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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 15.10.2014 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 17.10.2014  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 5. etg. Næringslivets hus, Dronningens gt. 12 

Tidsrom: 15.10.2014, kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Morten Wolden, Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Bård Eidet, 
Marit Myrstad, Børge Beisvåg, Astrid Haugslett. 

Fraværende:  Aage Schei, Johan Hustad, Odd Inge Mjøen, Torstein Mørseth, Vigdis Bolås, Karen Espelund, 
Helge Klungland. 

 
På grunn av stort forfall var ikke antall deltakere tilstrekkelig til å fatte beslutninger, og beslutningssakene ble 
sendt ut per e-post i etterkant til medlemmene i Næringsrådet. Endelig vedtak fremgår av protokollen.  
 
NR 32/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

  
Fra møtet:  
 Restanselisten ble gjennomgått, og oppdateres til neste møte. 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

NR 33/14 Presentasjon av Verdiskapingsanalysen for Storbyregioner 

Birger Elvestad innledet, se vedlagte presentasjon. 
 

Fra møtet: 
 Diskusjon rundt definisjoner og resultater. 

o Målene i rapporten er ikke de samme som i Strategisk næringsplan. 
o Prosentfremstilling bør også vise til de reelle tallene, da det er en del utslag, resultatmessig, 

som man ikke kjenner seg igjen i.   
o Hva kan vi bruke fra denne rapporten? Oppleves vanskelig å lese, og sette i kontekst. 
o En del av begrepene i rapporten må beskrives bedre (evt. endres). 
o Tallene må kvalitetssikres, og sammenliknes med andre rapporter og arbeid. 
o Det må bli tydelig hva kan vi trekke ut av rapporten med tanke på hva vi kan forbedre oss på. 
o Rapporten må kvalitetssikres, og så kan vi se om dette er et verktøy vi kan bruke. 

 Det opprettes en kvalitetssikringsgruppe som Birger Elvestad kaller inn. 
o Tenkte medlemmer er; Jon Uthus, Børge Beisvåg, Christian Haugen, Lars Harald Vik, Sigmund 

Knutsen, Birger Elvestad og Astrid Haugslett.  
 
     Vedtak: Saken tas til orientering.  
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NR 34/14 Trondheim Start-up Børs- søknad om forprosjekt. 
  Odd Jostein Svendsli og Borgar Ljosland innledet. 

Fra møtet:  
 Hvordan frigjøre mer pollen- og såkornkapital? 
 Kan skape offentlig interesse, men krever en god markedsføringsplan.  
 Vil kunne synliggjøre regionen som et spennende sted for oppstart og etablering. 
 Problemet med crowdfunding er manglende synliggjøring. 

Diskusjon:  
 Godt initiativ, men hvordan skal man filtrere bedriftene, hva skal være kriteriene? Det er et intrikat 

lovverk knyttet til verdipapirer, og det krever en kompetent organisasjon.  
 Hvordan er modellen, hvordan skal dette fungere og hvem skal gi dette kredibilitet? Det er en del lover 

og regler som kan bli utfordrende for offentlige aktører.  
  Dette fyller et hull i ”økologien” i forhold til å etablere bedrifter. Er det kjennskap og kunnskap om 

andre som har lyktes med tilsvarende? 
 Prosjektet har 3 tenkte faser, men bare estimat for den første fasen. Hva er estimatene for resterende 

faser? Viktig med en viss ide om totalkostnadene slik at prosjektet ikke dør etter fase 1, eller at man 
opplever å bli bondefanget til å finansiere flere faser for å få dette gjennomført. 

 Er dette noe som kan kobles til Innovasjon Norge og nytt innovasjonssenter? 
 

Innspillene fra møtet gikk på at det er godt i tråd med satsingene i Strategisk næringsplan (SNP), men at  
kompleksiteten på området vil gjøre det krevende å komme i mål.  Det ble også stilt spørsmål ved om  
Trondheimsregionen er rett adressat for en slik søknad, og om ikke Innovasjon Norge eller det planlagte  
Innovasjonssenteret er rett adressat for midler til forprosjektet.  
 
Foreslått vedtak:  
Prosjektforslaget er spennende, komplekst og innenfor Strategisk næringsplan sine satsingsområder, men i  
og med at det er vanskelig å se at Trondheimsregionen kan ha en rolle i oppfølgingen av prosjektet så  
innstilles det på at det ikke gis støtte til forprosjektet.  

 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det gis ikke støtet til forprosjektet. 

  
NR 35/14 Hell Forest Arena 

  Susanna Brynhildsen innledet. 

Diskusjon:  
 Er bilindustrien interessert i dette? 
 Fordel om det kom støttende utsagn fra bilindustrien i forhold til relevans og nytte. 
 Å se dette i sammenheng med Green Highway vil være en styrke. Det jobbes med en ny Interreg-

søknad mellom Trondheim og Østersund, og prosjektet bør sees i lys av dette. 
 SNP skal ikke være en søkerorganisasjon, og dette faller utenfor strategi- og handlingsplan. 
 Godt initiativ, men å delta på dette blir å strekke strikken langt med tanke på satsningene til SNP. 
 Midlene bør brukes på prioriterte satsinger, og dette faller utenfor.  
 Det er i utkanten av SNP, men strategisk kan det være lurt å være med.  
 Hva er total forprosjektkostnad, og plassering bør ikke være argument for å bidra. 
 Vi trenger oversikt over den totale finansieringen, hvilke aktører som er inne og totaliteten for for-

prosjekt og hovedprosjekt.  
 
Diskusjonen i møtet gikk på at Hell Forest Arena er et spennende prosjekt, men at det er vanskelig å se at  
det ligger innenfor Strategisk næringsplan. 
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Foreslått vedtak: 
Næringsrådet gir ikke støtte til Hell Forest Arena.  
 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det gis ikke støtte til forprosjektet. 

 
NR 36/14 Saksbehandlingsprosjektet – tilbud på evaluering av private planprosesser fra Asplan 

Viak. 

  Sissel Arctander Asplan Viak innledet.  

Diskusjon:   
 Sammenfaller med strategi- og handlingsplan i Strategisk næringsplan 
 Kostnad i Bergen var kr 160 000 eks. mva.  
 Spørsmålene i en eventuell undersøkelse må være tydelige i forhold til tidsfrister (fra innsendt søk-

nad eller fra komplett søknad) for å få frem om det er manglende søkerkompetanse, eller om 
kommunene må bli bedre i saksbehandlingsrutinene sine.  

 Vi kan benchmarke dette selv om det legges inn ønskede tilleggsspørsmål.  
 Er det størst verdi i å sammenligne oss med andre regioner, eller ”oss i mellom”? 
  Dette kan også brukes omdømmemessig. 
 Ved en eventuell undersøkelse må NiT må være bestiller, og TR må bevilge penger til dem. 

 
Tilbakemeldingene i møtet var at dette sammenfaller helt med SNP, og at det også er positivt gjennom at  
det vil gi mulighet for sammenligninger med de andre storbyregionene. Det ryddigste vil være at det er  
Næringsforeningen som er bestiller for gjennomføringen av evalueringen. 
   
Foreslått vedtak:  
Det bevilges kr 200 000,- til Næringsforeningen i Trondheimsregionen for å gjennomføre en evaluering av  
private planprosesser. 
 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det bevilges 200 000,- til NiT for å gjennomføre evaluering av pri-
vate planprosesser. 

NR 37/14 Handlingsplan kommersialisering av teknologi – sammenligning mellom Leuven og 
Trondheimsregionen. 

    

Vedtak:  Saken utsettes. 

 
NR 38/14 Status tiltak 

 

Fra møtet: 
 Marit orienterte om status i forhold til arbeidet med SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidsta-

kere) og internasjonale skoleplasser.  
o Det jobbes fortsatt for å få på plass SUA i Trondheim. 
o Det samarbeides med NTNU i forhold til internasjonale skoleplasser, og fleksibiliteten i 

opptakskriteriene. 
 Berit orienterte om status for etablering av regionale Velkomst- og vertskapssenter for utenlandsk 

kompetansearbeidskraft i regi av næringsforeningene i storbyregionene. 



 

Næringsråd 15.10.14 
 

o Virke og Eurochambres kan være mulige bidragsytere/deltagere i et slikt prosjekt, og det er 
allerede planlagt et møte med Vibeke Hammer Madsen fra Virke vedr. dette.   

 Bård orienterte om Trøndelagsdagen 2015, suksesshistorier fra Trondheimsregionen, Impello-   
analysen , søknad fra DIGS, Trondheim Business Avenue og havbruksanalysen.  

o Trøndelagsdagen planlegges avholdt 22/01 2015, og det er opprettet kontaktpersoner i de 
fleste kommunene. 

o Nils Heldal er hyret inn for å jobbe med suksesshistoriene, og har tatt kontakt med ulike by-
råer.  

o Impello-analysen vil bli lansert i januar, og det avventes svar fra NFD med tanke på delta-
kelse fra statsråden.  

o Søknaden fra DIGS må diskuteres med øvrige deltakere, og kan ikke behandles før i desem-
ber.  

o LEN ønsker å få på plass et nytt innflaggingsinitiativ, Trondheim Business Avenue. TR er av-
ventende til dette inntil videre. 

o Havbruksanalysen har ikke vært jobbet med frem til nå, men Børge og Astrid skal ha et 
oppstartsmøte fredag 17/10 2014.  

  
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
NR 39/14 Eventuelt 

Fra møtet: 
 Roy informerte om Trondheim Sør Utvikling (kommunalt næringsutviklingsselskap i regi av Melhus, 

Klæbu og Midtre Gauldal). Alle næringskonsulentene har sluttet i de tre kommunene, og det drøf-
tes et forlag om å ansette to personer i Trondheim Sør Utvikling. Det er ønskelig med støtte fra NiT, 
og det vil komme opp i kommunestyret i november. Prosessen er avklart med næringsforumet i 
Klæbu. I tillegg ble det informert om at alt areal på Hofstad er solgt ut, og at de håper på å få lagt ut 
Øysand. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 


