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NR 23/20 Konstituering av møtet  
 

Fra møtet: Berit Laanke fra SINTEF ble ønsket velkommen som ny representant i Næringsrådet - 
kort presentasjonsrunde. 

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 24/20 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 4.3. 2020 godkjennes. 
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NR 25/20 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Ocean Week 2020 er avlyst; det samme gjelder Ocean Day.   

- Nor-Fishing 2020 er avlyst, men det jobbes med en digital variant av messen.  

- Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen er utsatt til høsten. 

- +CityXChange: Astrid er koblet til oppdrag 5.11, nye grønne 

forretningsmodeller. 

- Når det gjelder cruisestrategi framover, så bør Cruise Norway og 

forskningsmiljøene i Trondheim få opp et samarbeid. 

- Luftfartsforum: Det er p.t. ca. 1 000 – 1 500 passasjerer per dag fra Værnes 

mot ca. 10 000 – 15 000 normalt. Ingen utenlandsfly. Det er gjennomført en 

samfunnsnytteanalyse i regi av Rambøll i forkant av Covid-19, som vi kan 

komme tilbake til. Avinor har vurdert ulike scenarier for 2020 og 2021. 

Vurderingene viser at det kan bli en nedgang i antall passasjerer på innland og 

utland totalt på mellom 6 % og 23 % fra jan. 2020 til des. 2021 i tre ulike 

scenarier. Den reduserte flytrafikken vil kunne påvirke antall direkteruter fra 

Værnes. De viktigste destinasjonene å få i gang til utlandet er vurdert til å 

være Amsterdam, København og Stockholm, bl.a. på grunn av deres koblinger 

videre ut i verden.  

- Reiselivsforum Norge har dialog rundt åpning til/fra Tyskland og Danmark, 

men da fra Oslo og Bergen. Ikke Trondheim. Dette må vi følge opp. I tillegg er 

det manglende korrelasjon mellom ruter og ankomst i disse dager, noe som 

rammer reiselivet.  

- Prosjektet knyttet til utvikling av spillbransjen – «Trygge rammer» - har fått 

innvilget støtte på NOK 300 000,- fra Trondheim kommune. 

- Forprosjektet knyttet til «Regional talent attraction» har fått innvilget NOK 

200 000,- fra Trondheimsregionen. 

- Masterpresentasjonen om Trondheimsregionen for Global Tech selskapene, 

med arbeidstittel «Why do business in the region of Trondheim», realiseres 

etter å ha fått til et spleiselag mellom bedriftene og Trondheimsregionen. 

- Førstelinjetjeneste for Malvik og Trondheim kommune er satt ut på anbud 

med frist 12.7.2020.  

- Byen som testarena: NTNU og SINTEF har fått utfordringen med å komme 

med innspill og forslag til hva vi kan gjøre. Nyhavna, næringsutvikling, 

byutvikling og autonomi er for eksempel spennende case.   

- Det er ansatt ny ressurs på Invest in Trøndelag med oppstart 2.6.2020. 

Nyansatt er Christian Hemmingsen.  

- Klyngene (6 stykker) har gått sammen om en fellessøknad til 

Trondheimsregionen og fylkeskommunen. Et tilleggsoppdrag som omhandler 

bl.a. scale-ups, kompetanse og kapital. 

- Autonomiklyngen har fått positivt tilslag på en søknad om støtte mtp 
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”matchmaking” mellom leverandører lokalt og innkjøpere. Dette sett i 

sammenheng med situasjonen rundt manglende leveranser fra særlig Asia. 

Det er blitt avdekket at lokale/regionale aktører tilbyr ekvivalentene og det er 

hensiktsmessig å se omfanget av dette mtp framtidige verdikjeder.  

- Technoport har fått ansatt ny daglig leder, Karianne Tung.  

- Innspill til tiltakspakker for næringslivet knyttet til koronakrisen (se også sak 

26/20 under): Næringsforeningen har gjort en kjempejobb lokalt og nasjonalt 

på dette området. De har hatt god dialog med Trondheim kommune, og 

opplever at de har fått gehør for mange av sine forslag. 

- Hotell-, restaurant- og utelivsbransjen sliter fortsatt veldig. Det er mange som 
ikke har kunnet åpne igjen og smittevernregler vil kunne gjøre det vanskelig. 
Også en del innen detaljhandel, samt kunst/kultur/arrangement opplever 
tøffe tider. 

- Næringsalliansen for Trøndelag har hatt et godt samarbeid under 
koronakrisen, og det sendes inn samlede innspill vedr. tiltakspakker til 
nasjonale myndigheter. Det er til sammen sendt 10 innspillsbrev til 
regjering/storting siden i slutten av mars.  

- NiT har gjennomført en spørreundersøkelse i slutten av mars og nå igjen i 
midten av mai. Antall respondenter er 660. Ser av svarene at det er bevegelse 
i optimismen, og at det er flere årsaker til dette. Nevner gradvis gjenåpning, 
lavere rente, tiltakspakker, og det at olje- og kronekursen har økt som positivt. 
7 av 10 bedrifter mener lønnstilskudd er et godt alternativ til permitteringer.  
 

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

NR 26/20 Krisepakker for næringslivet  
Bård Eidet fra Trondheimsregionen innledet og orienterte om krisepakker til 
næringslivet.  

Fra møtet:  - Visit Trondheim har mottatt NOK 3 500 000,- til markedsføring av regionen 
lokalt og nasjonalt fra Trondheim kommune. Reiserestriksjoner og 
nedstengningen som har vært vil påvirke Visit Trondheim langt utover 2020, 
da medlemskontingenten fra hotellene for 2021 beregnes ut fra antall 
gjestedøgn i 2020.  

- Destinasjonsselskapene i Trøndelag har gått sammen om en søknad til 
fylkeskommunen, men en eventuell støtte der vil ikke kunne erstatte 
tilsvarende tapt inntekt.  

- Midtbyen har fått en tiltakspakke fra Trondheim kommune på til sammen 
flere millioner fordelt på flere ulike tiltak og grupper, med et felles mål om å 
dra folk til Midtbyen.  

- Juni antas å bli en tøff måned for mange bedrifter med både momsinnbetaling 
og utbetaling av feriepenger.  

- Lønnstilskudd burde ha vært et alternativ til permitteringer mener flere (ref. 
sak 25/20 over). Da kan de ansatte bidra i utviklingsarbeid framfor å holde seg 
hjemme. Lønnstilskudd diskuteres i regjeringen p.t. 

- Det er en del hull i tiltakspakkene slik flere ser det. Ønskelig med mer midler til 
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kommuner og fylkeskommuner slik at de kan forsere byggeprosjekter. 
- Investinor fikk NOK 1 mrd i første krisepakke, mye av denne kapitalen er 

allerede satt i arbeid. Det er flere bedrifter som nå ønsker tilførsel av kapital. 
Det er kun Investinor og Nysnø som kan gå inn med direkteinvesteringer og 
løse ut private investeringer per dags dato. Investinors direktemandat må 
økes da de ikke har mer penger til nye direkteinvesteringer p.t. 

- Kriselånene er lite bruk, bare ca NOK 7 milliarder av en totalramme på 50 
milliarder er disponert. 

- Teknisk industrielle forskningsinstitutt burde også motta mer statlige midler. I 
dag har for eksempel SINTEF ca. 8 % av inntektene sine fra dette, resterende 
92 % må hentes fra det private næringslivet og det kan bli utfordrende om 
flere bransjer sliter framover.  

- Ønskelig at kompensasjonsordningen utvides etter 30.5.2020 
- Mediebedriftene har tøffe dager med alle ansatte på jobb, og samtidig svikt i 

annonseinntektene.  
- Innovasjonstilskuddene fra Innovasjon Norge er ikke tilstrekkelig brukt i 

regionen vår, samtidig har det aldri vært flere søknader nasjonalt. Denne 
ordningen er veldig fleksibel, og det etterlyses flere søknader og større 
prosjekter. 

- Fylket bruker næringshagene til å mobilisere bedrifter til å sende inn 
søknader, men tilsvarende finnes ikke i hele Trondheimsregionen. 45 % av 
arbeidsplassene er i Trondheimsregionen, men bare 17 % av innvilget støtte er 
kommet til denne geografien. 

- Det er dialog med bl.a. NCE Aquatech Cluster om mobilisering, men ønsker 
egentlig mer bredde. Klyngene sin kapasitet mtp oversikt og kompetanse 
rundt ordningene og søknader kan styrkes. 

- NiT skal arrangere et eget webinar med fokus på ordningene. Herunder 
Innovasjon Norge sine og fylkets Bio 2 og Bio 3 fra fylkeskommunen.  

 
                      Vedtak: 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 27/20 Status Strategisk Næringsplan 
Hans Petter Øyen Kvam fra NiT presenterte arbeidet, status og framdriftsplan for ny 
Strategisk Næringsplan. Se presentasjon utsendt 28.5.2020 for mer informasjon.  

Fra møtet:   
- «Selvangivelsen» fra Trondheim kommune mangler. 
- Ny SNP vil være rammeverk for lokale nærings-/handlingsplaner, men med 

tydelige forventninger til hver enkelt kommune. 
- Fylkets verdiskapingsstrategi revideres, og det er fornuftig å se 

kunnskapsgrunnlagene sammen. 
- Hvilken effekt har Covid-19 på ny SNP nå, og framover? 
- Viktig å sikre politisk kjennskap og involvering.  
- Ønskelig med handlingsplanmal for kommunene gjennom SNP. 
- Relevante tall, gode KPIer og utvikling over år skaper engasjement.  
- Navnet på planen kan gjerne endres. 
- Viktig med en dynamisk plan som kan fange opp hurtige endringer og trender i 

samfunnet.  
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                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 28/20 Innflagging til Innovasjonsdistrikt Elgesetergate  

Børge Beisvåg fra NiT presenterte funnene fra forprosjektet «Hvordan tilrettelegge for 
at campusutbyggingen fører til større verdiskaping og flere kunnskapsintensive 
bedrifter». Se presentasjon utsendt 28.5.2020 for mer informasjon.  

Fra møtet:  - Ønskelig med en gjennomgang av vedtatt strategi for Innovasjonsdistrikt 
Elgeseter på et framtidig møte. 

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 29/20 Grønn konkurransekraft  
Astrid Haugslett fra Trondheimsregionen presenterte innholdet i forprosjektet «grønn 
konkurransekraft». Se presentasjon utsendt 28.5.2020 for mer informasjon. 

Fra møtet:  - Politikerne har høye ambisjoner og er utålmodige mtp handling. Dette er 
utfordrende når vi jobber med kunnskapsgrunnlaget og bygger oss opp fra 
det. 

- En del 2 vil rulle ut analysen og sette det i kontekst med FN sine 
bærekraftsmål og KPIene som Trondheim er blitt målt på.  

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 30/20 Evaluering av Næringsrådet 
Berit Rian fra NiT innledet saken.    

Fra møtet:  - Evaluering av Næringsrådet bør være en naturlig del av prosess med ny SNP. 
- En eventuell Questback må kvalitetssikres av flere. 
- Opplever Næringsrådet som et nyttig forum der en får vite hva som skjer. 
- Viktig å være bevisst kobling eget planverk sett i sammenheng med en større 

region.  
- Produktet SNP er viktig opp mot egne politikere, og forventningene til 

Næringsrådet som forum vil variere ut fra hvem man representerer. 
- Opplever Næringsrådet som et bredt forum med bredt perspektiv, og det er 

positivt. 
- Oppleves nyttig og verdifullt som møteplass for informasjonsutveksling. 
- Tettere kobling til SNP er viktig. 
- Har for eksempel Regionrådet tilstrekkelig med næringssaker på dagsorden, 

eller et det delegert til Næringsrådet med det resultatet at det blir «vår» plan, 
ikke deres? 
 

Vedtak:  
                 Det utarbeides en Questback, eller tilsvarende, som brukes i  
evalueringen av Næringsrådet.  
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NR 31/20 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 


