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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1)
Trondheim kommune tiltrer avtalen mellom de regionale organisasjonene i konsortiet for
VRI Trøndelag om styring og gjennomføring av prosjektet som tildeler prosjektmidler for regional
innovasjon i Trøndelag for perioden 2011 – 2013.
2)

Rådmannen representerer Trondheim kommune i avtaleforholdet mellom partene.

3)

Trondheim kommune sitt finansielle bidrag til avtalen dekkes over budsjett for næringsrettet
arbeid, ansvarssted 101500, under forutsetning av at Bystyret i budsjettbehandlingen for 2012 og
2013 bevilger midler for dette arbeidet.

4)

Trondheim kommune sin egeninnsats i styringsgruppen og prosjekter som involverer
kommunen, utføres av Rådmannens fagstab.

::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Saken gjelder undertegning av en gjensidig avtale mellom alle partene i VRI Trøndelag om hvordan
konsortiet skal forvalte de statlige, de regional og lokale midlene som blir stilt til rådighet for hele regionens
næringsutvikling.
De regionale VRI programmene, Virkemidler for Regional Innovasjon i Norge, ble etablert etter initiativ fra
Norges Forskningsråd som et ledd i å styrke regionalt næringsliv sin involvering i forskning og utvikling.
Pengene til VRI programmene kommer fra en årlig disponibel avkastning av statlig fond for regional
innovasjon og nyskaping. VRI programmene representerte en videreføring av de tidligere Forskningsråd
finansierte programmene for teknologimegling og kompetanseoverføring fra universitets- og
forskningsmiljøene til industrien. SINTEF var gjennom flere 10-år leverandør av disse tjenestene. VRI
programmene i regionene ble først gang iverksatt for perioden 2008- 2009, og senere forlenget i 2010.
Det er retningslinjer for styringsform og tildelingskriterier av pengene som anvendes i VRI. Det er forutsatt
at fylkeskommunene er sentrale i forvaltningen av de statlige og regionale pengene i programmet, og at
partnerskap etableres mellom fylkeskommune, andre aktører i innovasjonsarbeidet og næringslivet selv.
Forskningsrådet har i perioden 2008-10 finansiert VRI Trøndelag med 20,3 millioner kroner, og regionale
parter har finansiert 28,5 millioner kroner. I tillegg har næringslivet bidratt med en egeninnsats til en verdi av
28,2 millioner kroner. Sum midler i programmet var 77 millioner kroner i perioden 2008- 2010.
Trondheim kommune har vært part i finansieringen og styringen av programmet VRI Trøndelag i årene
2008, 2009 og 2010. Trondheim kommune sin andel har vært 1,4 millioner kroner samlet for 3 år, og det
utgjør ca 5 % av den regionale offentlige finansieringen og litt i underkant av 2,8 % av den totale
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finansieringen. Deltakelsen har vært en del av kommunens næringsrettede arbeid, og deltakelsen i arbeidet
har vært hjemlet i vedtak om deltakelse i gjennomføringen av Trøndelagsplanen og som tiltak innenfor
Trondheim kommune sin næringsplan for perioden 2000- 2010.
VRI Trøndelag har i første periode bidratt til å styrke samhandlingen mellom næringslivet, FoU aktørene,
offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet. Forskning er i større grad blitt tatt i bruk i Trøndersk
næringsliv. Det er totalt gjennomført 170 prosjekter med 150 bedrifter involvert. 105 av prosjektene har
vært av typen kompetansemegling og 65 prosjekter har tilhørt kategorien student og forskermobilitet inn i
næringslivet.
VRI Trøndelag har i perioden 2008 – 2010 arbeidet innenfor næringsområdene matvareproduksjon,
opplevelsesnæringer og fornybar energi og miljøteknologi. Grønn sektor forskning er styrket,
læringsarenaen PROMOT i opplevelsesnæringene har øket fokuset på digitale medier, og innenfor energi
og miljøteknologi har Arena-programmer for vindenergi ( NOWITECH), energinettverk (SMARTGRID)
og vannteknologiklyngen (SMARTWATER) blitt etablert.
I følgeprosjektene har de regionale forskningsaktørene SINTEF og Trøndelag forskning og utvikling levert
resultater i næringslivets partsbaserte samarbeid og ledelse om nyskaping i opplevelsesnæringen på Røros,
og nettverksentreprenørene oppgaver knyttet til nye industrielle samarbeidskonstellasjoner
Fakta
Den foreliggende konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i prosjektet VRI
Trøndelag for perioden 2011 – 2013. Prosjektansvarlig for konsortiet er Nord-Trøndelag fylkeskommune
som mottar den samlede støtten, regnskapsfører og rapporterer til Norges forskningsråd. Konsortieavtalen
regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet, samt rettigheter og plikter mellom
konsortiedeltakerne. VRI Trøndelag er et partnerskapsprosjekt der regional og nasjonale FoU
institusjoner, regionens næringsliv, og de regionale myndigheter deltar.
Rammene for prosjektet, betingelsene for støtten fra Forskningsrådet, støttens omfang, prosjektets mål,
finansieringsplan og rapporteringskrav framgår av en egen avtale mellom prosjektansvarlig Nord-Trøndelag
fylkeskommune og Norges forskningsråd.
Deltakerne i den foreliggende konsortieavtalen er:
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, Høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag, Innovasjon Norge i
Nord- og Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, NHO
Trøndelag, Landsorganisasjonen i Norge, NTNU, SINTEF og Trøndelag forskning og utvikling.
Alle deltakerne i konsortiet har rett til å sitte i styringsgruppen som ledes av Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Styringsgruppen kan ikke fatte beslutninger som medfører merkostnad eller merarbeid for
et konsortiemedlem uten medlemmets samtykke.
Et arbeidsutvalg utgår fra styringsgruppen og velges enstemmig. Arbeidsutvalget ivaretar styringsfunksjonen
for disposisjoner som løper ut over ansvarsområdet for prosjektleders daglige ledelse.
Konsortiedeltakerne har i forhold til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet VRI
Trøndelag. Konsortiedeltakernes interesse og kompetanse innenfor nyskapingsarbeid er grunnlaget for
deltakelsen.
Det skal utarbeides en årlig arbeidsplan for prosjektet VRI Trøndelag som skal vedtas av styringsgruppen
og som er utgangspunkt for rapporteringen av resultater fra prosjektet.
Finansieringen for perioden 2011- 2013 er basert på en årlig støtte fra Forskningsrådet på 5,6 millioner
kroner, samlet regional støtte på 7,1 millioner kroner og næringslivets egenandeler på 8,7 millioner kroner.
I tillegg finansierer Forskningsrådet et forskningsprosjekt om regional næringsutvikling på 0,5 millioner
kroner pr år.
Trondheim kommune sin andel i den regionale støtten til prosjektet er begrenset oppad til 400.000 kroner
pr år.
VRI Trøndelag skal bruke utviklingsmidlene innenfor hele det geografiske ansvarsområdet og uten fortrinn
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for verken by- eller utkant-kommuner. De prioriterte bransjene er produktområdene næringsmiddel,
opplevelsesprodukter og produkter innenfor fornybar energi og miljøforbedring. Prosjektinnhold kan være
innenfor næringslivs- og produkt analyse, tiltak for samarbeid om utviklingsoppgaver, kompetansemegling
mellom bedrift og forskningsmiljø, eller til FoU forprosjekter utført i samarbeid mellom en bedrift og en
FoU institusjon. Økt bruk av studentenes kompetanse i næringslivet vil også være berettiget til støtte fra
VRI Trøndelag.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at det er godt samsvar mellom bruken av de regionale utviklingsmidlene i VRI
Trøndelag og de utviklingsoppgavene som er skissert i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
2010- 2020.
Rådmannen mener at Trondheim kommune sin deltakelse i VRI Trøndelag er viktig for at byens næringsliv
og forskningsmiljøene skal inneha en aktiv rolle i regionens næringsutvikling.
VRI Trøndelag er rettet mot å mobilisere for økt FoU i den store gruppen av små og mellomstore bedrifter
som ikke rår over egne forskningsavdelinger og forskningspersonell. Rådmannen er kjent med at denne
gruppen bedrifter også utgjør et stort antall i Trondheim kommune, og at VRI programmet har levert
verdifulle bidrag til mange av disse bedriftene i de foregående årene. Programbeskrivelsen for 2011-2013,
som VRI Trøndelag har vunnet tilslutning til fra Forskningsrådet, tilsier at involveringen og de gode
resultatene for Trondheimsmiljøet vil bli videreført.
VRI Trøndelag har vunnet stor anerkjennelse innenfor det nasjonale VRI programmet, og Rådmannen
mener at det gjennom kommunens deltakelse er viktig å stimulere de nasjonalt og internasjonalt sterke
forskningsmiljøene i Trondheim til også å videreføre sin deltakelse i arbeidet med regional næringsutvikling.
Arbeidet innenfor StudiebyEN er direkte rettet på relasjoner mellom studenter og næringsliv. Rådmannen
mener at VRI Trøndelag er et godt redskap for dette arbeidet.
Konklusjon
Rådmannen mener at det er grunnlag for at Trondheim kommune avtalefester sitt engasjement med det
regionale konsortiet som sammen styrer virkemidler for næringsutvikling gjennom VRI Trøndelag.
Rådmannen har oppfatningen at Trondheim kommune sitt finansielle bidrag til prosjektet VRI Trøndelag er
beskjedent, men at det har betydning for resultatene.
Rådmannen mener at deltakelsen i VRI Trøndelag er i samsvar med de gjeldende utviklingsplanene for
kommunen. Trondheim kommune har kompetanse i Rådmannens egen stab som det er gunstig å knytte
opp mot prosjektet.
Det er en forventning innenfor samarbeidet i Trondheimsregionen om at Trondheim kommune tar en
særskilt rolle innenfor regionalt utviklingsarbeid. Rådmannen mener at deltakelsen i konsortiet for VRI
Trøndelag imøtekommer denne forventningen

Rådmannen i Trondheim, 20.06.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Birger Elvestad
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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