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NR 10/18 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 11/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 24.1.18  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 12/18  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
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Saken tas til orientering.  
  
 

NR 13/18  Gjennomgang av bransjekartlegging for finans i Trøndelag 

 

Sak:  Leder for Næringsrådet, Berit Rian, vil presentere funnene i finanskartleggingen som 
er blitt gjort for Trøndelag. Fagråd Finans, med Christian Haugen fra NiT som 
prosjektleder, har gjennomført en bransjekartlegging av bank- og finanssektoren i 
Trøndelag. Dette har også blitt gjort i 2006 og i 2010, slik at det opprettholdes en 
tidsserie 

 
Vedlegg 2: Rapport Finanssektoren i Trøndelag  
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 14/18  Invest in Norway 

 
Sak: Vigdis Harsvik , direktør i Innovasjon Norge Trøndelag, presenterer Invest in Norway. 

Dette er det nasjonale organet for å profilere Norge for internasjonale investorer og 
bedrifter. Invest in Norway ble etablert i 2013 og er en del av Innovasjon Norge.  
 

 
 Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 15/18  Fordeling av regionale næringsfond fra fylkeskommunen 

 

Sak:  
 
 

Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil legge fram innholdet og mulig 
betydning av fylkeskommunen sin fordeling av regionale næringsfond for 2018. Kort 
oppsummert er det en bevilgning på NOK 9,4 millioner og 47 kommuner. Det utgjør   
NOK 200 000,- per kommune. For bedre ressursutnyttelse og helhetlig regional 
næringsutvikling  ønsker fylket at kommunene samarbeider om regionale fond. De 
har derfor foreslått at det ikke bevilges fond til den enkelte kommune, men regionvis. 
Beløpet kan kun telle med i ett regionsamarbeid, og kommunene med flere 
samarbeid må ta stilling til hvor de ønsker å være hovedmedlem. Dette vil kunne få 
betydning for Trondheimsregionen.    

 
Vedlegg  3: Brev fra Trøndelag fylkeskommune: Regionale næringsfond, fordeling 2018  
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 16/18  Rapporteringspunkter for Strategisk Næringsplan og drøfting av tiltak 

 
Sak: Prosjektleder oppsummerer rapporteringspunkter vedtatt i Strategisk Næringsplan 

(SNP), samt indikatorer satt i handlingsplanen. Det er fornuftig å diskutere disse for å 
se som det dekker behovet og om vi eventuelt skal supplere med andre analyser. Hva 
finnes allerede, og hva må vi eventuelt bestille. Det er også greit å ha en felles 
forståelse for når vi ønsker rapporteringen/evalueringen, gitt at SNP er gjeldende 
fram til 2020.  
 
I godkjent handlingsplan for SNP er det områder hvor det er ønsket tiltak, det 
planlegges tiltak/tilsvarende, som det er greit å ha en oversikt over. Dette 
presenteres oppsummert for Næringsrådet slik at vi kan starte prosessen med å 
utvikle tiltak. Dette er tenkt som en innledning, hvorpå sekretariatet vil jobbe videre 
med dette fram mot neste Næringsråd og gradvis komme med forslag til tiltak og 
aktiviteter. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

NR 17/17  Sirkulærøkonomi 

 

Sak:  Per Erik Sørås fra Trøndelag fylkeskommune vil si noe om fylkets aktiviteter og planer 
rundt sirkulærøkonomi.  

 
   
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 18/18  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 
 

 

 


