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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 25.3.2015 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 10.3.2015  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 21.1.2015, kl 12.00 – 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. 

Innkalt: Sverre-Konrad Nilsen fra SINTEF og Hans Kringstad fra Trondheim kommune. 
Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Helge Klungland, 

Tore Nilssen, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard og Vigdis Bolås. 
Sekretariat:  Morten Wolden, Bård Eidet, Aage Schei og Karen Espelund. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 Saksliste 

09/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 

10/15 Presentasjon av ”masterpresentasjonen” av Trondheimsregionen 

11/15 Profilering: status og fremdrift 

12/15 Impello: digital ”Gründerguide” 

13/15 Samarbeid med Technoport; Tech List og frokostmøter 

14/15 Samarbeid med NTNU Bridge: studenter i bedrift 

15/15 Forsker i bedrift: Status og behov 

16/15 Sammenligning mellom Trondheimsregionen og Leuven 

17/15 Rullering av Strategisk Næringsplan 

18/15 Informasjonssak; Samarbeid med Midt-Sverige 

19/15 Restanseliste 2014 

 Eventuelt  

 

NR 09/15 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 21.1.15 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 10/15 Masterpresentasjonen av Trondheimsregionen 

 
Sak:  Hans Kringstad, informasjonsrådgiver i Trondheimsregionen, vil presentere og ta en 

gjennomgang av masterpresentasjonen av Trondheimsregionen. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 
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NR 11/15 Profilering av Trondheimsregionen: status og fremdrift 

Sak: Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil oppdatere Næringsrådet på status 
på arbeidet med profilering, informere om planene fremover og tenkt fremdrift.  
 

Forslag til vedtak:  
  

Saken tas til orientering. 
 

NR 12/15 Impello: digital ”Gründerguide” 

Sak: Impello-analysen 2014 ga en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for tekno-
logiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. I tillegg kart-
la Impello kommersialiseringsselskaper, næringshager, veiledningsselskaper, stu-
dentorganisasjoner involvert med oppstart, inkubatorer, investeringsselskaper, of-
fentlige virkemidler i Trøndelag, øvrige regionale finansieringsordninger og andre 
aktører/relevante nettverk. Årets tema; Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap 
om innovasjonsaktørene i regionen, avdekket at kun 22 % av nyetableringene mente 
de hadde meget god kjennskap til regionens 
innovasjonsmiljø, 40 % av selskapene mente de hadde tilstrekkelig kjennskap til in-
novasjonsmiljøene i regionen, mens 38 % ga uttrykk for at de hadde lite eller ingen 
kjennskap til disse miljøene. Dette bidro med å styrke antakelsen om at en betydelig 
andel av nyetablerte selskaper i regionen ikke utnytter den kompetansen som finnes 
i regionen godt nok.  
 
Med bakgrunn i dette ble det drøftet et videre samarbeid med Trondheimsregionen 
og Innovasjon Norge om å få på plass en nettside som dekker dette informasjonsbe-
hovet, og som holdes oppdatert. Trondheimsregionen og Innovasjon Norge har bi-
dratt med kr 100 000,- hver. Nettsiden/prosjektet skal selvfinansieres etter dette.  

 
Forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 

NR 13/15 Samarbeid med Technoport; Tech List og frokostmøter 

Sak: Ved sist Næringsråd ga Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, en oppdatering på 
Technoport sine aktiviteter. Det ble også fremmet forlag til mulige samarbeidsområ-
der og – prosjekter mellom Trondheimsregionen og Technoport. Jmf. vedtak i sak 
06/15, og dialog med Technoport, har Trondheimsregionen bidratt med kr 60 000,- til 
produksjonen av Tech List, tilsvarende Technoport sitt bidrag.  

Tech List er et ”selvstendig” bilag i marsutgaven av The List, det eneste engelskspråk-
lige magasinet fra regionen. Det er et samarbeid mellom Technoport, Trondheim Ma-
kers, Trondheimsregionen og The List. Magasinet er på 28 sider og er et teknologi og 
innovasjonsmagasin. 5000 eksemplarer distribueres sammen med The List (på Vær-
nes ekspressen, kafeer, hoteller, forretninger, utdanningsinstitusjoner, kontorer etc.), 
1000 eksemplarer sendes direkte til partnere og interessenter, herunder norske am-
bassader og Innovasjon Norge sine utenlandskontorer, og resterende 1000 eksempla-
rer vil bli distribuert under Technoport og eventuelt i andre aktuelle sammenhenger. 
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Trondheimsregionen har en helsides annonse i bladet.  

Trondheimsregionen og NiT er i dialog med Technoport om et samarbeid rundt fro-
kostmøter. Konseptet har som mål å få økt innovasjon gjennom økt kontakt mellom 
akademia og det regionale næringslivet. Tanken er å samle bransjespesifikk akademia 
og næringsliv, hvor det utveksles informasjon om cutting edge forskning og innova-
sjonsbehovet fra næringslivet.   
 

  Forslag til vedtak:  

 

        Saken tas til orientering. 

 

NR 14/15 Samarbeid med NTNU Bridge: studenter i bedrift 

Sak:  Det har blitt meldt inn fra flere ulike kanter at reisekostnader er en utfordring for stu-
denter som skal skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet og/eller kommunene 
utenfor Trondheim. Dette ble bekreftet i møte med NTNU Bridge, Start, Spark*, Eks-
perter i Team og NTNU.  Trondheimsregionen er i dialog med NTNU Bridge for å se 
om dette er noe vi kan bidra med å løse. Det er ikke ønskelig for Trondheimsregionen 
å måtte administrere en eventuell ordning, og det jobbes hos NTNU for å komme 
med alternativer. 
 
En annen relevant sak som har kommet i kjølvannet av dette er behovet for student-
oppgaver fra regionen, herunder både fra næringslivet og fra kommunene. Oppford-
ringen er å videreformidle dette, og eventuelt diskutere hvorvidt om Trondheimsregi-
onen skal/kan ta en aktiv rolle her, eller om dette kan følges opp av den enkelte 
kommune.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering. 

 
 

NR 15/15 Forsker i bedrift: status og behov 

Sak:  SINTEF har på vegne av Trondheimsregionen fått i oppdrag å utforme og iverksette 
tiltaket Forsker i bedrift. Dette skulle være et tilbud til alle bedriftene i regionen om 
tilgang på en forsker og/eller et forskerteam.  

 
 
Forslag til vedtak:  
 

Trondheimsregionen…. 
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NR 16/15 Sammenligning mellom Leuven og Trondheimsregionen 

Sak:  Det har vært ønsket en sammenligning mellom Leuven og Trondheimsregionen for å 
se på potensielle overføringsverdier knyttet til kommersialisering av teknologi. NiT 
har kommet med et forslag og tilbud, jamfør sak 44/14, hvorpå det ble enighet i Næ-
ringsrådet 10/12 2014 om at Næringsalliansen skulle komme tilbake med et samlet 
tilbud og forslag på sammenligning mellom Leuven og Trondheimsregionen, som en 
del oppdragstilbudet med rulleringen av strategisk næringsplan, sak 47/14.  
Næringsalliansen har kommet med et samlet tilbud på…kr, hvor sammenligningen 
med Leuven adresserer relevante problemstillinger for videre arbeid og satsninger i 
Trondheimsregionen. Saken må også sees i sammenheng med sak 17/15, Rullering av 
Strategisk Næringsplan.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Trondheimsregionen … 
 

NR 17/15 Rullering av Strategisk Næringsplan 

Sak:  Næringsalliansen hadde oppdraget med å lage Strategisk Næringsplan i 2009, og det 
var ønskelig at de også ble involvert i prosessen med rulleringen av denne etter be-
handling av sak 28/14 og senere sak 47/14.  Både fordi de kjenner historien god, men 
også fordi det er viktig at et strategidokument knyttet til næring og næringsutvikling, 
er utformet av aktører som kjenner og som representerer næringslivet. Det sikrer 
relevans, eierskap og engasjement.  
 
Næringsalliansen har kommet med et samlet tilbud på kr ….. for en rullering og sam-
menligning med Leuven.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Trondheimsregionen … 

 
 

NR 18/15 Samarbeid med Midt-Sverige 

Sak:  Sist Næringsråd var regiondirektør i Jämtland og Härjedalen, Anders Byström, og luf-
tet interesse for et samarbeid om et felles handelskammer, som et Interreg.prosjekt. I 
etterkant har NiT, Anders Byström og planleggings- og programansvarlig i Region 
Jämtland og Härjedalen sendt inn en søknad til Interreg om finansiering av et felles 
forprosjekt kalt «Business International». Forprosjektet skal danne grunnlag for et 
mulig felles hovedprosjekt, med fokus på samarbeid rundt tiltak for internasjonalise-
ring av næringslivet i Jämtland/Västernorrland og Sør-Trøndelag. Forprosjektet skal 
avdekke om dette bør gjøres innenfor utvalgte bransjer/klynger, eller om det bør gjø-
res uavhengig av bransje. Samarbeidet har gått fra etablering av et handelskontor til å 
fokusere på å øke bedriftenes internasjonale kommersialisering.  
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Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering 
 

NR 19/15 Restanseliste 2014 – Gjennomgang  

 

Sak: Gjennomgang av åpne saker omtalt i Næringsråd 2014, status og eventuell videre akti-
vitet knyttet til sakene på listen 

 
Vedlegg: Restanseliste 
 
Forslag til vedtak:  
 

Saken legges frem til diskusjon, og vedtak vil følge diskusjonen.   
 

NR 20/15       Eventuelt 

 


