REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 26.05.2021
Saksbehandler: Bård Eidet
Sted:

Digitalt møte

Tidsrom:

26.05.2021, kl. 12.00 – 15.30

Referanse: Dato: 02.06.2021

Deltagende:

Berit Rian, Bård Eidet, Stein Ivar Strøm, Gleny Foslie, Jon Uthus, Berit Laanke,
Toril Nagelhus Hernes, Tord Lien, Carl Jakob Midttun, Ståle Vaag og Kari
Mette Elden.
Fraværende: Kirsten Indgjerd Værdal, Morten Wolden, Kristian Dahlberg Hauge, Vigdis
Harsvik, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth.
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Saksliste
Konstituering av møtet
Godkjenning av referat fra forrige møte
Presentasjon av Faktry – hardware inkubator på Sluppen.
Åpne data prosjekt i samarbeid mellom Trondheim kommune og SINTEF
European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen
Talent Attraction Management, videre arbeid I 2021 og 2022
Framtidig organisering av profileringsarbeidet – orientering om start på utredningsarbeid
Sammenslåing av Technoport og innovasjonsdistrikt: Hvilke resultater kan det gi?
Arbeidet med arrangementsfond – orientering fra NiT -utsettes
Statusoppdatering
Eventuelt

NR 21/21

Konstituering av møtet

Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
NR 22/21

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak:
Referat fra Næringsråd 10.03.2021 godkjennes.

Næringsråd 26.05.21

NR 23/21

Presentasjon av Faktry – hardware inkubator på Sluppen..
Ole Petter Bjørseth presenterte. Vil bli Norges beste hardware-akselerator, det krever
videreutvikling. Arbeide med Trådløse Trondheim og avtalen med Telenor viktig for
utviklingen av Faktry. 80-90% av bedriftene har sitt utspring i studentinnovatører. Godt
samarbeid med Innovasjon Norge, god tilgang på soft-funding. Også samarbeid med
Connect Midt-Norge, med tilgang på mentorer. Oppleves ikke mangel på kapital. På
jakt etter internasjonale samarbeidspartnere. Made in Trøndelag: Legge til rette for at
mer av nødvendig utstyr blir produsert i Trøndelag. Framover vil bedre teknisk utstyr
og riktige mentorer være viktig.
-

Fra møtet:

-

Gode resultater. God overgang for studenter til Faktry. Økosystemet ikke bra nok i
dag, får ikke ut potensialet i forskningsmiljøene.
Ønskelig at Faktry blir en del av samarbeidsmodellen i Trondheim, men det må de
ta stilling til selv. Samarbeid om teknisk utstyr kan være en del av det.
Viktig å finne den trønderske modellen.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 24/21

Bruk av åpne data til næringsutvikling.
Ole Eirik Klingen presenterte prosjektet Samåpne. Prosjekt på 5,5mill over tre år. Bruke
data til skape innovasjon og næringsutvikling. Lønn/HR prioritert i første omgang. Har
arrangert flere samskapingsarenaer; Open Data Challenge.

Fra møtet:

-

Mange muligheter innen dette feltet. Hvordan tar vi det videre? Dataene må
tilgjengeliggjøres.
Krevende å få ut data i en tilgjengelig form, tatt mer tid enn
personvernspørsmål.

Vedtak:

Næringsrådet tar saken til orientering .

NR 25/21

European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen, innledet. Søknaden til fylkeskommunen
blir innvilget med et betydelig lavere beløp, det betyr at vi å enten nedskalere
prosjektet eller øke inntektene.

Fra møtet:

-

Næringsråd 26.05.21

Hovedprosjektet jobber med de samme private aktørene. Tilbakemeldinger
på at det må være tydeligere på hva det skal være.
Hovedutvalget har fulgt innstillingen. Åpner for mer spissede søknader i
etterkant.
IN kan støtte bedrifter, ikke Trondheimsregionen som organisasjon. Tar
gjerne en prat om det.

-

NTNU har laget et eget Food-forum internt, og vil bruke ERG aktivt.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 26/21

Talent Attraction Management, videre arbeid I 2021 og 2022.
Bård Eidet innledet

Fra møtet:

-

NTNU har hatt kartlegging av utenlandsk arbeidstakere: 35% har
utenlandsk bakgrunn. 3500 utenlandske studenter, økning i søkning på
38%. Må ha et mottaksapparat, blir bare viktigere framover.

-

Veldig bra med en sentral portal, men avgjørende at det er ressurser til
oppdatering.

Vedtak:
Næringsrådet støtter det framlagte forslaget, og ber Regionrådet om å
vedta å gå videre med det.

NR 27/21

Framtidig organisering av profileringsarbeidet – orientering om start på
utredningsarbeid.

Fra møtet:

-

Nødvendig og fornuftig prosjekt. Må også kobles til webportal.
Vi må finne vår vei. Viktig at vi er samstemt om hvilket budskap vi skal selge.
Må samkjøres med prosessen rundt Technoport og innovasjonsdistrikt.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 28/21

Sammenslåing av Technoport og innovasjonsdistrikt: Hvilke resultater kan det gi?
Toril Hernes innledet. Har satt i gang en prosess med integrasjon, for å få en mer
robust enhet. Felles styringsgruppemøte 31/5. Mulig det skal prioriteres faglige
satsingsområder. Har også konsekvenser for personal.
o Stor overlapp på mål og strategier.

Fra møtet:
Vedtak:

Næringsrådet tar saken til orientering.
Næringsråd 26.05.21

NR 29/21

Arbeidet med arrangementsfond – orientering fra NiT
Saken utsatt.

Vedtak:
.

NR 30/21

Statusoppdatering


Behov for å styrke økonomien, samtaler med Trondheim kommune om
disponering av næringsfond.



Samarbeidsmodell i økosystemet for nyskaping.



Det jobbes med å se på mulighetene for en felles realfagssatsing i
Trondheimsregionen, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, First Scandinavia
og Vitensenteret.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 30/21

Eventuelt
Forslag om nedlegging av SIVA:
- Meget uryddig prosess. Uklart hvem som skal overta eiendomsansvaret.
Innovasjonssenteret i Trondheim vil ha en uklar framtid.
- Hva tenker IN og fylkeskommunen? Hvordan blir økosystemet framover?
- Mulig pluss: Kan fått se mer i sammenheng. Uklart hva som skjer med det
nasjonale nettverket. TRFK har ikke ønsket å både være eier og gi
driftstilskudd.
- Det store bildet – må ha det klart for seg. Må ikke svekke den nasjonale
handlingskraften. Viktig at de store aktørene fungerer bra, spesielt IN.
Eierskapet må ikke fragmenteres – det er det viktigste, og samarbeider om for
å unngå.

Næringsråd 26.05.21

