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NR 29/18 Konstituering av møtet  
 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 30/18 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 8/6 godkjennes.  

 

NR 31/18 Årsrapportering fra Ungt Entreprenørskap  
Frank Nordbeck fra Ungt Entreprenørskap (UE) ga Næringsrådet en gjennomgang av 
resultatene for UE i kommunene i Trondheimsregionen for skoleåret 2017/2018. 
Samtidig ble det repetert litt rundt aktiviteter og muligheter i UE.  Se vedlagt 
presentasjon for mer informasjon og tallmateriale for den enkelte kommune.  
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Fra møtet:  
 

- UE bidrar til entreprenørskap som metodikk inn i grunnskolen. 
- Må passe på at man ikke tar timer fra skolen, og derfor er alt innen UE laget slik at 

det treffer kompetansemålene, i alle terminer av skolen.  
o Underviser i en annen metodikk, men innenfor pensum. 
o Mange lærere kurser seg for å lære dette. 

- Markedsfører kurs i entreprenørskap for lærere i skolen, men lagt fra alle/nok 
skoler melder seg på. 

- Elevbedrift som metode er mer enn ”såpesalg”, det ligger tett opp mot 
morgendagens skoler, hvor entreprenørskap vil bli viktig.  

o Stortinget har bedt regjeringen sørge for at innovasjons- og 
entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag- 
og lærerplanarbeidet.  

o Metodikken og det å lære seg å jobbe på denne måten har også verdi, 
uavhengig av om de starter bedrift senere. Vil være nyttig for arbeidsgiver.  

- Ser at barneskolene er mer klar en de ”ferdige” pakkene, og at de bruker UE sine 
metoder i samarbeid med eget næringsliv. Barneskolene ønsker et tettere 
samarbeid med lokalt næringsliv og etterspør dette i økende grad via UE. 
Referanse til Hamos-avtalen i Orkdal.  

- Hamos har kjøpt SMART konseptet for sin bedrift/virksomhet, for alle 4.klasser i 
Hamos sitt operasjonsområde. De betaler NOK 150 000,- per år i en treårsperiode. 

o Dette er helt nytt i UE, nasjonalt sett. 
o Hamos så at SMART pakken passet deres planlagte Hamos-skole.  
o Er lik Innovasjonscampene, men har ikke tatt inn eksterne 

problemstillinger. Hamos tar inn reelle problemstillinger fra eget fagfelt. 
o Dette er mulig fordi bedriften møter lærerplanene, særlig mtp bærekraft. 

- Andre bedrifter og segmenter av næringslivet kan benytte seg av dette konseptet, 
men viktig at de treffer læreplanene.   

o Avventer Innherred Renovasjon, da det er ønskelig å prøve ut ordningen 
med Hamos først.  

o Hamos treffer godt tematisk.  
o Kan bli aktuelt for Fosen Renovasjon, Namdal, Trondheim med mer.  

- SpareBank 1 SMN har en egen stilling vedr. UE i ungdomsskolene. 
- Kavli-fondet ønsker elevbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap. 

Lærerne ønsker dette. Det vil være samme metode, men ulikt sluttresultat ift 
elevbedrifter innen entreprenørskap.   

- Innovasjonscamp og Elevbedrift er programmene som handler om 
entreprenørskap for grunnskolen. Bygger stein for stein med skolene, og må ofte 
via andre programmer for å komme inn i skolene.  

- Det går en tråd fra Elevbedrift til Ungdomsbedrift (for videregående skoler) og til 
eventuelt Studentbedrift.  

- Elevbedrift legger et grunnlag ”øvelse gjør mester”, Ungdomsbedrift setter idé til 
virkelighet og Studentbedrift har næringslivet som læringsarena.  
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Tall: 
 

 
 

- Endringene man ser her er ofte personbasert. I Melhus sluttet det en lærer, i 
Trondheim har det vært endringer med bl.a. midlertidig skole med mer. 

- Man ser allikevel at det øker jevnt og trutt om man sammenligner året man startet 
opp samarbeidet og dagens nivå.  

- Fra skoleåret 2011/2012 til 2017/2018 har antall elever på Innovasjonscamp gått 
fra 1337 til 1904 og antall elever som er med på elevbedrift har gått fra 650 til 
1361. Henholdsvis en positiv differanse på 42 % og 109 %.  

 
Vedtak:  

  
Saken tas til orientering.   
 
 

NR 32/18 Statusoppdatering og restanseliste 
Næringsrådet fikk en gjennomgang av status på saker i Trondheimsregionen. 

 

- Maker Faire: 
24-25/8 lokalisert på Torvet, Kongensgate og i Tordenskioldsparken. Positivt å være i 
bybildet. 

o 28 utstillere, 50 % nye og 50 % som har stilt ut før. De som hadde stilt ut før hadde nye 
ting i år.  

o Cirka 8500 besøkende ila to dager. 
- Trondheim Playground: 

o 24-29/8 på 15 ulike lokasjoner, flere av dem nye (bl.a. Domen, Austmann, Planetariet 
og Utbrudd). 

o Skalerte ned antall arrangementer fra 50 til 30, sammenlignet med i fjor, og som et 
resultat at det var for omfattende i fjor.  

o Gode tilbakemeldinger på årets arrangement. 
mer oversiktlig, mangfoldig, inspirerende osv. 

o 2921 besøkende, og 11421 om man inkluderer Maker Faire. 
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o Mange fullbookede arrangementer (70 % av arrangementene fulle og/eller med 
venteliste).  

- Nor-Fishing:  
o 21-24/8 i Trondheim Spektrum/omegn.  
o 19470 besøkende fra 60 ulike nasjoner. Dette er en økning på 11% sammenlignet med 

messen i 2016.  
o Fullbooket lang tid i forveien, og mange på venteliste.  

- Søknad Horizon 2020: 
o Trondheim er i konsortium med Limerick, som de to fyrtårnbyene. 
o Fem andre følgebyer fra henholdsvis Estland, Bulgaria, Romania, Spania og Tsjekkia 
o Har fått opp egen nettside. 
o NOK 190 millioner kroner fordelt på 5 år. 
o Cirka 30 internasjonale partnere, og det handler om smart energi.  
o Presenteres i et senere NR-møte. 

- Trøndelagsdagen 2018: 
o Gjennomføres fortsatt av NiT, men nytt format og i samarbeid med Start NTNU. 
o Arrangeres på Gløshaugen 26/10, på flere lokasjoner. 
o Prisen er senket til NOK 10 000,- for en stand.  
o Håper på god deltagelse fra kommunene i Trondheimsregionen – viktig å vise frem hva 

vi har å by på i regionen. 
- Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes:  

o Vedtatt ny strategiplan 1/6 (er tilsendt Næringsrådet). 
o Fylkeskommunen har tatt over sekretariatet ved Jørn Arne Flått og Gaute Rolf Dahl.  
o Tore O. Sandvik har gått inn som leder for Luftfartsforum og som medlem i 

arbeidsutvalget.  
o Ønsker å se på muligheten for et fond slik som for eksempel Bergen har (for å bidra til 

å få opp nye direkteruter).  
o Jobber med nye direkteruter og etablering av et basefly på Værnes. Widerøe har nye 

maskiner som tar 120-180 personer, og har også endret forretningsstrategi. Fra 
stat/fotruter til å bli en 50 % kommersiell aktør. Deres nye fly kan dekke flere 
direkteruten til utlandet. Det jobbes også opp mot andre flyselskap. 

o Skal gjennomføres en spørreundersøkelse mtp næringslivets behov for nye ruter. 
- Internasjonal skole:  

o Birralee har utvidet med 25 skoleplasser, gjennom å ta opp en ekstra 1.klasse. Har 
dermed 250 plasser per dags dato.  

o De planlegger og årlig å starte opp med to paralleller, og således øke elevantallet 
gradvis til de har totalt 400 skoleplasser.  

o De har behov for mer areal etter hvert, og får svar 19/2 fra UDIR mtp søknad om 
planlagt økning. 

o Dersom denne utvidelsen godkjennes vil det ikke være behov for en egen kommunal 
internasjonal skole. Skolesiden i TK vil skrive orienteringssak til politikerne.  

- Digital byggsaksbehandling: 
o Status i prosjektet ble gjennomgått. Bør ha som mål at alle kommuner tilbyr dette.  
o Heldagssamling på Scandic Lerkendal sist uke, med cirka 40 deltakere fra flere 

kommuner. 
o TK deltok og delte informasjon og kunnskap/erfaringer fra eget pilotprosjekt.  
o KS ønsker en felles forhåndskonferanse og at arbeidet med digitalisering av 

byggsaksbehandling gjøres i hele Trøndelag.  
- Sensorteknologiklynge: 
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o Er i regi av Fagråd Digitalisering i NiT. 
o Har tatt litt tid, men det mobiliseres mot bedrifter for tiden.  

- Forsker i Bedrift:  
o Starter opp arbeidet igjen med å få ferdig anbudet.  

- UE: 
o Årsrapportering i møtet i dag, deretter starter arbeidet med ny avtale basert på 

innspill med mer.  
- Omdømmeundersøkelsen: 

o Avventer pristilbud. 
 
 
Vedtak: 

Næringsrådet tar saken til orientering.   
 

NR 33/18 Søknad fra Thamsklyngen 
Næringsrådet ble bedt om å vurdere søknad fra Thamsklyngen. Høsten 2018 skal de 
stifte forening og jobbe aktivt med prosjekter innen fagfeltet sirkulærøkonomi og det 
grønne skiftet. Trondheimsregionen omsøkes NOK 250 000,- i et prosjekt med 
totalbudsjett på NOK 2 400 000,-. Bedriftenes egeninnsats er ikke med beregnet i 
budsjettet, kun direkte kapital gjennom kontingent.  
 

Fra møtet:  - Bra prosjekt som bør støttes. 
- Opplever at næringslivets kontingent/bidrag er liten sammenlignet med 

estimert støtte fra offentlig sektor. Viktig å få frem hva næringslivets bidrar 
med, som kontantbidrag, egeninnsats, reisekostnader med mer. Dette bør 
synliggjøres i prosjektbeskrivelsen. 

- Viktig tema, og det søkes ikke primært etter midler til klyngesøknad. Det gås 
opp nye spor, og det trengs en prosjektleder til dette. Noe som koster.  

- Hvordan skal de spre kunnskap og kompetanse om prosjektet til regionen? 
Fint om dette kan synliggjøres i prosjektbeskrivelsen. 

 
Vedtak: 

Næringsrådet er positiv til Thamsklyngen og støtter med inntil 10 % av 
kontantbidraget inntil NOK 250 000,-. Dette under forutsetning av at de andre 
omsøkte partene bidrar, og at innsatsen til næringslivet synliggjøres. 

 

NR 34/18 Studentundersøkelse gjennomført av Junior Consulting 
Eirik Auråen og Marit Benum fra Junior Consulting la frem funnene og resultatene fra 
studentkartleggingen gjennomført i 2018. For resultatene av undersøkelsen vises det 
til presentasjonen vedlagt utsendingen av referatet. 
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Fra møtet:  - Bra undersøkelse, interessant og godt presentert. 
- Mange reiser hjem igjen i etableringsfasen, så selv om de tar jobber i regionen 

så er det ingen garanti for at de blir. 
- Bør vi tenke på et eget, spisset opplegg for IT-studentene allerede på 3. året? 
- Sommerjobber bør være tilgjengelige allerede fra 1.året, i både offentlig og 

privat sektor. 
- Campus-prosjektet kan være flott mtp rekruttering av studenter og 

nyutdannede for små og mellomstore bedrifter. De kan for eksempel flytte 
FoU-avdelingen sin til campus og ha tett kontakt med studenter og mulige 
rekrutter. Det vil også kunne forhindre ”drakraften”, som studenter kan 
oppleve, når store deler av miljøet forsvinner etter endte studier.  

- De store selskapene i Oslo er gode på å fly studenter inn, og tilbyr jobb tidlig.  
- Det finnes bedrifter som henter studenter til type ”åpen” jobb for at de skal bli 

kjent med bedriften.  

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering. Det vil bli jobbet videre med de tiltak som 
foreslås i rapporten. 
 

NR 35/18 Næringsarealstrategi   
Prosjektleder Esther Balvers ga Næringsrådet en presentasjon av 
Næringsarealstrategien for Trondheimsregionen.  

                          Strategien er noe justert etter nye diskusjoner med NiT og andre 
næringslivsorganisasjoner. Det vil bli gjort ytterligere vurderinger med tanke på 
attraktivitet for de tilgjengelige arealene. Det vurderes også om det skal ansettes en 
person som skal jobbe med næringsareal på strategisk nivå i Trondheimsregionen. Det 
vises til vedlagt presentasjon for resultater fremkommet av strategiarbeidet.  

  

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

NR 36/18 Målekriterier for Strategisk næringsplan 
 

Fra møtet:  - Årsak/virkning er ikke entydig. 
- NTNU sitter med 85 indikatorer de skal vurdere, og disse kan prosjektleder få 

tilgang på. 
- Vi kan måle oss på egen produksjon, for eksempel deltakelse på 

Trøndelagsdagen (antall kommuner, etc.).   
- Kommune-NM er relevant. 
- NAT kan sende ut en Questback på målområde 2. Styringsgruppeleder og 

prosjektleder vil se på spørsmålsbatteriet sammen. 
- Innovation Scoreboard kan man også se på. 

 

 

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 37/18 Eventuelt  

 - Dato for neste Næringsråd blir som planlagt 10/10 2018.  

 


