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NR 9/17 Godkjenning av referat fra forrige møte.   

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 10/17 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet:  Toril Nagelhus Hernes ble ønsket velkommen som nytt medlem. 
Tore Nilssen meldte seg inhabil i sak 13/17. 

 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
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NR 11/17 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder og daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne saker 
i Trondheimsregionen: 

 - Technoport: Må jobbe for at det skal bli en nasjonal møteplass 
- Smart Cities: Orientering i neste møte v/ Morten. 
- Sammenslåing av ressurser i Trondheimsregionen og Trondheim kommune: 

Må sikre nok ressurser tilsvarende ett årsverk. Tas opp på neste møte. Må 
tenke systematikk med å dra med bedrifter og kommuner utenfor Trondheim 
på nasjonale og internasjonale arenaer. 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 
 

NR 12/17 DISTRIKTSFORSK 2017-2019 
 

Fra møtet:  
 

- Viktig å få til et samarbeid, men ikke modent for sammenslåing. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 

NR 13/17 Forsker i bedrift: utvidet mandat, mandat som før eller avsluttes 
 

 

Fra møtet: - Gjort en egenanalyse for SINTEF: Terskelen er for høy for småbedrifter – viktig for SINTEF 

å ha et tilbud for disse også. Derfor er FiB viktig og positivt.  

- DAMVAD-rapporten om NTNU sitt samarbeid med næringslivet: Svært bredt 

bedriftssamarbeid og med gode resultater for bedriftene. 48% her i regionen. Har blitt 

utfordret på å øke antall studentoppgaver i næringslivet, og vil bli målt på det – dette 

tiltaket passer godt. Kunne tenkt seg at vi laget noen priser for beste bachelor- og 

masteroppgave?  

- Splitting mellom Trondheimsregionen og resten av Trøndelag en utfordring.  Hvordan får 

vi samkjørt det? Trondheim sin oppmannsrolle? Vi må gå fra Studieby 1til Karriereby 1. 

Viktig for å få til økt verdiskaping.  

- STFK har jobbet mye med studentoppgaver og fått til mye, men potensialet er større. 

Bruk Study Trondheim som plattform, der er alle med, for å få fram best practice.  

- Studentoppgaver er avhengig av lærere/veiledere som kan være skeptisk, mulig å sette i 

gang prosjekt internt på NTNU? 

- Det må jobbes både internt på NTNU og med næringslivet selv. Det som er annerledes er 

styringssignalene ovenfra, som er mye tydeligere på samarbeid med næringslivet og 

innovasjon og entreprenørskap. Jobber med sterkere forankring internt, men det vil ta 

tid. Jobbe med studentmobilisering som et eget, nytt tiltak? NTNU burde vært nevnt i 

underlaget for Forsker i Bedrift, rollen og ansvaret må beskrives bedre.  

- Bred enighet om at det må jobbes med et krafttak for flere studentoppgaver. 

- SINTEF må få en tydeligere bestilling: 500 studentoppgaver?  NTNU trenger ikke penger 

for å bidra, men det må lages mer blest om det.  
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      Vedtak: 

     Næringsrådet anbefaler at Regionrådet viderefører Forsker i bedrift innen  en  
     rammeavtale på NOK 500 000,- for 2017.  Videreføring i 2018 avhenger av 
dokumenterte resultater, spesielt studentoppgaver. Det settes ned en egen arbeidsgruppe for å 
vurdere en egen satsing på studentmobilisering. 

 

 

NR 14/17 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye 
 

   
Vedtak:  
 

 Næringsrådet oppfordres til å komme med innspill til handlingsplanen.  
 
 

NR 15/17  Maritim strategi for Trøndelag 

  
 
Fra møtet: - Wollert Krohn Hansen og Frode Iglebæk presenterte strategiarbeidet. To 

faser: 1 oppdatering av datagrunnlag, 2 utarbeidelse av strategi. Lansering av 
strategi Q1 2018. 
 
Innspill i møtet: 

- Viktig å få fram fortrinn/særegenheter, for eksempel SINTEF Ocean. 
Forskningsmiljøene de viktigste fortrinnene. Vær oppmerksom på nye 
muligheter i for eksempel mineraler i havbunnen. 

- Planer om å koble til aktuelle investeringsmiljøer?  
- Viktig å snakke med AMOS og andre miljøer som gir grunnlag for nye 

vekstmuligheter. 
- Vær visjonær og ambisiøs. Muligheter i biotech og nanotech. 
- Havstrategien er viktigst.  

 
 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 16/17  Verdiskapingstall fra NTNU 

  
 
Fra møtet: - Med tanke på usikkerheten rundt 2015-tallene bør 2014 brukes.  

 
 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  



 

Næringsråd 15.3.17 
 

 
 

NR 17/17  Omdømmeundersøkelsen 2016 

  
 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 18/17 Eventuelt  

 

 - Ingen saker. 

 
 


