
 

Næringsråd 24.8.16 
 

 
 
 
 

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 24.8.2016 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 1.9.2016  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 24.8.2016, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Ola By Rise, Tore Nilssen, Bård Eidet, Morten Wolden, Gleny Foslie, Jon 
Uthus,  Katrine Lereggen, , Vigdis Bolås, Benedicte Brubakken og Astrid Haugslett. 

Fraværende:   Karen Espelund, Odd Inge Mjøen, Johan Hustad, Merethe Storødegård, Torstein 
Mørseth og Aage Schei.  

 

 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    

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 
Merknad: Vedlagt referat i møteinnkallingen, vedlegg 1, var feil. Opprinnelig referat er 

tidligere sendt ut, uten merknader, og ble godkjent.  
 

NR 25/16 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet:  - Berit Rian, NiT, fratrer sak 30/16 da søknaden kommer fra NiT. 

 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes, og Berit Rian fratrer sak 30/16. 

 



 

Næringsråd 24.8.16 
 

NR 26/16 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder og daglig leder ga Næringsrådet en kjapp gjennomgang av status på åpne 
saker i Trondheimsregionen: 

- Status ansettelse av ressurs ifht innovative offentlige anskaffelser (samarbeid 
mellom TRR og NHO). 

- Student i bedrift – reisestøtte. Litt aktivitet, og ordningen skal vurderes. 
- Profilering teknologihovedstaden – nye filmer kommer. Engelsk branding må 

koordineres med Technoport. 
- Rullering Strategisk næringsplan – forslag sendt til kommunene med 

høringsfrist 5.11. Endelig behandling i regionrådet i desember. 
- Forskere i bedrift – sak fremlegges i neste NR-møte. 
- Transportstøtte Maker Faire – foreløpig kun en kommune som har søkt om 

dette. 
- Omdømmebarometeret – gjennomføres i løpet av høsten. 
- Info om arbeidet i regi av Luftfartsforum, om internasjonal skole i Trondheim 

og om ansettelse av ny leder for Technoport. 
  

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 

NR 27/16 Presentasjon av prosjektsamarbeid med Teknologi akvARENA og NCE Aquatech 
Cluster 
Daglig leder i Teknologi akvARENA, Kristian Henriksen, ga Næringsrådet en 
presentasjon av prosjektsamarbeidet med TRR, samt orientering rundt tildelingen av 
nytt NCE. 
 

Fra møtet:  
 

- Samarbeidet for å se på mulighetene rundt en felles profilering av midtnorsk 
havbruksteknologi under sjømatmessen i Brussel 2017 ble startet og gjennomført 
før man fikk NCE tildelingen. 

- Felles internasjonal markedsføring vil bli en oppgave for nytt NCE, men det er 
ønskelig med støtte og dialog med TRR slik at man får politisk og administrativ 
deltakelse fra regionen.  

- Trondheim har nettopp overtatt sekretariatet for foreningen Storby Marin, og 
dette må sees i sammenheng, da Storby Marin har et eget seminar for den norske 
delegasjonsreisen under sjømatmessen.  

- NCE Aquatech Cluster er den eneste NCE tildelingen i 2016. Klyngen har p.t. 63 
medlemmer og ca. 15 mrd. NOK i omsetning. 

- Nasjonalt finnes det 14 NCE klynger, og det er signalisert at det skal reduseres til 
10. Det finnes videre 3 GCE klynger i Norge. 

- Langtidssatsning gjennom 4-6 millioner NOK i grunnfinansiering per år i 10 år, i 
tillegg kan man motta prosjektstøtte.  

- Skal bygge opp aquaservice som en ny norsk næring nasjonalt og internasjonalt. 
- Gjennom denne tildelingen blir Midt-Norge regionen for teknologi til 

havbruksnæringen, og innspillspartner til nasjonale problemstillinger.  
- Klyngene kan brukes bedre, profileringsmessig.  

Vedtak: 
Saken tas til orientering.   
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NR 28/16 Presentasjon av Start Up Guiden 
Marie Jacobsen Lauvås fra Technoport presenterte bakgrunnen for Start Up Guide, og 
planene for Start Up Guiden fra Trondheim.  

 

Fra møtet: - Start Up Guiden er en del av internasjonaliseringsstrategien til Technoport. Det vil bli en 

app, egen nettside og en fysisk bok. Guiden er en del av Start Up Guide World, og er å 

anse som en slags ”Lonely Planet Guide” for oppstartsmiljøer og tilflyttere til regionen.  

- Foruten Århus er Trondheim den eneste byen som det lages Start Up Guide for, som ikke 

er en hovedstad. 

- Mappingen, som allerede er gjennomført av TRR gjennom TrondheimTech og NTNU sin 

kartlegging av eget økosystem, passer rett inn i guiden. 

- Guiden gir en stemme fra Trondheim til resten av verden, og vi kommer på listen som 

havner hos internasjonale investorer fra hele verden. 

- 1.12 er boken klar, og den trykkes opp årlig for alltid å være oppdatert. 

 
      Vedtak: 

     Saken tas til orientering.  

 

NR 29/16 Ungt Entreprenørskap: tall, planer og muligheter 
Daglig leder for Ungt Entreprenørskap (UE), Frank Nordbeck, presenterte deler av 
foreløpig rapport fra UE, og sa litt om planene framover og mulighetsrommet for våre 
kommuner.  
 

Fra møtet:  - UE samarbeider med NTNU på flere områder, også utenfor ”Gløsmiljøet”. 
- Har rundt 7,6 millioner NOK i budsjett per år, og bidrag fra privat kapital har økt 

fra NOK 550 000,- til 1,5 millioner NOK.  
- Aktiviteten, målt i blant annet elevtreff, er økende for hvert år. Fra 3300 

elevtreff i 2013/2013 til 9000 elevtreff i 2015/2016. 
- Elever deltar i bedriftsprogrammer (langvarige), yrkesrettede programmer (4t) 

og innovasjonscamper (1-3 dager). 
- Jobber for å få inn både kulturelt og sosialt entreprenørskap. 
- Bruker 60-70 % av tiden på å komme seg inn i skolene, og må ofte starte med 

andre programmer før man kan gå over på elevbedrift/entreprenørskap og 
innovasjon.  

- Har startet med å delta på fellestid (personalmøter) i skolen, og dette har 
fungert bra. 

- Ønsker å etablere egne dialogfora i den enkelte kommune, hvor det blir lagt 
grunnlag for en helhetlig tankegang mellom oppvekst og næring.  
 

- Positiv til at UE kommer i kommunene, og videregående skole bør tas med i 
samme runde, selv om de ligger til fylkeskommunene. 

- Det finnes regionale rektornettverk hvor man kan koble næringslivet på. 
- Innspill om at UE må bli mer aktiv opp mot de lokale næringsorganisasjonene for 

å finne case, mentorer med mer. 
- Interessant å sammenligne Trondheimsregionen mot resten av Trøndelag for å 

se om vi har flere elevtreff. 
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- Hvilken innsats gir best resultat på kort og på lang sikt hvis man tenker kvantitet 
og kvalitet i aktivitetene. 

o Helt klart de mer langvarige programmene som gir mest i andre enden, 
samtidig må man ofte tenke ”stein på stein” og bygge relasjon til skolen 
med de enklere programmene først.  

Vedtak:  
 

 Saken tas til orientering og Trondheimsregionen vil samarbeide med UE om egne  
     møter i kommunene.  

 

NR 30/16 Traineeordning: søknad om prosjektstøtte 
Trondheimsregionen har fått en forespørsel fra NiT om å finansiere et prosjekt for 
etablering av traineeordning.  
 

Fra møtet:  - Viktig å sikre at man ikke gjør dobbeltarbeid, og at dette initiativet avsjekkes mot 
andre pågående traineeordninger/initiativ. 

- Det finnes kandidatundersøkelser med mer hos NTNU, som bør avsjekkes, samt 
innenfor samarbeidet Nordens Beste Studieby.  

- Prosjektet må spisses og det regionale perspektivet må fremkomme.  
- Bedriftene må ønske dette, og det må fremkomme tydelig før et eventuelt 

prosjekt.  
- Det er få kandidater og mye penger, og dette må avstemmes. I tillegg må det 

være en modell som er økonomisk bærekraftig 
 

Vedtak:  
 
Næringsrådet ber NiT om å komme tilbake med en revidert prosjektplan i tråd med 
det som skisseres i saken, og kunne vise til en avklaring med blant annet Nordens 
Beste Studieby og Study & Stay. Næringsrådet ber også om at det legges til grunn at 
en eventuell ny traineeordning er økonomisk bærekraftig etter konseptutvikling. 
 

NR 31/16 Eventuelt  

 

Fra møtet:  - Det var ingen saker under eventuelt.  

 

 
 


