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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 16.3.2016 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 20.4.2016  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 16.3.2016, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore Nilssen, Bård Eidet, Katrine Lereggen, Merethe 
Storødegård, Aage Schei, Vigdis Bolås og Astrid Haugslett. 

Fraværende:   Karen Espelund, Johan Hustad, Odd Inge Mjøen og Ola By Rise.  
 

 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    

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 9/16 Study and Stay: fra olje til fornybar energi 
Vegard Strand fra UT Prosjektet ga Næringsrådet en oppsummering rundt historikken 
til Study and Stay, og de planlagte endringene for trainee-programmet.  

 

Fra møtet:  - UT Prosjektet har tidligere fått betaling av Trondheimsregionen for å etablere et 
trainee-ordning (Study and Stay) for olje- og gassbransjen. Dette er av ulike 
grunner ennå ikke gjennomført. 

- Study and Stay vil skifte fokus fra olje og gass til fornybar energi. På sikt kan 
også havbruk og havrommet være aktuelt. 

- Trainee-ordningen Study and Stay ønskes etablert i sammenheng med UT 
Energi. 

- Fagråd Energi i NiT stiller seg bak etableringen av UT Energi, og etablering av 
Study & Stay for fornybar energi bransjen.  

- Første møte i UT Energi er planlagt avholdt 30/06 2016 etter mal fra «små 
møter store». Bedriftene skal møtes til en workshop/samling, både de store 
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aktørene og en rekke av de mindre aktørene. Det skal avholdes 2-3 slike 
samlinger i løpet av året, med forretningsmessig fokus.  

- Deretter vil det være en-til-en møter med aktuelle aktører i bransjen for å presentere 
Study & Stay 

- Ordningen kan etableres når minst 5 deltagere er med. 

 

Vedtak:  
 
Saken tas til orientering, og sekretariatet følger opp kontakten med UT Prosjektet. 

 

NR 10/16 Værnesregionen: presentasjon av næringsutviklingsprosjekt 
Torstein Mørseth, daglig leder for Stjørdal Næringsforum, ga Næringsrådet en 
presentasjon av næringsutviklingsprosjektet «kobling FoU og næringsliv» i 
Værnesregionen. 

 
Fra møtet:  - Prosjektet er halvveis i løpet. 

- 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. 

- Skal legge til rette for koblinger mellom aktørene, men ikke drive eller finansiere 
disse. 

- Prosjektet finansieres av bla. VRI, og gjennomføres av Stjørdal Næringsforum i 
samarbeid med Proneo. 

- Metode: Bedriftsbesøk og dybdeintervjuer for å avdekke mulige prosjekter. 
- Jobber tett med NTNU Bridge.  

o Foreløpig har prosjektet kun resultert i studentoppgaver. 
o Sliter med å få det på ”forskningsnivå”. 

- Arbeidskrevende metode, ting tar tid, men prosessen avdekker mange 
spennende tanker og ideer.  

- Dette er et lavterskel tiltak for små bedrifter i Værnesregionen (det minner om 
Strategisk næringsplans tiltak «Forskere i Bedrift», men på et enklere nivå). 
 

 Skal prosjektet spisse seg mot en bransje, for å skape interesse og spisse 
metoden? For eksempel bygg og anlegg; avfallsproblematikk, grønn bygging, 
med mer. Det er muligens en større sjansen for å kunne videreføre arbeidet via 
et bedriftsnettverk dersom man velger en bransje. 

 Brukerstyrt innovasjonsprogram (BIA) fra Norges Forskningsråd er også et 
verktøy for å få verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert 
innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer. Her er det mulighet for 
store beløp til prosjekter innenfor BIA-programmets ansvarsområde.  BIA har 
p.t. et årlig budsjett på cirka 544 millioner kroner. 
 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
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NR 11/16 CONNECT Trøndelag: hvem er de og hva gjør de 
Daglig leder i CONNECT Trøndelag, Vibeke Tronstad Selnes, ga Næringsrådet en 
presentasjon om hva de gjør og hvordan de jobber.   
 

Fra møtet:  
 
 

- Jobber for å kople oppstartsbedrifter mot det etablerte næringslivet for å 
skape innovasjon. Er non-profit og samler entreprenører, investorer, 
akademia og næringslivet.  

- Samarbeider med alle inkubatorer og innovasjonsmiljøer i regionen. 
- CONNECT er Norges største næringslivsnettverk innen innovasjon. Det finnes 

5 enheter i Norge, hvorav 1 i Trøndelag. 
- Er en del av et internasjonalt selskap/organisasjon.  

o Har et sterkt nordisk nettverk. 
o Har 500 medlemsbedrifter og 4000 ressurspersoner nasjonalt sett. 
o Har 70 medlemsbedrifter og 330 ressurspersoner i Trøndelag. 
o Har 90 profesjonelle mentorer (som får betalt for jobben). 
o Gjennomfører ca. 20 Springbrett-prosesser per år (= deres 

hovedaktivitet).  
o Verdien av en Springbrett-prosess er ca. 100.000 kroner for en bedrift, 

hvorav Innovasjon Norge dekker 40% overfor CONNECT. 
o Arrangerer Investor Days sammen med SpareBank 1 SMN og NTNU 

Accel. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.   

 

 

NR 12/16  Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon  
Christian Haugen, prosjektleder for rullering av SNP, la fram sentrale funn fra 
faktainnhentingen, selvangivelsene fra kommunene og spørreundersøkelsen som er 
blitt sendt ut i regionen. 

 

Fra møtet: - Hvilken rolle skal Næringsrådet ha? 

o Næringsrådet er p.t. styringsgruppen for gjennomføring av Strategisk 

næringsplan. Rulleringen må også forankres her. 

o Rolledeling Næringsråd - Regionråd ifht. SNP? 

- Hvordan bør SNP utformes? 

o Rådmenn og ordførere har ansvar for forankring i egen kommune. 

o Kan bruke ”Rissa-modellen” og ta ut det man ønsker og kan jobbe med i egen 

kommune. Rissa som «best practice» for det kommunale arbeidet med SNP? 

- Diskuteres videre i neste NR-møte. 

  Vedtak:         Saken tas til orientering.  

 

NR 13/16 Statusoppdatering og restanseliste 2015 
 

Fra møtet:  - Det er ingen åpne saker på restanselisten. 
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- Følgende saker ble kort kommentert: 
o Det jobbes med opprydning på www.trondheimsregionen.no. 
o TRR leier kontorplass hos DIGS 1 dag per uke. 
o Masterpresentasjonen av TRR ligger på hjemmesiden. 
o Profilering – filmen om Devico på Melhus er nå ferdig. Ny film er under 

produksjon. 
o SUA-kontoret åpner 15. august i Statens Hus. 
o Forskere i Bedrift: Det avventes fortsatt oversikt over medgåtte timer 

ifht. budsjett fra SINTEF. Det må også vurderes hvorvidt dette skal 
videreføres til neste år. 

o Ungt Entreprenørskap: Listen over hvilke skoler som tilbyr dette i TRR er 
ferdig. Sendes ut til Næringsrådet. 

o Det er bestilt oppdaterte BNP-tall fra NTNU (ref. overordnet mål i SNP). 
o Det innhentes ytterligere info om 1. linjeservice i kommunene. 
o Innovative offentlige anskaffelser: Det vurderes å etablere et eget 

prosjekt for dette i TRR (med en egen dedikert stilling). Dette må i så fall 
forankres i Rådmannsforum og i Regionrådet. 

o TRR får reduserte midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
 

 
Vedtak:  

Saken tas til orientering. 
 

 

NR 14/16 Eventuelt  

 

Fra møtet:  - Det var ingen saker under eventuelt.  

 

Vedtak:  
 

 

http://www.trondheimsregionen.no/

