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NR 1/20 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 2/20 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 20.11.19  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
  

NR 3/20    Statusoppdatering 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 4/20 Autonomiklyngen Ocean Autonomy Cluster  

 

Sak:  CEO i FI, Bjørn Damhaug vil presentere autonomiklyngen for Næringsrådet. For mer 
informasjon https://autonomiklyngen.no/.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 5/20  IDC: anbefalninger fra forprosjektet og vurdering av disse 

Sak:  Sist Næringsråd ble forprosjektet om et Interaktivt Digital Centre presentert, med en 
sluttrapport som kom med flere anbefalninger. Forprosjektet har vært finansiert av NTNU 
(IES og IDI), Trondheimsregionen og Trøndelag fylke. I tillegg har SINTEF Digital bidratt med 
egentid.  
 
Som presentert i Næringsrådet var det ikke grunnlag for å gå videre med Eon Reality Inc., og 
det var heller ikke tilslag på NCE-søknadene. Det ble jobbet videre for å kartlegge interesse 
og behov for et teknologisenter i Trondheim. Dette mulighetsstudiet konkluderte med en 
anbefalning om å etablere et teknologisenter som kan både være et opplevelsessenter, 
innovasjonslaboratorium og et kompetansesenter. Målgruppe og brukere vil strekke seg fra 
små barn til studenter, forskere og besøkende. Verdiskapingen til senteret vil være: 
 

 Utdanning, forskning og utvikling av framtidens arbeidstakere og arbeidsplasser. 
 Gi regional synlighet og befeste Trondheim som Teknologihovedstaden nasjonalt. 
 Være et opplevelsessenter, samhandlingssenter, testarena og et tverrfaglig 

kompetansesenter for næringsliv, besøkende, regionens befolkning og FoU-
miljøene. 

 
Ved en eventuell videreføring er det avgjørende med prosjektleder som kan videre forankre 
hos aktørene og ha tydelig styring. Etablering av Trondheim Teknologisenter vil kreve en 
betydelig investering fra regionale og lokale aktører, noe som igjen fordrer en tydelig modell 
og strategi for finansiering, eierskap, gjennomføring og drift. Aktørene bak forprosjektet 
foreslår at det;  
 

a) Etableres en styringsgruppe med relevante aktører fra offentlig sektor, akademia, 
FoU-miljøet og næringslivet.  

b) Etableres et felles opplevelsessenter, innovasjonslaboratorier og kompetansesenter. 
c) Aksept av tilbudet fra Kjeldsberg (se vedlegg 2), som innebærer etablering på 

sluppen og finansiering av prosjektleder.  
 

 
Forprosjektet har hatt dialog med både Kjeldsberg og Koteng Eiendom, hvor det 
foreligger et konkret tilbud fra Kjeldsberg om at de vil stille areal vederlagsfritt til 
disposisjon. Forprosjektet har pekt ut Lysgården, Kraftbygget og Lageret som mulige 
arealer. Det foreligger ikke et konkret tilbud fra Koteng Eiendom, men arealer som 
DIGS, Petter Egges Plass og Midtbyen nevnes. Det nevnes at det ble spurt i sist 
Næringsråd om man kunne se et Teknologisenter i sammenheng med arbeidet som 
gjøres rundt Digital Innovation Hub, hvor blant annet NTNU har en stor rolle, noe 
som framsto som mulig. 
 

 

https://autonomiklyngen.no/
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Slik sekretariatet ser det så er lokalisering et spørsmål man ikke nødvendigvis må ta 
stilling til på nåværende tidspunkt, til tross for et sjenerøst tilbud fra Kjeldsberg. Det 
er mer avgjørende å drøfte hvilken rolle de forskjellige aktørene eventuelt skal ha, 
og få en tilbakemelding på hva de andre tenker. Næringsrådet bør brukes som arena 
for å diskutere dette. Vi kan også lande på at anbefalningene fra forprosjektet bør 
videreføres av akademia og FoU-miljøene, hvor Trondheimsregionen med flere vil 
kunne være gode støttespillere. Fagmiljøenes engasjement, behov og involvering vil 
være viktige premissgivere for gjennomføring.  
 
Saken legges fram for diskusjon.   

 

 
Forslag til vedtak:  

 
Vedtak vil følge diskusjonen.  
 
  

NR 6/20   Vinterfest uke, ski-tour, Michelin-utdeling: hva betyr dette for regionen? 

 
Sak: Kjell Inge Stellander, rådgiver i kommunedirektørens fagstab, vil si noe om disse 

aktivitetene og betydningen de har for regionen nasjonalt og internasjonalt. Hvordan 
kan vi bygge videre på dette og få verdiskaping både direkte og avledet, og hvordan 
sees dette i sammenheng med FN sine bærekraftsmål? 
 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering  

  

NR 7/20  FN sine bærekraftsmål og Trondheim kommune 

 

Sak:  
 
 

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim, vil informere om kommunens arbeid 
rundt FN sine bærekraftsmål. Det jobbes langs flere akser, og bærekraftsmålene vil bli 
både toneangivende og premissbærere for arbeidet med ny Strategisk Næringsplan.  
  

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 8/20 Invest in Norway 

 

Sak:  
 
 

Konstituert regiondirektør for Innovasjon Norge, Stein Ivar Strøm, vil gi Næringsrådet 
en oppdatering på Invest in Norway og samarbeidet med fylkeskommunen rundt 
etablering av en egen ressurs dedikert til innflagging til Trøndelag.  

  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 9/20 Global Tech Companies 

 

Sak:  
 
 

Leder for Næringsrådet og direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit 
Rian, vil presentere et prosjektet knyttet til internasjonale teknologiselskaper i 
Trondheimsregionen.  

  
Forslag til vedtak:  

 
 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 10/20 Innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen  

 

Sak:  Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil innlede til sak om 
innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trondheimsregionen. Det har de siste årene 
blitt bygd opp et godt fungerende system, men både endringene med NTNU Accel, 
planene om et nytt innovasjonssenter og erkjennelsen av at vi er for dårlig på å få 
oppskalert startups gjør at det er naturlig å diskutere hva som bør være neste steg, og 
hva vi kan påvirke og ikke. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 11/20 Prosess ny Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen  

 

Sak:  Daglig leder, Næringsrådsleder og prosjektleder vil oppdatere Næringsrådet på 
arbeidet med ny Strategisk Næringsplan.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

NR 12/20  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


