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NR 43/20 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 44/20 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.5.2020 godkjennes. 
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NR 45/20 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Krisefond i Trondheim kommune hadde oversøkning, og det er gitt støtte til 
ca 60 bedrifter og tiltak. Melhus kommune: ca. 17 søknader fikk støtte og 3 
avslag. Malvik og Skaun kommuner har løpende saksbehandling på sine 
kommunale krisefond.  

- EURO 2020, håndball VM for damer, er avlyst som arrangement i 
Trondheim. 

- Luftfartsforum er i en strategiprosess, med strukturdebatt knyttet til 
mandat, organisering, strategi og handlingsplan. 

- Visit Trondheim har sendt søknad til Trondheim kommune om driftsstøtte 
for 2021. De har i 2020 fått 3,5 mill. i en krisepakke fra Trondheim 
kommune, samt 0,5 mill. fra kommunens krisefond for etablering av 
alternativt turistkontor. Det diskuteres også hva Visit Trondheim skal være 
videre fremover. 

- Handlingsprogram for helhetlig studentpolitikk 2021-2022 er i sluttfasen.  
- Sportstech klynge har fått midler fra krisepakken. 
- Det er bestilt en oppdatering av autonomianalysen fra Impello. 
- Tequity Cluster fikk ikke status som Arenapro-klynge i denne 

tildelingsrunden. Det skal være et møte mellom Tequity Cluster og 
Innovasjon Norge for å diskutere hva som kan gjøres. Heller ingen andre 
klyngesøknader fra Trøndelag fikk tilslag på finansiering i denne runden, 

- Trondheim Spektrum skal ha dialog med Trøndelagsbenken på Stortinget. 
De havner mellom flere stoler mtp støtteordninger. De er ikke regnet som 
arrangør, og de må holde hallen åpen pga. breddeidretten. Det har heller 
ingen omsetningsnedgang å vise til pga. sen oppstart i 2019, og de har et 
stort underskudd allerede. Det er flere aktører som jobber for at det skal 
komme på plass en løsning. 

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

NR 46/20 Statusmøte med Ungt Entreprenørskap 
Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap, la fram status for skoleåret 
2019/2020 med tanke på aktiviteter og aktive skoler i Trondheimsregionen. Se også 
tidligere utsendt presentasjon.  

Fra møtet:  - UE har framgang mtp antall elevtreff og aktiviteter, selv om Covid-19 har 
påvirket hvordan de kan omgås med elevene. De har måttet flytte nær sagt 
alt på digitale flater. 

- Alle skoler i Trondheimsregionen blir kontaktet hvert år, og det er flere 
skoler som samarbeider med UE nå enn før.  

- Det er stort strekk i laget når det kommer til samarbeid med UE i 
kommunene i Trondheimsregionen. I Stjørdal er det for eksempel lite 
aktivitet, mens i Skaun har 50 % av elevene kontakt med UE i løpet av året.  
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- Trondheimsregionen har hatt en avtale med UE i 8 år, hvor fast støttebeløp 
på NOK 1,1 millioner kroner ikke har vært indeksregulert. Av dette beløpet 
utgjør 1/3 egenandel fra den enkelte kommune, mens 2/3 dekkes av 
Trondheimsregionen.  

- I 2018 var det en politisk sak i Trondheim kommune hvor det ble bevilget 
NOK 0,8 millioner for 2019 og NOK 1,6 millioner for 2020 til UE.  

- Trondheim kommune sitt tilleggsinitiativ til UE ligger hos avdeling for 
oppvekst, og har ikke like mye næringsperspektiv eller –fokus. Samtidig er 
Trondheim kommunes egenandel i Trondheimsregionen sitt bidrag blitt tatt 
ut for 2021, noe som reduserer satsingen på næring med NOK 300 000,-/år, 
som er en kvart stilling i UE.  

- TK bruker mye midler på UE, men det er mer på samfunn enn på næring.  
o Dette bør tas opp i Rådmannsforum.  
o TK har behov for rydding internt og se om fokuset har blitt noe annet 

gjennom faglig administrasjon.  
- Ressursene i Trondheimsregionen er øremerket de andre kommunene 

utenom Trondheim, men samarbeidet mellom kommunene om UE bør 
fortsette.  
 

                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 47/20 Strategisk Næringsplan (SNP)   
Prosjektleder for SNP, Hans Petter Øien Kvam fra NiT, presenterte forslag til videre 
fokus i ny Strategisk Næringsplan. Se også tidligere utsendt presentasjon.  

Fra møtet:  - Det har blitt sett på andre regionsamarbeid. De fleste er likelydende og har 
samme erfaring som oss. Felles strategidokument er omfattende og 
vanskelig å gjøres relevant for alle. Målområdene og strategiene er flyktige 
og krevende å bearbeide.  

- Fokus på næringsarbeid og regiontankegangen har økt.  
- Telemarksforskning skiller mellom næringsattraktivitet og 

bostedsattraktivitet. Disse er definert som indre drivkrefter som en 
kommune/region kan påvirke. De ytre drivkreftene: sentralisering, 
konjunkturer, innvandring og strukturendringer i næringslivet antas det at 
man kan påvirke i mindre grad. 

- Forslaget er å ha som hovedmål at Trondheimsregionen skal være den mest 
attraktive storbyregionen i Norge, og at vi bruker Telemarksforskning sitt 
kunnskapsgrunnlag og målinger for næringsattraktivitet og 
bostedsattraktivitet for å følge utviklingen. I tillegg vil det suppleres med 
annen relevant statistikk og målinger. Overordnet forutsetning foreslås å 
være Regionens godfot – slik er vi best på samarbeid og 
Grønnkonkurransekraft – bærekraft.  

- Kommentarer fra møtet: 
o Det appellerer mer og er mer forståelig enn dagens mål. 
o Lett å måle/følge over tid, liker måleområdene godt. 
o Regionens godfot bør omformuleres. 
o Tilgang og tilfang av kompetanse og arbeidskraft er unikt for denne 

regionen og bør komme frem.  
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o Innovative offentlige anskaffelser må inn i planen. 
o Innflagging bør også omtales. 
o Fornuftig overbygging og rammeverk. 
o Må fortsette å måle omdømmet.  
o Skal/kan vi velge ut vekstbransjer som Trondheimsregionen skal 

satse mer på? Det vil si skape ny virksomhet på basis av SINTEF-
rapporten.  

o Det er en del nasjonale satsninger, og Trondheimsregionen bør være 
forutseende/tidlig ute og posisjonere seg iht. dette.  

o Fylket sine planer og strategier for innovasjon og verdiskaping skal 
vedtas om ca 1 år, og Trondheimsregionen sine strategier bør 
samsvare med dette. 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 48/20 Talent Attraction Management 

Christian Haugen fra Tequity Cluster og Fee Goo Lee fra NiT presenterte Regional 
Talent Attraction Program.  Se også tidligere utsendt presentasjon for mer 
informasjon.  

Fra møtet:  - Det er gjennomført et mulighetsstudie for å se hvordan man på en mer 
systematisk måte kan tiltrekke og beholde kompetanse i teknologiindustrien 
i Trondheimsregionen.  

- Programmet er delt inn i 4 arbeidspakker med inndelingen: 1) hva gjør 
andre, 2) kandidatreisen, 3) beskrivelse av sektorens behov og 4) komme 
med forslag.  

- Status i november er gjennomførte intervju og oppstart på dataanalyse. Dvs. 
arbeidspakke 1-3.  

- Andre byer/regioner internasjonalt bruker mye ressurser på Talent 
Management Program – det bør vi også vurdere i vår region. 

- Det bør jobbes mer med partnerprogram (dvs. å skaffe jobber til ledsagere 
av kompetanseinnvandrere). Også viktig at de som kommer fra andre land 
lærer seg norsk. 

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 49/20 Global Tech 
Torstein Langeland fra NiT presenterte prosjektet og en foreløpig ”Global Tech”-
presentasjon. Se også tidligere utsendt presentasjon for mer informasjon.  
 

Fra møtet:  - De globale selskapene i Trondheimsregionen er blitt samlet og hørt mtp hva 
de ønsker og trenger internt for å kommunisere om fordelene med å være i 
regionen, sett opp mot egen ledelse/konsern.   

- NiT jobber med en presentasjon som de globale tech selskapene kan bruke. 
o Bra presentasjon som kan brukes i flere andre sammenhenger. 
o Viktig at den oppdateres jevnlig.   
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  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 50/20 Profileringsarbeid Trondheimsregionen og utmelding fra Technoport 
Bård Eidet la fram sak om profileringsarbeidet i Trondheimsregionen, utmelding fra 
Technoport og planer for videre samarbeid med foreningen knyttet til profilering av 
Trondheim og Trondheimsregionen som Teknologihovedstad.  

Fra møtet:  - Trondheim kommune fortsetter som medlem i Technoport, mens 
Trondheimsregionen går ut.  

- Når det gjelder det internasjonale profileringsansvaret som Technoport fikk, 
så har de ikke levert, så et nytt prosjekt avhenger av at de er riktig rigget for 
et slikt oppdrag. 

- Innovasjonsfrokostene har vært bra.  
 
Vedtak:  
1. Trondheimsregionen avslutter sitt medlemskap i foreningen Technoport fra og 
med 1/1-2022.  
2. Profileringsarbeidet i 2021 prioriteres inn mot et prosjekt for å rekruttere 
utenlandske IT-ingeniører til Trondheimsregionen, i samarbeid med relevante 
aktører.  
3. Daglig leder i Trondheimsregionen får fullmakt til å forhandle fram en avtale 
med Technoport om å ta et hovedansvar for å profilere Trondheim og 
Trondheimsregionen som teknologihovedstad og innovasjonsby. Avtalen legges 
fram for Regionrådet til endelig godkjenning.  

 

NR 51/20 Kompetanseforum Trøndelag og Trondheimsregionen 
Astrid Haugslett la frem sak om Kompetanseforum Trøndelag og forespørselen om å 
etablere et eget kompetanseforum for Trondheimsregionen.   

Fra møtet:  - Forslag til vedtak er dekkende.  
- Kompetanse kan være tema i et utvidet møte i Næringsrådet, men det er 

ikke behov for et eget kompetanseforum i regi av Trondheimsregionen.  
 

Vedtak:  
Næringsrådet anbefaler Regionrådet å ikke opprette et eget kompetanseforum i 
regi av Trondheimsregionen, men søke informasjon og kompetanse fra 
Kompetanseforum Trøndelag. Trondheimsregionen kan være behjelpelig dersom 
Kompetanseforum Trøndelag ønsker å arrangere egne møter i regionen, men 
ansvaret og kostnadene ved gjennomføring av slike møter må ivaretas av 
Kompetanseforum Trøndelag. 

 

NR 52/20 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2021-2024   

  
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 53/20 Evaluering av Næringsrådet 
Astrid Haugslett gikk gjennom svarene fra tidligere utsendt Questback. Det var 12 
respondenter og en del sammenfallende svar. Svarene ble presentert i sin helhet, og 
det vil bli laget en oppsummering av disse, inkludert det som måtte fremkomme i 
Næringsrådet. Se også tidligere utsendt presentasjon for mer detaljer. 

   

Fra møtet:  - Synes Næringsrådet har fungert bra mtp påfyll og informasjon. Nytt 
Næringsråd må vurderes ut fra målet med ny SNP.  

- Det er en fin møteplass for kontakt og informasjon. 
- Verdien av en god informasjonsplattform skal ikke undervurderes.  
- Det mest utfordrende er den lokale forankringen i arbeidet i 

Trondheimsregionen. Det er ordfører og opposisjonsleder som stiller i 
Regionrådsmøtene, men det spørs om det er tilstrekkelig for god lokal 
politisk forankring.  
 

Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

 

NR 54/20 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 


