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NR 32/21

Konstituering av møtet

Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

NR 33/21

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Næringsråd 08.09.21

Vedtak:
Referat fra Næringsråd 26.05.2021 godkjennes.

NR 34/21

Presentasjon av samarbeidsmodellen i innovasjonsøkosystemet, og en undersøkelse
av «lekkasjen» av oppstartsbedrifter til Oslo.
Thor Richard Isaksen, 6AM, presenterte “økosystemrapport 2021”, rapporten utdelt til
medlemmene.
-

Fra møtet:

-

-

-

Gjelder rapporten bare Trondheim eller også Trondheimsregionen? Primært
Trondheim, men økosystemet har stor betydning både for Trondheimsregionen og
for hele Trøndelag.
Bra initiativ. Må sette inn innsatsen der det har noe for seg. Kapital må det være
mulig å gjøre noe med. Må også huske de ansatte ned NTNU som starter bedrifter.
NTNU starter nå en prosess med å utvikle TTO. Viktig å koble på erfarne mentorer.
Er en heldigital oppfølging av gründere mulig? Bred oppfatning om at det vil det
neppe være.
Alle aktører har sin egen kraft. DIGS har vært en felle samlingsplass for hele
regionen, kulturtiltakene må favne alle i regionen. Vil følges opp av
Trondheimsregionen.
Hvordan jobber vi med klyngene? Kan de også koble inn her? NTNU vil gjøre mer
inn mot klyngene.
Klyngene kan gi bedre klyngespesifikke tilbud. NHO kan bidra med
arbeidsgiverbistand.
Kan være krevende for oppstartsbedrifter å være koblet til klyngene. NHO kan
være kobler mot etablert næringsliv.
Opptatt av samspillet med resten av regionen. kan være gjensidig befruktende. Det
er fortsatt behov for fysiske møteplasser.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 35/21

Trondheim Tech Port lanseres 7. oktober – oppdatering på status.
Karianne Tung innledet. Ønsker å samle kreftene og gjøre et kraftløft for regionen.

Fra møtet:

-

Stor tro på det løftet som nå gjøres

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering .

Næringsråd 08.09.21

NR 36/21

Oppdatering på prosjektet «Grønn konkurransekraft».
Chin-Yu Lee innledet. Kan grønne indikatorer også kobles til NHO’s kommune-NM?

Fra møtet:

-

Kommunene må vise vei, kan dra med næringslivet. EU endrer klima- og
miljøarbeidet
NTNU viktig, men ikke partner i det konkrete prosjektet
Samarbeid mellom små og store bedrifter – viktig å dra med de små.
Økonomi og økologi i sammenheng. De unges stemmer må bli hørt.
Viktig at vi får koblet arbeidet med indikatorer som foregår på mange
arenaer, for eksempel innen bærekraft.
Hvordan sørger vi at det ikke knekker de mindre bedriftene i distriktet?
Virkningen av virkemidler helt sentralt.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 37/21

Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi.
Bård Eidet innledet

Fra møtet:

-

Handlingsplanen ser på gjennomføring, ikke strategien.

-

Hvorfor skille mellom universiteter og høyskoler?

Vedtak:
Næringsrådet ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til Verdiskapingsstrategien:
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene
Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et
bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er
overlappende.
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i
strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på
attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig
investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen.
3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom
forsknings- og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag
som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke
konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et
tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette.
5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien
ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir
relatert til markedsføring og omdømmebygging.
Næringsråd 08.09.21

6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De
interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det
krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende
samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale
parter.
.

NR 38/21

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Torill Nagelhus Hernes innledet. Ikke ofte at det jobbes med en langtidsplan, viktig å
være på ballen, legger mange føringer. Bla for Forskningsrådet og EU-programmer.

Fra møtet:

-

Fylkesutvalget har behandlet saken, og avgir uttalelse.
Hvor er mobilitet? Burde ikke det vært et eget tema?

Vedtak:
Næringsrådet vedtar denne høringsuttalelsen til langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning:














Næringsråd 08.09.21

Kunnskap er den viktigste drivkraften i samfunnsutviklingen og LTP må legge til rette for at
forskning, høyere utdanning og innovasjon ses sammen og integreres i samfunnsutvikling
og verdiskaping på alle områder.
Teknologi vil bare bli en viktigere samfunnsformende kraft i årene framover. NTNU og
SINTEF er nasjonale spydspisser i utviklingen av nye teknologiske løsninger, og det er
avgjørende viktig at de blir satt i stand til fortsatt å ta denne rollen.
Revidert LTP må bidra til at grunnleggende forskning samspiller godt med øvrige
forsknings-, utdannings- og innovasjonsaktiviteter, og kan komme til anvendelse i
problemløsning og videreutvikling av samfunns- og næringsliv. Det må sikres at revidert
LTP har et bredt perspektiv på innovasjon.
Det er svært viktig at universitetene får like muligheter som instituttsektoren til å få
nasjonal finansering i prosjekter og satsinger der innovasjon i næringslivet er målet. Økt
mulighet for langsiktig finansiering av fremragende sentre for både forskning og
innovasjon er derfor ønskelig.
Ved tilslutning til Horisont Europa har Norge forpliktet seg til å bidra til realisering av de
ambisiøse målene som er definert i Horisont Europas fem Missions. Disse
samfunnsoppdragene er overnasjonale av format, og det kreves full innsats fra et mest
mulig samlet Europa for å oppnå målene. Det er viktig at LTP legger til rette for norsk
deltagelse der våre fagmiljø kan bidra med våre fortrinn og kunnskap.
Potensialet for innovasjon og tjenesteutvikling på helseområdet er stort. Norge har flere
fortrinn knyttet til helseundersøkelser og registre som bør benyttes i enda større grad som
grunnlag for forskning og innovasjon.
Langtidsplanen må bidra til at det bygges høy teknologikompetanse i Norge i bredden av
de muliggjørende teknologier. Den digitale transformasjonen påvirker alle sektorer og











NR 39/21

næringer og er helt avgjørende for det grønne skiftet. Digitalisering må derfor være en
integrert del av alle prioriteringer.
Det er svært viktig at universitetene får like muligheter som instituttsektoren til å få
nasjonal finansering i prosjekter og satsinger der innovasjon i næringslivet er målet. Økt
mulighet for langsiktig finansiering av fremragende sentre for både forskning og
innovasjon er derfor ønskelig.
Norge investerer ikke nok i grensesprengende teknologisk forskning og at balansen samlet
sett er slik at systemet er for konsentrert om inkrementelle forbedringer og anvendelse.
Dersom konkurransekraften skal opprettholdes må det bygges miljøer (ikke bare
enkeltindivider) som kan drive den internasjonale kunnskapsfronten. Dette krever
prioritering, konsentrasjon av ressurser og investeringer i forskningsinfrastruktur, einfrastruktur og digitale løsninger.
Norge må være selvforsynte og i front med å utvikle teknologi innenfor områder der vi har
våre fortrinn. Et eksempel som er svært aktuelt nå er batterifabrikker. Det er et stort
potensielt marked for batterier og energinasjonen Norge kan ta en viktig posisjon. Det
krever investering i forskning og kunnskapsutvikling.
LTP må omtale produksjonen av strategiske mineraler for å trygge overgangen til
elektrifiserte transport løsninger, energi nettverk m.m. Norge (sammen med de Nordiske
landene) har Europas største ressurser av strategiske mineraler på land og på sokkelen, og
har viten, undervisnings - og teknologisk kapasitet til å utvikle denne typen ressurser.
Kommersialisering av offentlig finansiert forskning vil bidra til fornyelse om omstilling i
arbeidslivet, men krever et godt fungerende økosystem med målrettede virkemidler. Ved å
målrette innsatsen mer direkte og systematisk mot forskningsmiljøene vil man favne en
større bredde av forskningen, øke idetilfanget samt styrke kapasiteten og ressursinnsatsen
i kommersialiseringsaktiviteter. En forutsetning for økt kommersialisering og vellykket
skalering av oppstartsbedrifter er at det tilrettelegges for dette gjennom gode virkemidler
og rammevilkår både i kunnskapsmiljøene og for
inkubasjon/akselleratormiljøer/innovasjonsdistrikter som også vil gjøre det attraktivt for
investorer å investere i det nye næringslivet..

European Region of Gastronomy – diskusjon rundt nedskalering av prosjektet.
Bård Eidet innledet. Finansieringen er ikke helt på plass, men budsjettet vil ikke
nedskaleres nå, det jobbes med andre løsninger.
o Veldig bra, viktig at prosjektet blir gjennomført som planlagt!
o Mye entusiasme om området, og dermed også armer og bein.

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

Næringsråd 08.09.21

NR 40/21

Arbeidet med arrangementsfond – orientering fra NiT
Hans Petter Øien Kvam innledet. Formål: Sikre maksimalisering av ringvirkninger.
o Veldig bra initiativ.
o Bare internasjonale arrangementer? Ringvirkningene det viktigste,
ikke om det er internasjonalt.

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 41/21

Ny Strategisk næringsplan – oppdatering på status

.

Hans Petter Øien Kvam innledet.

o Kompetansebehov – forskjell mellom kommunene? Alle er opptatt av
det.
o Næringsareal: Stor forskjell om det er opparbeidet eller ikke.
o Hvis en kommune vil være bokommune, skal det da lages
handlingsplan? Strategisk næringsplan vil være relevant for alle
uansett, f.eks gjennom tilgang på boligareal

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 42/21

Portal næringsareal Trondheimsregionen
Bård Eidet innledet. Vil bli et tema også senere.
Må koordineres med fylkeskommunens arbeid på området.
Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 43/21

Statusoppdatering


Næringsråd 08.09.21

TAM-prosjektet går som planlagt.

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 44/21

Eventuelt
Etter utsendingen av sakspapirene kom det et ønske om å ta opp en
henvendelse til Stortinget om behov for endring av energiregelverket.
- Marit Myrstad fra Trondheim kommune og Torgeir Mjønes fra Trøndelag
fylkeskommune orienterte:
o Regelverket må endres – ikke rom for nye løsninger, og det hemmer
både innovasjon og nye klimavennlige løsninger.
o Skal behandles i Strategisk samarbeidsforum og politisk i Trondheim
kommune.
o Vil legge til rette for at vi kan vi kan være i front med å utvikle nye
bærekraftige løsninger
Innspill i møtet:
o Hvem er motkreftene?
 Mer det at aktørene er vant til å forholde seg til det som er.
o Viktig tema, krever forskning.
o Vil gjerne ha med NTNU på laget, viktig for legitimiteten.
-
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