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NR 1/21
Konstituering av møtet
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
NR 2/21

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.11.20
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

NR 3/21

Statusoppdatering

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.
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NR 4/21
Sak:

SpareBank 1 SMN – strategier og planer for næringsarbeid
Banksjef for samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN, Eli Arnstad, vil presentere
bankens planer og strategier for næringsutvikling og –arbeid.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.
NR 5/21
Sak:

European region of gastronomy
Prosjektleder i ERG, May Britt Hansen, vil dele sine planer og tanker rundt arbeidet
fremover. Trondheimsregionen ønsker god dialog og samarbeid med ERG, og
Næringsrådet inviteres til å komme med sine innspill og tanker.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.
NR 6/21
Sak:

6AM
Daglig leder i 6AM, Thor Richard Isaksen, vil legge fram funn knyttet til økosystemet
for nyskaping i Trondheim og behovet for å styrke samarbeidet. Gjennom denne
presentasjonen vil vi ikke bare få mer kunnskap om status, men også kunne drøfte
veien videre.
Data samlet inn i dette arbeidet peker på at Trondheim skiller seg ut langs særlig tre
akser.
1. Økosystemet er mer fundert i grasrotinitiativ enn i næringsliv og kapital.
2. Den kommersielle verdien fra FoU fra NTNU er langt høyere enn for andre
universiteter i Norge.
3. Trondheim har stor lekkasje av bedrifter og kompetanse til andre store
norske byer.
Dette er viktig kunnskap og en realitetsorientering for byen og regionen. Dialog
rundt hvordan vi sammen kan bidra for å styrke essensielle deler av økosystemet er
nødvendig.

Forslag til vedtak:
Vedtak følger diskusjonen.
NR 7/21
Sak:

Utviklingsplan for 2021-2024 og regnskap for 2020
Daglig leder Bård Eidet vil legge fram utviklingsplanen for 2021 og samtidig gå
gjennom regnskapet for 2020. I 2011 gjorde alle kommunene i Trondheimsregionen
et likelydende vedtak om å styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon og samtidig ivareta en positiv utvikling av
deltakerkommunene. Trondheimsregionen har fire programområder: Strategisk

Næringsråd 27.1. 2021

næringsutvikling, IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging,
profilering og samarbeid rundt interessepolitikk. Utviklingsplanen oppsummerer
året som har vært og skisserer pågående og planlagte aktiviteter framover innenfor
de nevnte programområdene. Vedlagt følger Utviklingsplanen for 2021-2024.
Vedlegg 2:

Utviklingsplan for 2021-2024

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering

NR 8/21

Eventuelt

Sak:
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