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NR 32/20 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 33/20 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.5. 2020 godkjennes. 
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NR 34/20 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Næringsfondet er på 45,2 millioner kroner. Påfylling vurderes ved 
årsoppgjøret. Det er brukt 10 millioner kroner i krisepakker. Herunder 
kampanje for midtbyen, Visit Trondheim, sceneteknisk produksjon med mer. 
Det gis ikke direkte bedriftsrettet støtte.  

- Visit Trondheim sliter økonomisk fremover.  

-  Technoport har fått ny daglig leder. Karianne Tung.  

- Trondheim kommune er partner i Autonomi SFIen. 

- I Nyhavna er det et politisk vedtak knyttet til å tilrettelegge for også 

næringsutvikling. Det skal være et møte med SIVA og Autonomiklyngen for å 

drøfte hva dette kan være å bli. 

- Forsvarskoordinatorstillingen fortsetter i samarbeid mellom flere kommuner. 

- Trondheim blir vertsby for EURO2020 for damer i desember.  

- NM veka vinter 2021 planlegges som normalt og arrangeres i uke 12. Øvelsene 

tar sted både i Granåsen, Leangen og i Stjørdal.  

- Det blir felles formannskapsmøte 25/9 på Scandic Hell i Stjørdal. Næringsrådet 

er velkomne til å delta.  

- Næringsalliansen (NAT) har nylig hatt møte og opplever at næringslivet er 

veldig delt mtp konsekvenser av pandemien. Reiseliv sliter, deler av handel går 

bra. Det er flere nyetableringer enn konkurser. Men flere støtteordninger er 

opphørt, og det kan gi utslag. 

- NAT opplever god dialog med kommunene og fylket, og det skal sendes en ny 

undersøkelse ut til næringslivet mtp status. 

- Begrenset grensehandel og oppsving i andre lokale handelsmarkeder gjør at 

diskusjon rundt bl.a. sukkeravgift gjør seg gjeldende igjen.  

- NiT har markert seg i Stortinget med flest innsendte innspillsbrev nasjonalt 

sett (14 stykk). 

- I Luftfartsforum vil det bli fokus på hva som det er størst behov for å få på 

plass på kort og på lang sikt.  

- Fylket har bevilget 14 millioner kroner til bedrifter gjennom Bio-ordningen, og 

det vil komme flere utbetalinger. Kirsten vil sende ut en informasjonsfoil på 

dette til Næringsrådet.  

- Bygg- og anleggssektoren mener reserven er brukt opp og det er ønsket at 

offentlig sektor ikke setter bygg på pause iom ordrereservene er brukt opp. 

Fra neste sommer er det ganske tomt, og allerede fra nyttår for enkelte 

aktører meldes det.  

 

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

NR 35/20 Innovasjonsdistrikt, Campus og Ocean Space Centre 
Anne Reinton fra Trondheim kommune innledet og orienterte om arbeidet, status og 
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mulighetene knyttet til Innovasjonsdistrikt, Campus og Ocean Space Centre. Se vedlagt 
presentasjon for mer informasjon. 

Fra møtet:  - Kunnskapsmiljøene og samarbeidet med disse bidrar til innovasjon i offentlig 
sektor.  

- Eiendomskonferansen 12/11 2020 skal ha Innovasjonsdistrikt som tema. Det 
vil bli debatt med statsråd tilstede.  

- Ønskelig at Innovasjonssenter samhandler med hele Trøndelag.  
- SIVA styrer hvem som skal inn i senteret, NTNU skal ha 10-20 % av arealet.  
- Viktig at det ikke er vilkårlig hvem og hva som fyller opp senteret.  

  
                      Vedtak: 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 36/20 Status Strategisk Næringsplan og kommunenes selvangivelser  
Hans Petter Øien Kvam fra NiT presenterte status og framdriftsplan for ny Strategisk 
Næringsplan, og hadde en gjennomgang av kommunenes selvangivelser. Se vedlagt 
presentasjon for mer informasjon.  

Fra møtet:  - Næringslivet bør være inkludert i prosessen mtp selvangivelsene, og det er 
usikkert om alle kommunene har gjort dette.  

- SNP er ikke så lett å ta ned til egne handlingsplaner og virke slik den er i dag.  
- Skal TREG gjøre det som kommunene hver for seg ikke får til, som kan være 

hensiktsmessig, men samtidig fremmedgjørernde for kommunene, eller skal 
TREG være en lokal samarbeidspartner?  

- Det er ønskelig med målsetninger i ny SNP som er relevant for kommunene, 
men igjen så er det usikkert om det da blir for langt unna en strategi.  

- Viktig å se TREG sin plan opp mot fylkets plan, at disse henger sammen. Fylket 
sin FoU-strategi skal inn i Innovasjons- og verdiskapingsstrategien.  

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 37/20 Kommunalt krisefond og førstelinjetjeneste 

Bård Eidet fra Trondheimsregionen informerte om kommunalt krisefond og 
førstelinjetjeneste.  Se vedlagt presentasjon for mer informasjon. 

Fra møtet:  - KMD har fordelt 600 millioner via fylkeskommunene som skal gå til 
kommunalt krisefond ifb med pandemien.  

- Trondheim kommune fikk 12,1 millioner kroner tildelt fra Trøndelag 
fylkeskommune.  

- Dette er bedriftsrettet støtte, men ikke rene driftstilskudd. Denne ordningen 
kan ikke direkte overlappe med andre støtteordninger.  

- Søknadsfrist er 1/10 2020, og dersom ikke alle midlene fordeles vil det bli 
utlyst en ny søknadsrunde.  

- Proneo vant anbudet på felles førstelinjetjeneste for Trondheim og Malvik 
kommuner.  

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 38/20 6AM – mobilisering til økt bruk av statlige krisepakker  
Thor Richard Isaksen fra 6AM 

Fra møtet:  - 6AM er engasjert for å øke mobiliseringen i næringslivet i Trondheimsregionen 
mtp statlige krisepakker. 

- De vil være en komplementær aktør til de allerede eksisterende.  
- Det er få søknader fra etablert næringsliv og 6AM ønsker hjelp for må nå 

disse.  
- En del av de statlige ordningene har et tidsvindu. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

NR 39/20 Kompetanseløft sirkulærøkonomi 
Torstein Langeland fra NiT presenterte et prosjekt knyttet til sirkulærøkonomi og 
mobilisering gjennom kompetanseløft. Se vedlagt presentasjon for mer informasjon.  
   

Fra møtet:  - Positivt at NiT er en pådriver i denne prosessen. 
- Viktig å få bedrifter ut av dette.  
- Samarbeid med NTNU, skogklyngen og Thamsklyngen bør være relevant. 
- Innovasjon Norge ønsker å være samarbeidspartner fram i tid. 
- Definisjon av roller kan være NTNU/SINTEF med kunnskap, offentlig sektor 

som krevende kunde og NiT som et bindeledd i mellom.  
 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

NR 40/20 Orienteringssaker   

Fra møtet:  - Grønn konkurransekraft: søknadsfrist til Norges Forskningsråd er neste 
onsdag. Ønskelig at fylkeskommunen blir med som partner, og de vil få en 
siste henvendelse om deltakelse denne uken. Vestland fylkeskommune, 
Bergen og Bjørnarfjorden er positive og Stjørdal har sagt ja til å være med som 
partner. Trondheimsregionen, Klimapartnere med flere er med i 
referansegruppe. Man må ha et eget organisasjonsnummer for å kunne delta 
som partner. Dersom man får med to fylker, to universitetsbyer og to 
nabobyer så er det et veldig godt utgangspunkt for sammenligning og 
kompetanseoverføring.  
 

Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

 

 

 

NR 41/20 Evaluering av Næringsrådet 
Berit Rian fra NiT innledet til saken.    

Fra møtet:  - De som har innspill til spørsmålsbatteriet sender disse til sekretariatet slik at 
det kan bli innarbeidet i en Questback.  
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Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

NR 42/20 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 


