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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 16.3.2016 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 10.3.2016  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 16.3.2016, kl 12.00 – 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis 

Innkalt: Vegard Strand fra UT Prosjektet, Vibeke Tronstad Selnes fra CONNECT Trøndelag og 
Christian Haugen fra NiT.   

Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Tore Nilssen, Odd 
Inge Mjøen, Kathrine Lereggen og Vigdis Bolås. 

Sekretariat:  Ola By Rise, Bård Eidet, Aage Schei og Karen Espelund. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 Saksliste 

8/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

9/16 Study and Stay: fra olje til fornybar energi 

10/16 Værnesregionen: presentasjon av næringsutviklingsprosjekt 

11/16 CONNECT Trøndelag: hvem er de og hva gjør de 

12/16 Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon 

13/16 Statusoppdatering og restanseliste fra 2015 

14/16 Eventuelt 

NR 8/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 20.1.16 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 9/16 Study and Stay: fra olje til fornybar energi 

 
Sak:  Vegard Strand fra UT Prosjektet, vil gi Næringsrådet en oppsummering av hva som har 

skjedd i Study and Stay, og planlagte endringer.  
 
I 2013 utbetalte Trondheimsregionen UT Prosjektet NOK 185 000,- for gjennomføring 
av forprosjektet knyttet til traineeprogrammet Study and Stay. På grunn av nedgang 
og nedbemanning i olje- og gassindustrien ble det utfordrende å gjennomføre 
traineeordningen, og prosjektet ble ikke realisert. Det er imidlertid utformet et 
administrativt rammeverk som kan tilpasses andre bransjer.  
 
UT Prosjektet ønsker å etablere Study and Stay innen fornybar energi, i sammenheng 
med etableringen av UT Energi og i samarbeid med Fagråd Energi hos NiT. Første 
møte i UT Energi er planlagt avholdt 30.6.2016, med påfølgende samlinger. Aktørene 
tenkt som deltakere i UT Energi vil bli presentert for traineeordningen, og Study and 
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Stay kan etableres med minimum 5 deltakere i ordningen.  
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 

NR 10/16  Værnesregionen: presentasjon av næringsutviklingsprosjekt 

Sak:  Torstein Mørseth, daglig leder for Stjørdal Næringsforum, vil gi Næringsrådet en presentasjon 
av næringsutviklingsprosjektet i Værnesregionen.  
 
Mål for prosjektet er å styrke næringsutviklingen i regionen gjennom en arena hvor bedrifter 
kan samarbeide på tvers av sektorer og komme i kontakt med relevante forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. Prosjektet skal rekruttere bedrifter i Værnesregionen som ønsker 
samarbeid med FoU-institusjoner, studentmiljø eller lignende for bistand til videreutvikling av 
selskapet. Det skal etableres koblinger mellom bedriftene og kompetansemiljøene.  
 
For Trondheimsregionen vil det være interessant å se hvordan dette prosjektet fungerer, og 
om det er en ”best practice” erfaring å hente, som eventuelt kan nyttes i egne prosjekter. To 
av kommunene i Værnesregionen er også medlemmer i Trondheimsregionen, og det er 
interessant å se eventuelle paralleller fra dette prosjektet og for eksempel forsker i bedrift 
(FIB).  

 
 
Forslag til vedtak:  

  
Saken tas til orientering. 

 

NR 11/16 CONNECT Trøndelag: hvem er de og hva gjør de 

 

Sak:  
 
 

Daglig leder i CONNECT Trøndelag, Vibeke Tronstad Selnes, vil gi Næringsrådet en 
presentasjon om hva de gjør og hvordan de jobber.   
 
CONNECT Norge er en non-profit organisasjon som jobber for å hjelpe gründere med 
å lykkes, og opp mot investorer for å finne gode ”caser” for investering. Dette er en 
nettverksorganisasjon som bruker medlemmenes kompetanse for å videreutvikle 
gründer- og tidligfaseselskaper. Gründeren eller selskapet betaler ikke for hjelp, den 
er gratis.  
 
Det er årlig kontakt med 500-600 selskaper, hvorpå 100-120 selskaper får hjelp etter 
gitte kriterier.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering.   
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NR 12/16 Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon 

 

Sak: Christian Haugen, prosjektleder for rullering av SNP, vil legge fram sentrale funn fra 
faktainnhentingen, selvangivelsene fra kommune og spørreundersøkelsen som er blitt 
sendt ut i regionen.  
 
Rullering av Strategisk næringsplan er i gang, og det er viktig å diskutere foreløpige 
funn og få en gjennomgang av resultatene fra faktainnhentingen.  
 

Forslag til vedtak: 
 
 
 Eventuelle vedtak vil følge innspill og diskusjonen rundt Strategisk næringsplan. 

 

NR 13/16 Statusoppdatering og restanseliste fra 2015 

 

Forslag til vedtak:  

 
Saken legges frem til diskusjon, og vedtak følger diskusjonen.  

 

NR 14/16  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 

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

 


