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NR 42/19 Konstituering av møtet  
 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 43/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 16.10.2019 godkjennes med en kommentar fra møtet.  
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NR 44/19 Statusoppdatering 
 

  

Fra møtet:  - ERG (European Region of Gastronomy): avgjørelse angående søknad kommer på 

slutten av året. Det vil bli jobbet for å få på plass et 3-årig prosjekt fra 2020. 

- Autonomi: det er et godkjent klyngeprosjekt på autonomi. Ledes av FI. 

- Vital Things: ønsker tilgang til ungdomsskoler i Trondheimsregionen for utprøving av 

søvnmålingsutstyr.  

- Henvendelse fra Celtic Norse om fiberkabel fra Irland til Øysand.  

- Luftfartsforum: det er avholdt møter med flere flyselskaper om eksisterende og 

mulige nye direkteruter. Bærekraft er fokus hos alle flyselskap.  

- Globale techselskaper: utgjør 10 % (75 stykk) av techselskapene i regionen. Flest fra 

USA. Det er et ønske om at det skal lages en felles presentasjon av hvorfor det er 

smart å etablere virksomhet i Trondheimsregionen.  

- Ny SNP: det er bestilt grunnlagsdokumenter; og det er ønskelig med en 

Trondheimsregionen – variant av NHO/Sintef sin rapport om nye næringsmuligheter i 

Norge.  

- Grønn konkurransekraft: oppdraget er satt ut til Sintef Energi etter en forenklet 

anbudsrunde. Leveranse i første kvartal 2020.  

- Urban European Initiative: det vurderes om norske storbyer bør søke deltakelse 

(herunder Trondheim).  

- Green Flyer – prosjektet, en ny SFI-søknad om autonomi til vanns, status og videre 

framdrift vedrørende prosjektet Regional forvaltning ble kort kommentert.  

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

NR 45/19  Presentasjon Digital Innovation Hub (DIH) 
Direktør NTNU Digital, professor Torbjørn Svendsen, presenterte DIH. Det henvises til 
vedlagt presentasjon for mer informasjon.  
 

Fra møtet:  - Det er 281 DIHer per dags dato, hvor 3 av dem er i Norge.  
- Digital Europe Programme (DEP) har kommet i tillegg til DIH. Norges 

deltakelse i er ikke endelig vedtatt, men både Innovasjon Norge og Norges 
Forskningsråd anbefaler staten at Norge blir med.  

- DEP har oppstart 2021 med et budsjett på 9,2 milliarder Euro. Programmet 
har fokus på å bygge strategisk digital kapasitet i Europa gjennom etablering 
av European Digital Innovation Hubs (EDIH).  

- EDIH skal ha bestemt fokus ut fra hvilken region som representeres. For Norge 
kan hav være aktuelt. Det vil bli en EDH per region, og Norge og Norden kan 
bli sett på som en region. Det betyr at det kan bli en nasjonal konkurranse om 
å ha EDIH, og det er kjent at det mobiliseres i andre regioner i Norge  

- Dersom Norge ikke blir med i DEP så blir vi heller ikke en del av de europeiske 
innovasjonshubbene.  
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                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 46/19 Sluttrapport og anbefalninger etter forprosjektet om Interactive Digital Centre 
Rolf Dyrnes Svendsen fra NxtMedia og Marius Thorvaldsen fra NTNU og Work-Work la 
fram sluttrapport og funn fra forprosjektet. Viser til vedlagt presentasjon for mer 
informasjon.  
 

Fra møtet:  - Et ”Trondheim teknologisenter” kan inneholde både et opplevelsessenter, 
være en innovasjonsinkubator og et digitalt kompetansesenter. Kjeldsberg er 
interessert og tilbyr gratis husleie ved en eventuell etablering på Sluppen, men 
det må finansieres en prosjektleder for arbeidet.  

- Det er behov for at noen driver dette fram. 
o Det stilles spørsmål ved om andre alternativer enn Sluppen bør sees 

på, kan man se det som en ekstra dimensjon rundt AI eller en utvidelse 
av DIH slik at man mobiliserer sammen? 

o Kan et mulig IDC sees i sammenheng med realfagssatsning i Trøndelag, 
og få samme effekt som E-linja på Tiller videregående skole.  

- Det har vært søkt om NCE innen XR i 2 runder, men uten Hamarmiljøet (som 
søker selv) har det ikke blitt gjennomslag for en slik klynge.  
 

                        Vedtak:             
                                          Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
NR 47/19 Innovasjonssenter NTNU  

Toril Hernes, rektor for nyskaping og innovasjon ved NTNU, la frem planene og 
arbeidet knyttet til et innovasjonssenter på campus. Et sammendrag av rapporten, 
som presentasjonen baserer seg på, vil bli sendt ut senere.  

 

Fra møtet:  - Et IDC kan legges i Innovasjonssenteret. 
 

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering 

NR 48/19 Strategisk næringsplan 

  Det vil bli lagt frem et forslag for Regionrådet 13.12.2019 om at NiT blir prosessleder 
for utarbeidelsen av ny Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. 

  Kjapp gjennomgang av tilbud fra Sintef knyttet til nye næringer i Trondheimsregionen. 

 

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering.  

 

 

NR 49/19 Gjennomgang av utkast til handlingsplan for SNP 2020 
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Fra møtet:  - Innspill fra møtet tas med før godkjenning i Regionrådet 13.12.2019.  
 

Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 50/19 Innovasjonsøkosystemet i Trondheim 

 

 Saken ble utsatt til neste møte.  

 

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

 

 Saken utgikk. 

 

NR 52/19 Eventuelt  

 - Ønskelig med dialog rundt samordning av høringsuttalelser vedrørende 
områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.  

 

 


