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Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 11.3.2021  
 

Sted: Hos NiT, Dronningens gt. 12 + digitalt 

Tidsrom: 10.3.2021, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Morten Wolden, Stein Ivar Strøm, Gleny Foslie, Jon 
Uthus, Berit Laanke, Toril Nagelhus Hernes, Carl Jakob Midttun, Katrine 
Lereggen og Kari Mette Elden. 

Fraværende: Kirsten Indgjerd Værdal, Kristian Dahlberg Hauge, Anna Cecilie Brustad Moe, 
Vigdis Harsvik, Ståle Vaag. 

 

 

  
  

 Saksliste 

9/21 Konstituering av møtet 

10/21 Godkjenning av referat fra forrige møte 

11/21 Presentasjon av Impello sin rapport om autonomimiljøene i Trondheimsregionen 

12/21 Presentasjon av Faktry – hardware inkubator på Sluppen. 

13/21 European Region of Gastronomy – presentasjon av mulige prosjektideer for 
Trondheimsregionen 

14/21 Arbeidet med Strategisk næringsplan – diskusjonspunkter med Næringsrådet 

15/21 Talent Attraction Management, mulig pilot i 2021 

16/21 Orientering om ny kommunal krisepakke i Trondheim kommune 

17/21 Kort oppdatering fra Innovasjon Norge: Grønn plattform, krisepakker i 2021 

18/21 Kort oppdatering fra Trøndelag fylkeskommune: Budsjett regionale utviklingsmidler, 
arbeidet med verdiskapingsstrategien 

19/21 Statusoppdatering 

20/21 Eventuelt 

 

NR 9/21 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 10/21 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 En endring: Berit Laanke deltok ikke på det forrige møtet. 

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.1.2021 godkjennes. 
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NR 11/21 Presentasjon av rapporten Autonomi i Trondheimsregionen, kartlegging av aktører 
og innspill til byen/regionen som testarena. 
 
Margrethe Ringkjøb Skjelstad, seniorkonsulent Impello Management, presenterte 
Impello-rapporten. Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster, 
kommenterte fra klyngens ståsted. Internasjonale aktører meget interessert. 
Fasiliteter viktig – kai, lagring osv. Behov for en koordinert portal og «one stop shop» 
for bruken av testområder. 

 Fra møtet:  o Mer bynære testområder etterspørres. 

o Innsamling og tilgjengeliggjøring av data bør også være en del av 

testarenatenkningen Man ser på hvordan data fra 

Trondheimsfjorden kan tilgjengeliggjøres og brukes. 

o Det at autonomi til vanns har såpass mye større tyngde enn til lands 

avspeiler de store forskningsmiljøene. 

o Forslag om etablering av felles portal i Trondheimsregionen for 

infrastruktur og utstyr for autonomi til havs. 

o Kommunene må utfordres på hvilken rolle de vil ta. Aktuelt med 

autonom buss for interntransport når Hommelvik skal utbygges? 

o Vi er for lite flinke til å selge oss. Viktig både for etablert næringsliv 

og startups. Også attraktivt internasjonalt. Markedsføring viktig.  

o  Hvordan få til enda bedre samspill mellom miljøene?  

o Viktig med gode koblinger også til Ocean Space.  

o Vi kan ta en enda tydeligere posisjon verdensledende region på 

havromsteknologi, hvor autonomi er en del av bildet. 

o Webinar i NiT om rapporten? 

  

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

 NR 12/21 Presentasjon av hardwareinkubatoren Faktry. 
Saken utsatt. 

Fra møtet:    

                      Vedtak: 
                   Saken utsettes. 

 

 

NR 13/21 European Region of Gastronomy – presentasjon av mulige prosjektideer for 
Trondheimsregionen. 
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen, presenterte mulige prosjektideer. 
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Fra møtet:  - Enighet om de foreslåtte satsningsområdene. 
- Mat forener oss, viktig fellesprosjekt. 
- Enighet om at Trondheimsregionen bør sende inn søknad om 

prosjektfinansiering til Trøndelag fylkeskommune for bl.a. å få på plass en 
stor internasjonal matkonferanse. 

 
                        Vedtak:             

                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 14/21 Arbeidet med Strategisk næringsplan (SNP) – diskusjonspunkter med Næringsrådet. 

Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder for SNP i NiT, innledet. Vil inn i alle 
kommunestyrene før utgangen av mai. Også dekanmøtet på NTNU og ledermøter på 
SINTEF aktuelt. 

 o Vi er for dårlig på skalering – hvordan kan vi i fellesskap løfte oss? 
Viktig tema i SNP, avklare hvem gjør hva.  

o Må ikke dyrke misnøye. Er det kultur, struktur eller kapital som er 
utfordringen? Må vi konsentrere innsatsen? Det som ligger fast er 
NTNU, SINTEF, teknologi. Vi har lykkes med industri knyttet til olje og 
gass, men dette er solnedgangsnæringer – hvordan skaper det nye 
næringslivet?  

o Vi må ikke glemme de andre kommunene, passe på at det ikke blir 
for Trondheimsdominert.  

o Kommunene må være mer synlige i regionrådet når næringssaker 
diskuteres. 

o Næringsrådets rolle framover ble diskutert, men ikke konkludert. 
o Det ble ikke tid til å diskutere de øvrige tema som var foreslått i 

innkallingen. 
o Enighet om å sette SNP på dagsorden i kommende møter i 

Næringsrådet. 
                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 15/21 Talent Attraction Management – mulig pilot i 2021/2022 
Christian Haugen og Torstein Langeland, næringsutviklere i NiT, presenterte. Flere 
mulige piloter mulig, se presentasjonen. Kanskje like viktig å beholde de talenter som 
er her, som å jobbe med internasjonal rekruttering. Tre trinn: Ambassadørprogram – 
partnerprogram – rekrutteringskampanje. Totaliteten blir best om man ser ting i 
sammenheng.  

  

Fra møtet:  o Ved et eventuelt prosjekt om internasjonal rekruttering så må 
næringslivet forplikte seg til å ta inn de som er kvalifisert. 

o Study Trondheim har et sommerjobbprosjekt, viktig at det 
koordineres. 

o Ide-portalen var en kobling som fungerte bra, viktig at det også 
omfatter omlandet.  
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o Enig i at det blir viktig med internasjonal rekruttering framover, 
veldig stor andel av Phd er internasjonal. Partnerprogram er viktig i 
den sammenhengen. Rekruttering krever godt mottaksapparat. 
Covid 19 kan ha bedret mulighetene for internasjonal rekruttering – 
Norge har taklet krisen godt og blitt mer attraktiv. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 16/21 Ny kommunal krisepakke tildelt til Trondheim kommune.  
Kjell Inge Stellander, prosjektleder Trondheim kommune, presenterte. Skal være en 
lokal kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet og faller utenom de andre 
kompensasjonsordningene. Planlegges både å kompensere, stimulere og dra i gang 
nye initiativ. 

  

Fra møtet:  o Veldig krevende! Søknadsbasert eller direkte tildeling? NiT, NHO og 
Virke er på banen.  

o Melhus tenker enkelt – vil lyse ut hele summen, og bruke på de som 
oppfyller kriteriene. Næringsutvalget behandler søknadene.  

o Redd for at det kan bli stor forskjell mellom kommunene.  
o Trøndelag fylke har fått tildelt totalt 42 mill. 
o Også IN kan få lignende midler – må koordineres. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 17/21 Statusoppdatering fra Innovasjon Norge  
Stein Ivar Strøm, avdelingsleder Innovasjon Norge, presenterte, presentasjonen 
utsendt.  Fikk omtrent doblet tildelingen i 2020.  Gjennomgående mindre prosjekt enn 
i for eksempel Møre og Romsdal. Nye midler på 1 milliard til omstilling i reiseliv og 
servering kommer. 

  

  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 18/21 Statusoppdatering fra Trøndelag fylkeskommune   
Gleny Foslie, koordinator innovasjon Trøndelag fylkeskommune, presenterte.  Budsjett 
2021 på 232 mill, 112 mill. går videre til andre forvaltere (Innovasjon Norge, SIVA, 
omstillingskommuner, o.l.). 52 mill. i frie midler til oppfølging av 
verdiskapingsprogrammet. 
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  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering 

 

 

NR 19/21 Statusoppdatering  
Saken utsatt.    

  

  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 20/21 Omdømmeundersøkelsen  
Saken utsatt.    

  

 o  

   Vedtak: 

                     Saken utsettes. 

 

NR 21/21 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 


