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NR 1/21 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 2/21 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.1.2021 godkjennes. 
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NR 3/21 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Fra 1/1 2021 er det et skille mellom næringsarbeidet i Trondheimsregionen 
og Trondheim kommune.  

o Oppgaver og ansvar vil fordeles. 
o Astrid Haugslett skal fortsatt ivareta marin sektor og videreføring av 

prosjektet grønn konkurransekraft på vegene av kommunen, men 
det vil føres timer for dette.  

o Gründerstrategien vil ligge til Trondheim kommune med ansvar for 
gjennomføring.   

- Søknaden til Norges Forskningsråd «Veikart for grønn konkurransekraft i 
norske kommuner» ble innvilget med 6 millioner kroner til gjennomføring.  

o Partnere i prosjektet er Trondheim kommune, SINTEF, Bergen 
kommune, Vestland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, 
Bjørnarfjord kommune og Stjørdal kommune.  

o Trondheimsregionen er en del av referansegruppen. 
o Prosjektet har en varighet på 2,5 år og skal både evaluere 

indikatorene foreslått i initiell kartlegging, dernest teste disse ut over 
2 år i partner geografien.  

o Det er utlyst sommerjobb, med mulighet for prosjekt – og 
masteroppgave i forbindelse med prosjektet.  

- Det jobbes med å få etableringen av en batterifabrikk i regionen. Denne kan 
generere 2000 arbeidsplasser. 

o Koordineringen i regionen er ikke optimal, og IKAP fungerer ikke slik 
den skal. Her burde kommunene vært mer strategisk i tilnærmingen.  

o Christian Hemmingsen fra Invest in Trøndelag popplever å komme i 
en posisjon hvor han må på hver enkelt kommune, og erfaringen fra 
dette eksempelet viser at de ter behov for og ønskelig med et 
strategisk samarbeid.  

o NiT har bedt alle kommuner komme med innspill på det de har av 
tilgjengelig areal.  

- Autonomimiljøet er utfordret på å komme med innspill til byen og regionen 
som testarena.  

- Leveranse på Omdømmeundersøkelsen er nært forestående og det er 
fornuftig å ha en strategi knyttet til kommunikasjon av funnene. 

- NTNU lager innspillsnotat til regjeringen sin strategi for deltakelse i EU sine 
rammeprogrammer. I tillegg er det en NOU om næringslivets betydning for 
utvikling av gode lokalsamfunn og Distriktsmeldingen. 

o Det er viktig at kommuner og fylkeskommunen er med på relevante 
innspill.  

- Technoport og Innovasjonsdistrikt og tettere integrasjon mellom disse er 
diskutert.  
o Det er aktiviteter i Technoport som er relevant for 

Innovasjonsdistrikt. 
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o Det vil bli utlyst to stillinger, prosjektlederstilling og en 
koordinatorstilling. Disse stillingene er et spleiselag mellom 
partnerne, og ansettelsen vil være i Trondheim kommune.  

- Trondheimsregionen har bidratt mer økonomisk til gjennomføringen av 
Impelloanalysen. Den presenteres digitalt i morgen, med cirka 370 
påmeldte.  

- Økosystemet er viktig mtp virkemiddelapparatet. NTNU har hatt dialog med 
SIVA om en felles satsing med fokus på scaleups og startups. Det er også 
samarbeid med Tequty Cluster. Ønsker fokus og satsing på dette i 2021.  

- Sirkulærøkonomi er også relevant mtp arbeid 2021, særlig handel og 
ombruk er det gjort lite på nasjonalt sett.  

o Vi bør samordne de ulike initiativene som er på gang.  
o Krafttak for bærekraft i finansbransjen. Handler om å løfte 

kompetansen på bærekraft hos små og mellomstore bedrifter. 
Bankene i vår region ønsker en felles opplæringsopplegg for de 
ansatte som jobber med smbér.   

 
             Vedtak:   

                   Saken tas til orientering.   
 

 NR 4/21 SpareBank 1 SMN – strategier og planer for næringsarbeid 
Banksjef for samfunnsutbytte, Eli Arnstad, ga en kjapp gjennomgang. Se vedlagt 
presentasjon for mer informasjon. 
 

Fra møtet:  - Samfunnsoppdraget og eierskapet gjør at SP1SMN kan ta risiko tidlig i 
prosjekter. Senere kan de mer kommersielle aktørene komme inn. 

- I 2019 hadde de 80 millioner i samfunnsutbytte å fordele, i 2020 var det 
cirka 200 millioner og i 2021 ser det ut til å bli cirka 200 millioner. Beløpet 
har økt betydelig fra 2019 pga coronadugnad.  

- Bærekraft har blitt viktig, og det å bruke dette som et kriterium i 
anbudsdokumentet til Trondheim kommune har effekt. Banken vil bruke tid 
og krefter på dette framover.  

- Staben utvides fra 3 til 6 og det vil si at de kan være med på flere typer 
prosjekter framover.  

- Det å samle regionen rundt en felles SNP vil gi kraft og effekt.  
- I regionen vår finnes det både kapital og kompetanse som kan hjelpe til med 

å underbygge en innovasjonskultur.  
- Næringsrådet må gjerne komme med gode forslag.  
- Innspill:  

o Matsatsing hos NTNU med prodekan Eva Falk.  
o Autonomi 
o ERG  

                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 5/21 European region of gastronomy 
Prosjektleder for ERG, Mai Britt Hansen,  presenterte planene for arbeidet framover. 

Fra møtet:  - I 2021 vil det være fokus på å posisjonere regionen før vi får statusen som 
European region of Gastronomy i 2022. 

- Trondheimsregionen har 65 % av verdiskapingen og sysselsettingen.  
- Styringsgruppen består av Morten Wolden (TK), Kirsten Ingjerd Værnes 

(fylkeskommunen) og Vigdis Harvik (In.Norge).  
- Det jobbes med en felle handlingsplan for 2021 mot markeringsåret 2022. 
- Kobling av grønn og blå næring blir viktig.  
- Bare positive følelser knyttet til dette arbeidet, noe som binder regionen 

sammen. 
- De fleste kommunen i Trondheimsregionen er med i andre regionsamarbeid 

som er opptatt av å jobbe med ERG, og vi må finne ut hvilken inngang 
Trondheimsregionen skal ha.  

- Internasjonal matkonferanse har vært foreslått før, kanskje det er rett tid 
for å se på dette igjen? 

 
                        Vedtak:             

                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 6/21 6AM 
Thor Richard Isaksen, daglig leder i 6AM, presenterte funn fra kartlegging av 
økosystemet for nyskaping i Trondheim og innledet til diskusjon rundt temaet. Se 
vedlagt presentasjon for mer informasjon.  

Fra møtet:  - 44% av oppstartsbedriftene relokaliserer seg rundt år 2.  De fleste drar til 
Oslo.  

- Det er store verdier potensielt og reelt sett som går tapt for regionen.  
- Det er stor differanse i hvor mye de ulike storbyene satser for å bygge opp 

tilbudet til oppstartsbedrifter. Trondheim bruker 2 millioner, Oslo 16,8, 
Bergen 8,2 og Stavanger 7,5.  

- SIVA-støtten er ulik fra by til by, og baserer seg på en analyse av aktivitet 2 
år bak i tid. Å gå fra 2 millioner kroner i støtte til 5 millioner kroner er 
krevende. Veksten i aktivitet må finansieres i forkant før man kan klatre fra 
2->5. 

- SIVA-støtten til 6AM løper ut 2022. Dersom det innvilges ny støtte fra 2023 
så må man vise til økt aktivitet fra og med nå for å klatre i programnivåene.  

o Dette er en viktig realitetsorientering. 
o Profesjonalisering av økosystemet kan være fornuftig. 
o Viktig med en langsiktig strategi for innovasjon. 
o Hvem bør være med for videre arbeid med rigging av økosystemet? 
o Fylket har hatt mest fokus på disktriktene, men ser at Trondheim ikke 

«går av seg selv». Det jobbes med budsjett for 2021 hvor denne 
problemstillingen er relevant. 

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 7/21 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2021 og regnskap 2020 
Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen, gikk gjennom utviklingsplanen for 
Trondheimsregionen for 2021 og regnskapet for 2020. Se tidligere utsendt 
utviklingsplan for mer informasjon.   
  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 8/21 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 


