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NR 1/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 2/16 Ungt Entreprenørskap: aktivitet 2015 og planer for 2016  
Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap (UE), ga Næringsrådet en 
oppsummering av status og aktiviteter for 2015 og planene for 2016.   

 

Fra møtet:  - Viktig å starte tidlig og lære om gründerskap og innovasjon i grunnskolen.   
- Aktiviteten i Trondheim kommune er stor, skolene er veldig ”på”. I 

Trondheimsregionen, samlet sett, er aktiviteten nær doblet.  
- Ildsjeler er viktig, men dessverre er det fortsatt slik at den enkelte rektor eller 

lærer kan hindre UE i å jobbe med en skole/klasse.  
 
 Ønskelig med en oversikt over skoler som bruker UE for å få flere skoler med i 

ordningen. Skoleeier må stille krav til rektor, og rektor til lærerne. Et av målene 
i Strategisk næringsplan er at samtlige skoler i Trondheimsregionen skal tilby UE 
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eller tilsvarende innen 2020. 
 UE må kobles mot lærerstudentene ved NTNU, skolelederutdanningen og i 

praksisarbeidet.  
 NTNU-studentene ved entreprenørskolen og/eller andre 

entreprenørskapsstudier bør kobles opp mot UE-arbeidet. 
 Innspill om gründercamp for lærere, à la det som ble gjennomført i Stjørdal i 

2013 (positivt tiltak).  
 Innspill om å bruke Thora Storm som inspirator for andre videregående skoler. 
 Innspill om å koble UE, Maker Faire og Forskningstorget, og tenke utfyllende 

aktiviteter.  
 Viktig å sikre eierskap til UE på alle nivå. 

 

Vedtak:  
 
Saken tas til orientering, og NTNU og UE avtaler et møte om et mulig samarbeid og 
partneravtale. UE skal i tillegg fremskaffe oversikt over delaktige skoler i løpet av 
våren 2016. 

 

NR 3/16 Technoport: medlemskap 
 

 
Fra møtet:  - Technoport har nedskalert medlemsavgiften fra skisserte NOK 2,0 millioner/år, 

til NOK 0,5 millioner/år (for ordinært medlemskap). Det vil være tre ulike 
nivåer for medlemskontingent. Medlemskapsperioden er med intensjon om 10 
år. Det inngås egne medlemsavtaler med hver av medlemsorganisasjonene for 
3 år av gangen, med gjensidig oppsigelsestid på 1 år.  

- Technoport er blitt mer spisset og aktivitetene er i tråd med flere av målene til 
SNP, samt profileringsaktivitetene til Trondheimsregionen.  
  

Vedtak:  
  

Trondheimsregionen blir medlem i Technoport med en årlig medlemsavgift på NOK 
500.000,- med intensjon om 10 års varighet. Medlemskapet vil måtte 
ta forbehold om årlig budsjett i Trondheimsregionen.  

 

NR 4/16 Klynger og klyngeinitiativ i Trondheimsregionen   
 

Fra møtet:  
 
 

- Godt initiativ for å få opp klynger i regionen, og fornuftig å samarbeide med 
Innovasjon Norge. 

 
 

Vedtak: 
Næringsrådet slutter seg til samarbeidet med Innovasjon Norge om støtte til 
utvikling av regionale næringsklynger slik det er skissert i saken, og setter av inntil 
NOK 500.000,- til tiltaket i 2016.  
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NR 5/16  Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon  

 

Fra møtet: - Hvordan ønsker Næringsrådet å bli involvert? 

- Hvordan bør SNP utformes? 

- Skal det etableres en administrativ beløpsgrense, hvor sekretariatet f.eks. kan ta 

beslutninger opp til NOK 100.000,-, Næringsrådet < NOK 500.000,- og Regionrådet > NOK 

500.000,-? 

- Triple helix gir god nytte, men likt antall i Næringsrådet er ikke av betydning. Det viktigste 

er at alle partene er representert.  

- NTNU/HiST vil stille med en representant fremover, og det er ønskelig med Innovasjon 

Norge inn i Næringsrådet.  

- Bør medlemmene fra Rådmannsforum og NAT oppnevnes for 4 år av gangen?  

 

  Vedtak:  

        Saken tas til orientering, og det forberedes diskusjon rundt nevnte punkter til neste 
Næringsrådsmøte.  

 

NR 6/16 Statusoppdatering og restanseliste 2015 
 

Fra møtet:  - Det er ingen åpne saker på restanselisten. 
- Eventuell ordning med «søknadspott» i 2016 (sak 50/15) må sees på som en del 

av rulleringen av SNP. Per dags dato er ikke Trondheimsregionen rigget for å 
motta og behandle søknader. 

- Status i prosjektet for kobling FoU og næringsliv i Stjørdal legges frem i neste 
Næringsrådsmøte. 

 
Vedtak:  

Saken tas til orientering. 
 

 

NR 7/16 Eventuelt  

 

Fra møtet:  - Under profileringsarbeidet i Trondheimsregionen har det blitt jobbet med 

suksesshistorier fra regionen. Status per dags dato er 7 ferdige filmer, og 3 i 

produksjon.  

- Nettsiden www.teknologihovedstaden.no er tenkt som primær 

landingsplattform, men alt innhold på siden er ikke helt klart enda. Filmene er 

tilgjengelig herifra, og de vil etter hvert også bli gjort tilgjenglig fra nettsiden og 

facebooksiden til Trondheimsregionen.  

- Filmene er til fritt bruk. 

  

 Næringsrådet ønsker å få tilsendt linker til filmene både på 

Trondheimsregionens nettside og facebookside.  

http://www.teknologihovedstaden.no/
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 Ønskelig at Technoport sin film legges ut.  

Vedtak:  
 

Prosjektleder sender lenke til Næringsrådet slik at de får tilgang til filmene, og 
avklarer med Technoport om vi kan få tilgang til filmen deres.    


