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NR 1/20 Konstituering av møtet  
 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 2/20 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 20.11. 2019 godkjennes. 
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NR 3/20 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Innovasjonsdistrikt er ute på høring 

-  Blir ikke Ocean Week 2020. 

- Seminar om nordisk samarbeid rundt bærekraft arrangeres ifb med Ski-Tour og 

Michelin-utdelingen.  

- Mulig nytt næringsfond i Trondheim kommune som vil ha en størrelse på NOK 45 

millioner. Dette vil gi kraft og styrke til næringsarbeidet framover. 

- Det er et samarbeid med fylket rundt autonomi, blant annet Green Highway. 

-  Fylkeskommunen overtar kortbanenettet og det er viktig å se dette i sammenheng 

med el- og batteriteknologien.  

- NTNU ønsker en autonom ferge i drift, men det mangler driftsmodell for dette.  

 
             Vedtak:   

                   Saken tas til orientering.   

 

NR 4/20  Autonomiklyngen Ocean Autonomy Cluster 
CEO i FI, Bjørn Damhaug presenterte autonomiklyngen for Næringsrådet.  
 

Fra møtet:  - Presentasjonen kan distribueres etter at klynge har hatt kick-off samling. 
- Hovedmålet er å bli verdensledende på autonome løsninger for havrommet. 
- Frode Halvorsen er ansatt som klyngeleder. 

 
                      Vedtak: 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 5/20 IDC: anbefalninger fra forprosjektet og vurdering av disse 
Rolf Dyrnes Svendsen fra NxtMedia og Marius Thorvaldsen fra NTNU og Work-Work la 
fram sluttrapport og funn fra forprosjektet i Næringsråd 20.11. 2019. Næringsrådet 
diskuterte funnene og anbefalningene fra forprosjektet.   

Fra møtet:   
- Det et interessant initiativ, men trenger flere drivere og oppslutning fra 

næringslivet.  
- Offentlig sektor kan ikke være driveren.  
- Det bør også sees i sammenheng med et innovasjonssenter. 

 
                        Vedtak:             

                      Næringsrådet er positiv til ideen, men anser ikke at prosjektet er 
tilstrekkelig modent til at det er grunnlag for å gå inn med støtte.  

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

Kjell Inge Stellander, rådgiver i kommunedirektørens fagstab, presenterte aktivitetene 
og betydningen de har for regionen nasjonalt og internasjonalt. 

 

Fra møtet:  - Markedsføringsverdien, omdømme og selvfølelsen betyr mye, men kan ikke 
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måles i kroner.  
                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 7/20 FN sine bærekraftsmål og Trondheim kommune  
Morten Wolden innledet om Trondheim kommune sitt arbeid med bærekraftsmålene 
og Kristian Mjøen og Kari Aina Eik fra U4SSC orienterte om FNs arbeid med å utvikle 
smarte og bærekraftige byer. 

 

Fra møtet:  - Næringslivet er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. 
- 12 byer testes på 92 indikatorer, som kan si noe om områder med behov for 

mer innsats og sammenstilles med budsjett, strategier og gjeldende politikk. 
- Ålesund er første norske by som er evaluert.  
- Møre og Romsdal har med alle kommunene.  
- Kapasiteten som bygges opp her og i Ålesund skal kobles opp nasjonalt med 

KS og regjeringen.   
- Dette vil være en kompetanse hub som alle kan henge seg på. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 8/20 Invest in Norway 
Stein Ivar Strøm fra Innovasjon Norge informerte Næringsrådet om prosessen og 
planene for stillingen knyttet til Invest in Trøndelag. 

   

Fra møtet:  - Stillingen lyses ut i løpet av februar.  
- Forventet å ha en person på plass rundt mai/juni 2020. 

 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 9/20 Global Tech Companies 

 

 Saken ble utsatt til neste møte.  

 

NR 10/20 Innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen 
Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, innledet sak om 
innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trondheimsregionen. 
 

Fra møtet:  -  DIGS utvider pga stor etterspørsel på kontorplasser. 
- Trondheimsregionen kan dekke relevante aktiviteter, ikke husleie.  



 

Næringsråd 22.1.20 
 

- Stort fokus på oppstart i regionen, men scale-ups, skalering og vekst, er på 
agendaen til Innovasjon Norge. Er økosystemet vårt rigget til dette? 

- Per tiden er det 21 ulike arbeidsfellesskap i byen som strekker seg fra 
kontorfellesskap til innovasjonsfelleskap.  

  

 

NR 11/20 Prosess ny Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 
Næringsrådet ble informert om status og prosess knyttet til utformingen av ny 
Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen. 

   

Fra møtet:  - Det er ønskelig med vedtak på ny strategi i desember 2020. 
- Viktig med politisk forankring. 
- Avgjørende å synliggjøre hva SNP innebærer for den enkelte kommune. 
- Felles formannskapsmøte 16-17/4 2020.  

 
Vedtak:  
 
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

NR 12/20 Eventuelt  

 -  

 


