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49/19 Gjennomgang av utkast til handlingsplan for SNP 2020 
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52/19 Eventuelt  

NR 42/19 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 43/19 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 16.10.19  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes.  
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NR 44/19    Statusoppdatering 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 45/19  Presentasjon av Digital Innovation Hub (DIH) 

  

 
Sak: Digital Innovation Hub er et virkemiddel i EU programmet ”Digital Europe 

Programme” under Smart Specialisation Platform, som igjen er en del av Horizon 
2020. Det har som mål å stimulere næringslivet, offentlig sektor og akademia i 
adapsjonen av avansert digital teknologi. DIH er regionale nettverk som skal fungere 
som one-stop-shops for den digitale industrielle revolusjonen. De har utspring fra 
kompetansesentre med digital infrastruktur og skal tilby tilgang til den nyeste 
kunnskapen, ekspertisen og teknologien for å støtte kundene i pilotering, testing og 
eksperimenter knyttet til digitale innovasjoner. Nærhet til brukerne er ansett som 
avgjørende og DIH skal være det første regionale kontaktpunktet, en døråpner som 
styrker innovasjonsøkosystemet.  
 
NTNU og SINTEF med flere andre partnere står bak søknad og etablering av NORDIH.  
Torbjørn Svendsen fra NTNU er invitert for å si mer om DIH, innhold, status og 
muligheter.   

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 46/19   Sluttrapport og anbefalninger etter forprosjektet om Interactive Digital Centre 

 
Sak: Rolf Dyrnes Svendsen og Marius Thorvaldsen vil presentere sluttrapport, 

resultater/funn og anbefalinger fra forprosjektet om Interactive Digital Centre.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering  

  

NR 47/19  Innovasjonssenter NTNU 

 

Sak:  
 
 

Arild Smolan, seniorrådgiver fra NTNU, vil oppdatere Næringsrådet på siste nytt rundt 
Innovasjonssenteret på campus.  
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 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 48/19 Strategisk Næringsplan  

 

Sak:  
 
 

Oppdatering på bestillinger, leveranser og nærliggende aktiviteter i forbindelse med 
utarbeidelse av ny Strategisk Næringsplan (SNP). Næringsrådet inviteres til å komme 
med innspill i møtet.   

  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 49/19 Handlingsplan for SNP 2020 

 

Sak:  
 
 

I Næringsrådet 16.10.2019 ble det presentert et utkast til handlingsplan for Strategisk 
Næringsplan. Det var ønskelig at Næringsrådet kom med innspill i møtet og i 
etterkant av møtet dersom de ønsket å drøfte innhold i egen organisasjon. Ved 
utsendelse av referat 25.10.2019, fra Næringsrådet 16.10.2019, ble utkastet lagt ved 
som word-fil og Næringsrådet ble påminnet tidsfrist for å melde inn forslag/innspill. 
Her ble de opplyst at etter Næringsråd 20.11.2019 vil det ikke være anledning til å 
komme med innspill på grunn av innstilling til vedtak i Regionrådet 13.12.2019. Viser 
til Sak 38/19 med vedtatt prosessbeskrivelse:  
 
Næringsrådet innstiller ny handlingsplan 20/11 2019, deretter legges handlingsplanen 
for godkjenning i Regionrådet 13/12 2019.  
 
I etterkant av godkjenning i Regionrådet kan nye innspill/tiltak legges til 
handlingsplanen i tråd med gjeldende praksis.  

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet ber Regionrådet om å vedta ny handlingsplan for Strategisk Næringsplan 
for 2020 med de tilleggene og endringer som eventuelt måtte fremkomme i løpet 
møtet.  

NR 50/19 Innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen  

 

Sak:  Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil innlede sak om 
innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trondheimsregionen.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 



 

Næringsråd 20.11.2019 
 

NR 51/19 Gjennomgang av funn fra næringsanalysen levert av Telemarksforskning  

 

Sak:  Telemarksforskning har på oppdrag fra Trondheimsregionen laget en regional analyse 
om Trondheimsregionen. Tilgjengelige data er til og med 2018, men noen av 
områdene har tall fra deler av 2019 inkludert. Kjøpet av denne rapporten inkluderer 
oppdatering for påfølgende år, slik at våren 2020 vil vi ha tallene også for hele 2019.  
 
I sammendraget fra rapporten framkommer det at antall arbeidsplasser økte med 1,1 
% i 2018, som er mindre enn halvparten av veksten ellers i landet dette året. Veksten 
var med andre ord langt mindre enn forventet og det er hovedsakelig 
besøksnæringen (handel, servering, overnatting) som hadde en uventet svak utvikling 
dette året. Tidligere år har regionen hatt en høy og positiv næringsattraktivitet. På 
den positive siden så var det svært mange nyetableringer i 2018, og til tross for svak 
arbeidsplassvekst fortsatte regionen å tiltrekke seg mange innflyttere og ha en høy 
vekst i folketallet. Nettoinnflyttingen ble langt bedre enn forventet og tyder på at 
Trondheimsregionen er attraktiv som bosted.  
 
Sekretariatet har bedt om en tilleggsrapport fra Telemarksforskning som ser på 
utviklingen/differansen fra 2010 og fram til nå, samt benchmarker 
Trondheimsregionen opp mot Stavanger- og Bergensregionen i samme tidsperiode og 
på samme parametre.    

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

NR 52/19  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


