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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 24.8.2016 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 2.8.2016  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 24.8.2016, kl 12.00 – 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis 

Innkalt: Kristian Henriksen fra Teknologi akvARENA, Marie Jacobsen Lauvås fra Technoport og 
Frank Norbeck fra Ungt Entreprenørskap.  

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 

24/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

25/16 Konstituering av møtet 

26/16 Statusoppdatering og restanseliste 

27/16 Presentasjon av prosjektsamarbeid med Teknologi akvARENA og NCE Aquatech Cluster 

28/16 Presentasjon av Start Up Guiden 

29/16 Ungt Entreprenørskap: tall, planer og muligheter 

30/16 Traineeordning: søknad om prosjektstøtte  

31/16 Eventuelt 

NR 24/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.5.16 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 25/16 Konstituering av møtet 

 
Forslag til vedtak:  

Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 26/16  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken legges frem til diskusjon, og vedtak følger diskusjonen. 
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NR 27/16 Presentasjon av prosjektsamarbeid med Teknologi akvARENA og NCE Aquatech 
Cluster 

 

Sak:  
 
 

Trondheimsregionen har i samarbeid med Teknologi akvARENA gjennomført et 
forprosjekt med hensikt å undersøke mulighetene for profilering og tilstedeværelse 
fra næringslivet i Trondheimsregionen under Brussel Seafood Expo Global 20017.  
Gjennom deltakelse fra næringsliv, FoU-miljø og offentlige myndigheter vil profilering 
internasjonalt på dette arrangementet, bidra til økt synlighet, økt mulighet for salg, 
etablering og oppfølging av norske og internasjonale kontakter, samt synliggjøre 
Midt-Norge som Europas viktigste region for utvikling av teknologi til akvakultur.  
 
Prosjektleder for SNP skulle delta på den nasjonale delegasjonsreisen under messen, 
men grunnet terrorangrepet i Brussel ble denne avlyst av arrangørene. Opprinnelig 
tenkt utsending fra Teknologi akvARENA/Deloitte ble erstattet av en annen 

medarbeider som meldte seg til oppdraget, og kartleggingen ble gjennomført.  
 
Vedlagt følger rapport med beskrivelse av arrangementet, analyse av 
mulighetsrommet og anbefalninger for eventuell videre satsning. Kristian Henriksen, 
daglig leder for Teknologi akvARENA, vil gi Næringsrådet en gjennomgang av 
materialet. I tillegg vil han presentere NCE Aquatech Cluster, som er det vellykkede 
resultat av en felles NCE-søknad fra Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster, som 
Trondheimsregionen var med og støttet utarbeidelsen av.  

 
Vedlegg 2: Rapport forprosjekt: Profilering av midtnorsk næringsliv under Seafood Expo Global i 

Brussel. 
 
 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering. 

 

NR 28/16  Presentasjon av Start Up Guiden 

 

Sak:  Internasjonalisering er et område hvor det er ønskelig at Trondheimsregionen jobber 
med ønske om en sterk internasjonal forankring både på eksport- og 
etableringssiden. Som en del av strategien knyttet til profilering, nasjonalt og 
internasjonalt, vil Trondheimsregionen, over profileringsbudsjettet, bidra til 
gjennomføring av Startup Guide Trondheim.  

 

Startup Guide er en bokserie som tar for seg hele aspektet rundt det å starte en 
bedrift i nettopp din by. Den er bygd opp etter samme mal som en tradisjonell 
guidebok, og er allerede produsert for/av flere byer. Tilbakemeldingene Aarhus har 
gitt Startup Guide World er at boken er en sterk visualisering og synliggjøring av alle 
aktiviteter, fysiske steder, program og initiativ som er attraktiv for byen (regionen) og 
en sterk synliggjøring og oversikt over alle community builders internasjonalt.  
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Marie Jacobsen Lauvås, CMO Technoport, vil gi Næringsrådet en presentasjon av 
planene og ambisjonene rundt Startup Guide Trondheim.  

Her kan dere se eksempel på Startup Guiden fra København og hjemmesiden til 
organisasjonen bak guidene: Startup Guide World.  

København: http://startupguide.world/downloads/startup-guide-copenhagen.pdf  
Startup Guide World: http://startupguide.world/index.php 
 

Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering. 

 

NR 29/16 Ungt Entreprenørskap: tall, planer og muligheter 

 

Sak:  
 
 

Næringsrådet har etterspurt en oversikt over aktiviteten til UE i Trondheimsregionen. 
Det er også ønskelig med en toårig prosjektplan som saksgrunnlag for vurdering av 
videre støtte.  
 
Daglig leder for UE, Frank Norbeck, vil informere Næringsrådet om status, planlagte 
aktiviteter og skissere mulighetsbildet for hvordan man kan få ytterligere effekt i 
Trondheimsregionen. Prosjektleder for SNP og daglig leder for UE har ”løst” diskutert 
mulighetene for å etablere et ”entreprenørskapsforum” i hver enkelt kommune, hvor 
oppvekst og utdanning, næringsavdeling, rådmann og ordfører deltar i 1:1 møter en 
gang per år. Dette for å gjøre opp status ift satsningen på UE, ansvarliggjøre 
kommunene som skoleeiere og se mulighetene og potensialet i UE. Om dette er veien 
å gå er helt åpen, men Næringsrådet oppfordres til å tenke over og komme med 
innspill til hvordan man får alle skolene i Trondheimsregionen koblet til UE.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken legges fram for diskusjon.  

 

NR 30/16 Traineeordning: søknad om prosjektstøtte 

 

Sak: Trondheimsregionen har fått en forespørsel fra NiT om å finansiere et prosjekt for 
etablering av traineeordning. Dette med bakgrunn i et ønske om tilgang på relevant 
kompetanse og etter innspill fra Fagråd Ledelse og kompetanse. Det vises til at 
tilsvarende ordning finnes i flere storbyer, men ikke i Trondheimsregionen.  
 
Prosjektet er delt inn i 3 faser, hvor fase 1 skal kartlegge andre traineeordninger i 
Norge, undersøke og dokumentere behov blant bedrifter for nyutdannede og 
studenters oppfatning av arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen i dag, og utarbeides 
en prosjektrapport. Fase 1 er estimert til 160 timer à 900kr eks. mva. Fase 2 tar for 
seg markedsføring av ordningen gjennom opprettelse av en nettside, søknadsskjema, 
deltakelse på eksisterende arrangementer (Trøndelagsdagen) og etablere kontakt 
med studentmiljøene. Det skal velges ut 6 kandidater som blir første kull med 

http://startupguide.world/downloads/startup-guide-copenhagen.pdf
http://startupguide.world/index.php
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oppstart august 2017. Fase 2 er estimert til 130 timer à 900ke eks. mva. Behovet for 
kapital til å drifte ordningen, Fase 3, skal utredes i Fase 2. Det er ikke estimert timer 
eller kapitalbehov for Fase 3. Totalt bes det om støtte på NOK 276 000,- for Fase 1 og 
2.  
 
Sekretariatet er positiv til traineeordninger og initiativ som støtter opp rundt sikring 
og rekruttering av relevant kompetanse til Trondheimsregionen. Det jobbes allerede 
med en traineeordning, Study & Stay, som UT Prosjektet har ansvar for. Vegard 
Strand presenterte dette for Næringsrådet i mars, og de nødvendige justeringene 
som var blitt gjort grunnet situasjonen i oljesektoren.  Study & Stay retter seg mot 
fornybar energi og samarbeider med Fagråd Energi. Det er signalisert at de er åpne 
for andre bransjer/nisjer i traineeordningen dersom løsningen fungerer optimalt. De 
har også fått utbetalt NOK 186 000,- til konseptutvikling og behovsprøving, og 
ordningen skal være bærekraftig med tanke på drift. Det vil være hensiktsmessig å 
samkjøre dette initiativet, kunnskaps- og erfaringsmessig med Study & Stay, for å 
sikre at man ikke kjører parallelle løp i utviklingen og konseptualisering en av en 
traineeordning. Det ble foretatt en undersøkelse av studenter og årsaken til at de ikke 
ble i regionen etter endt utdanning i forbindelse med Study & Stay, og resultatene fra 
denne kartleggingen vil, etter sekretariatets syn, fortsatt kunne brukes.  
 
Nordens beste studieby er en organisasjon som tar for seg mange av aspektene 
knyttet til studenter og Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsplass. Her er 
det opprettet en egen innsatsgruppe som ser på studenter og næringsliv. Det vil være 
smart å samkjøre og avklare reelt kartleggingsbehov, ref. ønsket om å kartlegge 
studenters syn på arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen og hvorfor de reiser fra 
regionen etter endte studier, med denne gruppen. I tillegg skal Trondheimsregionen 
gjennomføre en omdømmeundersøkelse i løpet av høsten 2016. Her bør man kunne 
få flagget en del synspunkter og årsaker knyttet til Trondheimsregionen og 
studenter/arbeidsmarked, da spørsmålsbatteriet ikke er endelig utformet.   
 
Sekretariatet i Trondheimsregionen er positiv til initiativet, men mener at det bør 
kunne løses innen lavere rammer, både med tanke på antall timer skissert og 
totalkostnad. Det bør også omsøkes midler fra andre aktører, og forutsette en viss 
egenandel fra næringslivet også for å sikre en nødvendig forpliktelse i bedriftene. 
Man bør også vurdere om det kan brukes studenter til deler av kartleggingen av 
eksisterende ordninger med mer. Det kan både redusere kostnadene, men også 
knytte studenter, og framtidig arbeidskraft, til regionen gjennom arbeidserfaring og 
tilgang på nettverk. I tillegg bør det vurderes om ikke antallet studenter kan være 
høyere, kostnadene er høye gitt et antall på 6 studenter.  
 

 
Vedlegg 3: Prosjektskisse Trainee 
Vedlegg 4: Tidsplan med kalkyle 
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Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet ber NiT om å komme tilbake med en revidert prosjektplan i tråd med det 

som skisseres i saken. Næringsrådet ber også om at det legges til grunn at en 
eventuell ny traineeordning er økonomisk bærekraftig etter konseptutvikling, og at 
det ikke vil være behov for ytterligere kapital for å drifte eller starte driften av en 
varig ordning.  

 
 

NR 31/16  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 

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

 


