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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 24.11. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:                                                       Dato 17.11. 2021  
 

Sted: Rådhuset, Møterom A 

Tidsrom: 24.11.2021, kl 12.00 – 15.30  

Innkalt: Hans Petter Øien Kvam NiT.  
Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, Ståle Vaag, Toril Nagelhus Hernes, 

Berit Laanke, Petter Lindseth, Ingvill Kvernmo, Morten Wolden, Alf Petter Tenfjord, 
Kirsten Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.  

Sekretariat:  Bård Eidet. 
 

 Saksliste 
43/21 Konstituering av møtet 
44/21 Godkjenning av referat fra forrige møte 
45/21 Ny Strategisk næringsplan, presentasjon av utkast som sendes på høring 
46/21 Klyngene: Status og utviklingsmuligheter 
47/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen» 
48/21 Handlingsprogrammet til Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi 
49/21 Oppdatering på arbeidet med Talent Attraction Management 
50/21 Trondheimsmodellen for nyskaping – hvordan ta den ett skritt videre?  
51/21 Møteplan for 2022 
52/21 Oppdatering ERG  
53/21 Statusoppdatering 
54/21 Eventuelt 
  

 

NR 43/21 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

NR 44/21 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 08.09.21  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 45/21 Presentasjon av utkast til ny Strategisk næringsplan. 

     

Sak:  Etter en lang prosess begynner en ny SNP å nærme seg ferdigstilling, og Næringsrådet 
inviteres til å komme med en siste runde med innspill før den går til Regionrådet og 
kommunene. Prosjektleder Hans Petter Øien Kvam vil lede oss gjennom forslaget.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken legges fram for diskusjon.  
 
 

NR 46/21  Klyngene – status og utviklingsmuligheter. 
 

Sak:  Klyngetildelingene er et sentralt næringspolitisk virkemiddel, både nasjonalt og 
regionalt. I Trøndelag og Trondheimsregionen har vi gått fra dårlig til god uttelling, 
men uten at vi har greid å kapitalisere godt nok på de. I forslaget til i statsbudsjett lå 
det inne forslag om nedskjæringer på ordningen, som tilsier at ordningen som sådan 
kan være utsatt, og gjør at vi bør diskutere nærmere hvordan vi jobber med det. 
 
Innovasjon Norge har den viktigste rollen her, og Stein Ivar Strøm vil innlede om 
status både nasjonalt og regionalt. Dette vil skje digitalt, i og med at IN har en felles 
samling utenbys på dette tidspunktet. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
NR 47/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen». 

 

Sak:  Profileringen av Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering, 
ingen felles plattform og for lite kraft. Trondheimsregionen har de siste prene tatt et 
ansvar for profilering av Trondheim og Trondheimsregionen som 
teknologihovedstad, fordi det i næringsutviklingen er det viktigste kjennemerket.  
Covid tvang fram sammenslåing av Visit Trondheim og Midtbyen Management, men 
uten at det lå en mer overordnet strategi i bunnen. For å ha et bedre 
beslutningsgrunnlag om den langsiktige utviklingen av profileringsarbeidet bestilte 
Trondheimsregionen og Trondheim kommune i fellesskap en rapport fra 
Bylivsutvikling AS.  
 
Prosjektet skulle ha disse leveransene: 
• Prosjektet skal i hovedsak foreslå løsning(er) for organisering, samarbeidsformer 
og finansiering 
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for aktører som driver med profilering og omdømmebygging for Trondheim og 
regionen. 
• Gå i dialog med relevante aktører. 
• Hva kan vi lære av andre? Hvordan har de som driver med omdømmebygging i 
Norge og 
Scandinavia for øvrig valgt å samarbeide. 
• Kartlegge offentlig og privat finansiering i storbyregionene i Norge. 
 
Rapporten er nå klar, og ligger som vedlegg her. Den vil bli presentert i møtet, som 
grunnlag for en diskusjon om hvordan vi går videre. 

 

 
Forslag til vedtak:    
 

                   Saken legges for diskusjon. 
  
 

NR 48/21 Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi. 
 

Sak: Fakta. 
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag  
2022-2025 på høring, med høringsfrist 22. september.  
 
Strategiens hovedmål er «økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal 
konkurranseevne i Trøndelag». Utkastet til Verdiskapingsstrategien erstatter 
Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i 
perioden 2016–2020. Strategien skal følges opp gjennom toårige handlingsplaner.   
 
Verdiskapingsstrategien bygger på forutsetninger om et mangfoldig Trøndelag med 
næringer basert på naturressurser og sterke kunnskaps- og teknologimiljøer, den 
norske samarbeidsmodellen om trepartssamarbeid og FNs bærekraftsmål.  

Strategien peker på de strategiske områdene Kompetanse, Forskning, utvikling og 
innovasjon, Omstilling til bærekraft, Attraktivitet og Samhandling for å nå målet om 
økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. De strategiske 
områdene er gjennomgående for verdiskapingsarbeidet i Trøndelag. Strategien har 
lagt opp til at hvert strategiske område har en kort liste med prioriteringer og 
aktiviteter.  

Prioriteringene er:  

• Kompetanse: Rekruttering og vekstkraft, Arbeidsplassen som læringsarena, 
Omstilling og nyskaping. 

• Forskning, utvikling og innovasjon: Mobilisere til forskning og innovasjon, 
Mer samarbeid.  

• Trøndelag som test-og pilotarena, Utviklings- og forskningskapasitet i 
kommunene  

• Omstilling til bærekraft: Ressursforvaltning, Klima og miljø, Verktøy i 
omstillingsarbeidet  

• Attraktivitet: Rekruttering, Bærekraftige etableringer, Forskningsaktivitet og 
studier, Besøk   
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• Samhandling: Sentrum og distrikt, Innovasjonssystemet, Nytt og forsterket 
samarbeid  

Som tverrfaglige områder tilknyttet de strategiske områdene har strategien fire 
satsingsområder. Dette har fylkeskommunen identifisert som områder hvor 
Trøndelag har særlige fortrinn. Disse satsningsområdene er Bioøkonomi, 
Opplevelser, Teknologi og Offentlig sektor.  

Retningsmålene for de ulike satsningsområdene er:  
• Bioøkonomi:   

o I 2025 er vi en ledende region i utvikling av bioøkonomien  
o I 2025 benyttes våre biomasseressurser som råstoff til økt 

verdiskaping i komplette sirkulære verdikjeder  
o I 2025 benyttes våre produksjonsarealer på sjø og land til bærekraftig 

vekst innen reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri  
o I 2025 har vi styrket vår posisjon som Norges mest komplette 

matproduserende region  
 

• Opplevelser:   
o I 2025 skal vi ha et mangfold av bærekraftige opplevelser  

 
• Teknologi:   

o I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i utvikling og 
kommersialisering av teknologi  

o I 2025 er trønderske forskningsmiljø aktive i kompetanseoverføring 
til hele Trøndelag  

o I 2025 har Trøndelag økt antallet vekstkraftige teknologiselskap  
o I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i arbeidet med digital 

transformasjon  
 

• Offentlig sektor:  
o I 2025 har vi kommuner med en tydelig innsats på næringsutvikling 

og eget utviklingsarbeid 
o I 2025 er offentlig sektor ledende på forskning og innovasjon  

 
 
Vurderinger. 
Flere i Næringsrådet har vært tett koblet på prosessen med verdiskapingsprosessen. 
Det har vært en ryddig og konstruktiv prosess, der det har vært vilje til å endre 
kursen underveis. Forslaget som er sendt på høring nå er mer dekkende for 
Trondheimsregionens muligheter og utfordringer enn det ståstedet prosessen 
startet på, og det er meget bra.  Fokuset på teknologi og test- og pilotarena 
samsvarer godt både med vår nåværende Strategiske næringsplan, og det som det 
jobbes med i ny SNP.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til Verdiskapingsstrategien:  

    
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene 
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 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. 
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. 

Sak: og  
 

Vedlegg 4: Prosjektbeskrivelsen. 
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 
 

NR 39/21  Arbeidet med arrangementsfond – orientering fra NiT 
 

Sak: Det å tiltrekke seg store arrangement er en viktig del av næringsarbeidet i regionen, 
og noe vi er god til. Men det er bestandig krevende å få inn privat finansiering, og  
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det er et arbeid som starter på nytt ved hvert arrangement. NiT har tatt en  
lederrolle i å se på om det er mulig å få opp et arrangementsfond, som vil gjøre det  
mindre ressurskrevende å få på plass finansiering når muligheter til å få store  
arrangement hit til regionen dukker opp.  
Hans Petter Øien Kvam fra NiT vil orientere om arbeidet. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

NR 40/21  Statusoppdatering 
 

Sak:  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 
NR 41/21  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


