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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 12.10.2016 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 2.11.2016  
 

Sted: Work-Work, Munkegata 58 

Tidsrom: 12.10.2016, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Karen Espelund, Bård Eidet, Merethe Storødegård, Katrine Lereggen, 
Torstein Mørseth, Aage Schei og Astrid Haugslett. 

Fraværende:   Ola By Rise, Tore Nilssen, Odd Inge Mjøen, Johan Hustad og Vigdis Bolås. 
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NR 32/16 Godkjenning av referat fra forrige møte.   

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 33/16 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet:  Næringsrådet er ikke beslutningsdyktig i sak 37/16.  
 

 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 34/16 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder og daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne saker 
i Trondheimsregionen: 
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- Status ansettelse av ressurs for å løfte innovasjonsgraden gjennom offentlige 
anskaffelser (samarbeid mellom TRR og NHO). 

- Student i bedrift (SiB) – reisestøtte videreføres 1 år til på samme tildeling, og 
det er lagt nye markedsføringsplaner for ordningen. Det trykkes opp nye flyere, 
plakater og 3 roll-ups til bruk hos NTNU, BI og for Trondheimsregionen. 

- FiB – årsrapportering kommer i Næringsrådet 23/11 2016 grunnet permisjon i SINTEF. 
- FiB møter SiB – det er satt opp et møte mellom disse aktørene 2/11 for å se på 

muligheten for flere studentoppgaver og samarbeid mellom næringsliv og studenter. 

- Rullering Strategisk næringsplan – høringsfrist 5.11. Endelig behandling i 
regionrådet 16.12. Behandles i Næringsrådet 23/11. 

- Handlingsplan for SNP – det skal lages en ny HP for 2017-2018, arbeidet starter 
med et møte 1/11 hvor næringsapparatet i kommunene er invitert til å komme 
med innspill. Næringsrådet vil bli invitert til å komme med innspill enten ved 
neste Næringsråd 23/11 eller første møte etter jul (25/1).  

- Ocean Week – planlegges avholdt i starten av mai på Rockheim, med Technoport som 
prosjektleder.  

- Internasjonal skole – THIS har fått trukket godkjenningen tilbake, og UDIR har 
varslet stenging. Det er sendt klage til KD, og man får holde skolen åpen i 
klageperioden. Dersom de ikke får medhold i klagesaken vil THIS måtte stenge, 
og Trondheim mister 200 av 450 internasjonale skoleplasser, som også er 
regionens eneste IB-plasser.  

- Omdømmebarometeret – forventet leveranse i slutten av november eller tidlig 
i desember. Vi eier dataene, og dersom andre regioner skal bruke samme data 
vil vi bli kompensert.  

- SUA kontor – NTNU og næringslivet skal se på 
brukerperspektivet/brukervennlighet og rydde unna evt. ”barnesykdommer”.   

- Statlige arbeidsplasser – det er nedsatt en arbeidsgruppe (NTFK, STFK, 
Trondheim kommune og Steinkjer kommune) med oppdrag fra 
Trøndelagsrådet om å se nærmere på hvilke statlige arbeidsplasser som er i 
spill og som evt. kan flagges inn til Trøndelag. Det er viktig å få oversikt og 
systematikk rundt hva som kommer, slik at regionen er i forkant og ikke i 
etterkant i prosessene rundt tildeling. Det er per tiden tre relevante områder 
for Trondheim: Kulturråd, Fornybar AS og Toppindustrissenteret. For Steinkjer 
er det Landbruksdirektoratet og for Meråker er det fengsel.  

- Visit Trondheim – jobber med Trondheimskortet som skal rulles ut i 2017. 
- Luftfartsforum - dobling av antall direkteavganger t/r Stockholm f.o.m. 10/10. 

FoU-miljøene (NTNU og Nord Universitet) er blitt koblet tettere på, som nye 
medlemmer i Luftfartsforum. En rapport på status rundt tilbringertjenester t/r 
Værnes vil komme ila året.  

- Start-up Guide - leveranse er forventet i desember, og de vil bruke mye av 
informasjonen som Trondheim Techguide allerede har samlet på sine nettsider.  

- UE – daglig leder for UE, Frank Norbeck, og prosjektleder for SNP, Astrid 
Haugslett, vil invitere seg til kommunene i Trondheimsregionen (TRR) for et 
oppstartsmøte 1:1, hvor overordnet mål er at TRR skal bli best på 
entreprenørskap i skolen. Der det er behov eller ønskelig vil det opprettes 
entreprenørskapsforum for å ivareta kontakt og god dialog mellom skolene, 
kommunen og UE.  

- DEMOLA – det er dialog mellom TRR, NTNU og DEMOLA, selv om det ser ut 
som at timingen ikke er optimal akkurat nå mtp fusjonsprosessen. Universitetet 
i Stavanger starter med sine første caser i januar, og har satt av 2 



 

Næringsråd 12.10.16 
 

fulltidsressurser til DEMOLA konseptet. UiS ble utfordret av Linköping, slik at de 
kunne ha lik samarbeidsplattform mellom universitetene. Andre 
universitetsbyer vi liker å sammenligne oss med, Odense/Århus med flere, har 
også DEMOLA.  TRR sin holdning til DEMOLA er positiv, men det må være NTNU 
som har arbeidsressursene og som må ønske dette etablert.  

- Internasjonal profilering – ses i sammenheng med Technoports arbeid. 
  

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 

NR 35/16 Technoport: ny daglig leder og nytt styre, hva skjer framover  
Daglig leder i Technoport, Lars Kristian Iversen, orienterte Næringsrådet om 
Technoport og veien videre.  

Fra møtet:  
 

- Ønsker å ta Technoport til et nytt nivå, og få aktørene til snakke sammen og ikke i 
munnen på hverandre, gjennom en plattform som løfter alle aktørene. 

- Ble vedtatt ny strategi i sommer av det nye styret, og ambisjonsnivået for budsjett 
for 2017 er høyt (stort sprang fra 2016 til 2017). 

o Ønsker å skalere opp organisasjonen. 
o Etablere ”powered by Technoport” 
o Er fortsatt non-profit, og må tenke langsiktig, ref. 

arrangement som Starmus og Ocean Week som må 
generere noe mer i regionen enn hotellovernattinger. 

- Opplever at det er en uheldig ”bidragskultur” i Trondheim, hvor man ser på andre 
initiativ som noen som spiser av kaken (offentlige midler), framfor at de bidrar til 
kaken.  

- Ønsker å bidra til at det skapes ekspertmiljøer, og har hatt samtaler med både 
NTNU Accel, DIGS og Work-Work. 

- Technoport går inn i en ny strategiprosess. 
o Må begynne å sette Trondheim på kartet, bli mer 

internasjonal og se mot Norden, EU og verden for å få til 
samarbeid og nyskaping.  

o Behov for mer engelsk kommunikasjon. 
o Tydelighet rundt rollen som Trondheim skal ha. 

 
 Er det fare for at Technoport blir en ”happening arrangør” mer enn noe annet, 

dersom det ikke blir tid til å jobbe med koblinger? 
 Hvordan få inn mer privat kapital/næringsliv i initiativ, og skal det offentlige sine 

penger være toppfinansiering eller bunnfinansiering? Det bør være en offentlig 
debatt rundt dette.  
  

Vedtak: 
Saken tas til orientering.   

 

NR 36/16 Klyngeinitiativ; kommersialisering av teknologi  
Christian Haugen fra NiT presenterte bakgrunnen for KAT klyngeinitiativet Comtech, og 
planene framover.  
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Fra møtet: - Avslag på skissen til søknad i 2016 ble en realitetsorientering. 

- Aktørene møttes til en workshop 4/10 og ble enige om at de fortsatt har tro på konseptet 

og skal jobbe fram en klynge, og en søknad for 2017. Denne gangen en ARENA-søknad, og 

ikke NCE-søknad.  

- Utfordrende pedagogisk at det er investeringsaktører og ikke bedrifter som søker om 

Arena-midler. Tradisjonelt sett så er disse miljøene ikke så vant med å dele, men de ser 

nå at det er fordeler med dette.  

For mer informasjon, se vedlagte presentasjon.  
      Vedtak: 

     Saken tas til orientering.  

 

NR 37/16 Søknad: Kartlegging og Profilering av Mat og Drikke i Trøndelag  
Fagråd Mat og Drikke hos NiT har kommet med en forespørsel om TRR kan være med 
på å finansiere et prosjekt som skal kartlegge næringene relatert til mat og drikke i 
Trøndelag, og deres aktiviteter i regionen og utenfor. 
 

Fra møtet:  - Hele Trøndelag er ønsket med i en slik kartlegging, også i oppstartsfasen, selv 
om initiativet kommer fra ett av NiT sine fagråd og får sammensetning deretter.  

o Særlig Røros og Frosta.   
- NHO ønsker at NHO-Trøndelag kobles direkte på dette, da de sitter på 

kompetanse på området. 
- NHO Mat og Drikke må også kobles på, ikke bare sjømat gjennom Sjømat Norge. 
- Begge fylkeskommunene i Trøndelag bør inviteres til å delta. 
- Næringsrådet er ingen søknadsinstans, men det bør være mulig for eksterne 

aktører å komme med gode ideer eller forslag til prosjekter (se sak 39/16 
Eventuelt). 

- FEED var et prosjekt eid av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Målsetning var å styrke 
matindustriens konkurransekraft og rekrutteringsgrunnlag gjennom 
kompetanseutvikling og profilering av industrien. Prosjektet ble støttet av 
Landbruks- og Matdepartementet, og Hovedorganisasjonsenes Fellestiltak. I 
etterkant av prosjektet representerer Feed en felles plattform for aktiviteter 
som skal styrke kompetanse i og rekruttering til matindustrien. Dette bør man se 
nærmere på. http://jobbimatbransjen.no/om-prosjektet/  

- Skal dette gjennomføres må Næringsrådet inn og legge noen føringer.  
o Prosjektleder og/eller prosjekteier kan sees etter andre steder enn 

fagrådet. 
o En forutsetning at hele Trøndelag er med. 
o Det bør utarbeides en ny prosjektskisse i samråd med daglig leder 

TRR/prosjektleder SNP. 
  

Vedtak:  
 

 Saken utsettes, og legges fram for Næringsrådet på et senere tidspunkt.   
 
 

 

http://jobbimatbransjen.no/om-prosjektet/
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NR 38/16  Omvisning Work-Work  
Næringsrådet fikk en omvisning på Work-Work. 
 

  
Vedtak:  

Saken tas til orientering.  
 

NR 39/16 Eventuelt  

 

Fra møtet:  - Skal Næringsrådet motta søknader eller ikke?  

o Uheldig om man ikke kan støtte opp rundt gode ideer og initiativ, men 

samtidig så er man ikke rigget til å motta søknader.  

o Forslaget er at Næringsrådet mottar forslag, prosjektideer og innspill, 

framfor prosjektsøknader, og går gjennom hver enkelt sak og vurderer 

om man eventuelt går videre med dem.  

 
 


