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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 21.1.2015 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 23.1.205  
 

Sted: DIGS, Olav Tryggvasons gate 30 

Tidsrom: 21.1.2015, kl. 12.00 – 1600 

Tilstede:  Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore Nilssen, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Morten Wol-
den, Bård Eidet, Aage Schei, Karen Espelund og Astrid Haugslett. 

Fraværende:   Vigdis Bolås, Merethe Storødegård, Johan Hustad og Helge Klungland. 
 

 Saksliste 

01/15 Presentasjon av DIGS 

02/15 Godkjenning av referat fra forrige møte  

03/15 Restanseliste 2014 

04/15 Presentasjon SIVA, status Innovasjonssenter 

05/15 Samarbeid med Jämtland  

06/15 Presentasjon Technoport 

07/15 Impello-analysen, gjennomgang relevante funn 

08/15 Eventuelt 

 

NR 01/15 Presentasjon av DIGS som innovasjonsplattform og møteplass 
Mats Mathiesen og Arnstein Syltern ga en presentasjon og omvisning av DIGS.  

 Fra møtet:  

- Innspill om at støttestrukturen i DIGS kan utvides med markedsførings- og reklamekompetanse, da 

vil det være en komplett pakke. Å være en del av støttestrukturen er også profilering for de aktuel-

le bedriftene.  

- Kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge/virkemiddelapparatene bør også kunne være 

en del av støttestrukturen, og være tilgjengelig hos DIGS 1-2 ganger i måneden. Trondheim kom-

mune kan forplikte seg til dette. 

- DIGS bør markedsføres i hele regionen. Kan være interessant for gründere/bedrifter utenfor 

Trondheim – de kan f.eks. leie kontorplass hos DIGS noen dager per måned. 

- Næringsrådet ønsker en avrapportering fra DIGS om cirka ett år. Trondheimsregionen, gjennom 

Astrid Haugslett, kan gjerne ha kontortid på DIGS for å koble Trondheimsregionen tettere på      

miljøet, aktivitetene og aktørene der. 

 
Vedtak: 

 
Saken tas til orientering.  
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NR 02/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 
Vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
  

NR 03/15 Restanseliste 2014 – Gjennomgang 
Berit Rian og Astrid Haugslett la frem deler av restanselisten og status på de aktuelle 
sakene.  

Fra møtet: 

- Havbruksanalyse: Under Marin Strategiplanmøtet 12/12 2014 var det interesse og ønskelig 
med en analyse som fanger opp direkte og avledet verdiskapning på kommune- og regionnivå. 
Men fordi Impello er i gang med en analyse, etter mal fra olje/gass-rapporten, og Kysten er 
klar kommunene har oppdatert sine tall, så ble det vanskelig å gå inn for en tredje analyse, 
jmf. dialog med STFK. 

- Prosjekt etablererservice: Tanken er å få kartlagt 1.linjeservice- og løsninger for gründere i de 
10 kommunene. Noen har outsourcet dette leddet, for eksempel Trondheim med LEN, mens 
andre har dette gjennom næringshager og/eller næringssjef i kommunen etc. Kartleggingen 
kan synliggjøre hvordan det jobbes med næringsutvikling i de ulike kommunene, og om det er 
hensiktsmessig å se etter et felles opplegg og/eller om man kan styrke dette leddet på et vis.  

 

Vedtak:   
 

Saken tas til orientering, og Næringsrådet vil ha en ny gjennomgang av restanse- 
listen i neste NR-møte.  

 
 

NR 04/15 Status Innovasjonssenter  
Espen Susegg, konstituert administrerende direktør i SIVA, ga Næringsrådet en oppda-
tering på status til et tenkt innovasjonssenter. 

- Det er ikke det å skape et signalbygg som er viktigst; det er det indre (innholdet) som teller, 
og noe som gir et levende miljø til alle døgnets tider.  

- Ønskelig med et møtested for akademia, næringsliv, innovasjonsmiljøer og samfunn.  
- SIVA er på tilbudssiden, og ønsker dialog om hvordan man kan samle seg om innholdet i et 

slikt bygg. 
 

Fra møtet:  

- Byen og regionen vil dette, og det er viktig at aktørene, som SINTEF og NTNU gir tydelige 
signaler, og at man blir enige om innhold. 

- Det er såkalt brain drain fra Trondheim, og det er viktig å få på plass et lavterskeltil-
bud/støtte til disse, slik at de kan etablere bedrifter med mer. Kan man tenke forsknings-
miljøet, i et innovasjonssenter, som mentorer og en form for støtteordning? 

- Viktig å framsnakke Innovasjonssenterets relevans og betydning for både byen og regio-
nen. Også viktig for byutvikling. 
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- Etablere gründeren som en helt – kulturbygging. 
- Ønskelig med en fordeling på 40 % FoU-aktører, 40 % næringsliv og 20 % ”ledig” i et Inno-

vasjonssenter.  
 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering. 
 

NR 05/15 Samarbeid med Jämtland 
Regiondirektør i Jämtland, Anders Byström, holdt innlegg om Jämtland, og deres moti-
vasjon for å initiere samarbeid med Trondheimsregionen.  

- En del Interreg prosjekter har ikke fungert optimalt, og ikke overlevd etter prosjektperioden, eller 

oppslutningen har dalt etter endt finansieringstid.  

- Ønsker samarbeid for utvikling og fornyelse gjennom et eventuelt handelskontor/et mobilt kom-

petansesenter, med utgangspunkt i grenseregionens samlede ressurser. Handelskontoret skal bl.a. 

jobbe med: koble SMB, forretningsmøter, nye markeder og kompetanseoverføring. 

- Ønsker å tenke nytt rundt samarbeid/samhandling, og Jämtland er veldig klar.  

 

Fra møtet:  
 

- Må være bedriftsrettet dersom man skal gjøre noe, og det er mye midler gjennom EU til Interreg-

prosjekter. 

- Oppstart er ikke bøygen, men den langsiktige driften av et handelskontor. Skal videre drift finansi-

eres med avgift for medlemmene, og hva gjør det med attraktiviteten? 

- Øst/Vest samarbeidet strekker seg over flere områder: store arrangement (idrett o.l.), Luftfarts-

forum, reiseliv, mat, energi, miljøteknologi, etc., men det må være opp til næringslivet å avgjøre 

om dette er interessant.  

- Dette må tas opp i Næringsalliansen for og diskutere interessen for dette.  

- 04/02 er det møte i Luftfartsforum, og før det kan man ta en runde blant noen av bedriftene i NiT 

og Stjørdal Næringsforum slik at Anders Byström, som deltar i Luftfartsforum, får en foreløpig til-

bakemelding da. Søknadsfrist Interreg: 20.02. 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering, og Anders Byström vil bli gitt en endelig tilbakemelding  
etter at Næringsalliansen har tatt en runde for å sjekke interessen. 

 

NR 06/15 Presentasjon Technoport  
Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, oppdaterte Næringsrådet på Technoport.  

- Styret til Technoport ønsker at de skal ta mer ansvar for gründing og innovasjon. De skal ikke være 

bransjespesifikke, og bidra til økt innovasjon lokalt og internasjonalt.  

- De skal utvikle og arrangere møteplasser, og har både akademia, start ups og det etablerte nær-

ingslivet som målgruppe.  

- Trondheim Makers blir en del av Technoport (samordning/styrking). 
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- Høsten 2015: arrangere ”Trondheim Playground” fra torsdag til lørdag (samarbeid Technoport, 

Trondheim Makers og Innovator). Dette kan bli Global North Technology Forum etter hvert (inkl. 

et internasjonalt toppleder-arrangement som Partnere for nyskaping jobber med). 

- Mulige samarbeidsområder mellom Trondheimsregionen og Technoport kan være medlemskap, 

støttemedlemskap, sponsormidler eller samarbeid om konkrete tiltak/prosjekt.  

 Fra møtet:   

- DIGS og Technoport er friske initiativ og ny tenkning, og man bør kanskje ikke ”styre” de så 
mye. 

- Hvordan få tenkningen og ideene ut i hele regionen? 
o NiT, Orkladal Næringsforening, Stjørdal Næringsforum og andre kan ta en prat med 

de aktuelle bedriftene, og koble de opp mot Technoport.  
- Maker Faire var et fantastisk arrangement, men informasjonen må ut i god tid. 

o Trondheimsregionen kan brukes for å formidle til kommunene. 
- Technoport og Trondheimsregionen må finne de riktige samarbeidsområdene. Berit 

Rian, Bård Eidet og Astrid Haugslett kommer opp med et konkret forslag til hva Trond-
heimsregionen kan gjøre.  
 

Vedtak: 
 

Saken tas til orientering, og Technoport og Trondheimsregionen vil holde kontakten 
vedrørende The Techlist og The Makerlist. I tillegg vil prosjektleder kalle inn Berit Rian 
og Bård Eidet til møte. 
 

 

NR 07/15 Impello-analysen 2014 
Jon Ragnar Viggen presenterte Impello-analysen 2014.  

For rapporten, se: http://www.nitr.no/no/moteplassen/avholdte+mc3b8ter  

 
Fra møtet:  

- IKT blir ikke fremsnakket nok, og det er her det er høyest antall nyetableringer, størst om-
setning og høyest antall ansatte. Det er elektronikk, instrumentering og apper som domi-
nerer innenfor IKT-segmentet.  

o Trondheim er god på apper både innen spill og tekniske løsninger.  
- Virkemiddelordningene oppleves som uoversiktlige, og dette bekreftes gjennom spørreun-

dersøkelsen i Impello-analysen. 
- Er det ønskelig med en Innovasjonsguide/Innovasjonsoversikt? 

 
Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 

NR 08/15 Eventuelt 

 

Roy Jevard deltok på sitt siste møte i Næringsrådet, og styreleder Berit Rian takket han, på vegne av 
Næringsrådet, for engasjement og godt bidrag til arbeidet i Trondheimsregionen.  

http://www.nitr.no/no/moteplassen/avholdte+mc3b8ter

