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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 27.5. 2020 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 20.5. 2020  
 

Sted: Rådhuset, Munkegata 1. Bystyresalen 3.etg 

Tidsrom: 27.5.2020, kl 12.00 – 15.30  

Innkalt: Børge Beisvåg og Hans Petter Øien Kvam fra NiT.  
Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, Toril Nagelhus Hernes, Berit Laanke, 

Katrine Lereggen, Jan Yngvar Kiel, Morten Wolden, Carl-Jakob Midttun, Kirsten 
Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.  

Sekretariat:  Ola By Rise og Bård Eidet. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 Saksliste 

23/20 Konstituering av møtet 

24/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

25/20 Statusoppdatering 

26/20 Krisepakker for næringslivet  

27/20 Status Strategisk Næringsplan 

28/20 Innovasjonsdistrikt Elgsetergate 

29/20 Grønn konkurransekraft 

30/20 Evaluering av næringsrådet 

31/20 Eventuelt 

NR 23/20 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 24/20 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 4.3.20  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
  

NR 25/20    Statusoppdatering 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 26/20 Krisepakker for næringslivet  
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Sak:  Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil orientere om nasjonale krisepakker 
relevant for Trondheimsregionen og hvordan Trondheim kommune og Trondheimsregionen 
jobber med dette.   

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 27/20 Status Strategisk Næringsplan 
 

Sak:  Hans Petter Øien Kvam fra NiT vil oppdatere på status for arbeidet med ny Strategisk 
Næringsplan og hvilke implikasjoner siste tids hendelser i forbindelse med Covid-19 
har påvirket dette arbeidet.  

 

 

 
Forslag til vedtak:  
 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 
  

NR 28/20  Innovasjonsdistrikt Elgesetergate 
  

Sak: Børge Beisvåg fra NiT vil presentere resultatene fra rapporten om Innovasjonsdistrikt 
Elgesetergate.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 29/20  Grønn konkurransekraft  

 

Sak:  
 
 

Astrid Haugslett fra Trondheimsregionen vil presentere kartleggingen av Grønn 
konkurransekraft i Trondheimsregionen. Dette er et arbeid gjennomført av SINTEF 
Energi på oppdrag for Miljøenheten i Trondheim kommune og Trondheimsregionen. 
Dette rammeverket og tematikken har vakt oppmerksomhet hos flere aktører og en 
gjennomgang av hva dette er og hva dette kan bety for regionen framover er 
interessant å begynne å diskutere. Rapporten liger vedlagt, og det kan opplyses om at 
det ferdigstilles en kortversjon i disse dager. Det er i etterkant av kartleggingen jobbet 
videre med tanker rundt å gjennomføre analysen som en nasjonal pilot.  
 

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 30/20  Evaluering av Næringsrådet 

 

Sak:  
 

Som en del av prosessen med ny Strategisk Næringsråd så er det fornuftig å evaluere 
Næringsrådet og dets funksjon. Styrker og svakheter, og muligheter. I det ligger det at 
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 vi har muligheten nå til å tenke rundt hvordan Næringsrådet er organisert og hvordan 
det, om mulig, kan optimaliseres. Vi innleder prosessen ved å starte med noen åpne 
spørsmål som skal vi fortsette med Næringsråd? Har rådet den rette rollen og er det 
satt sammen formålstjenelig?  I etterkant av Næringsrådet vil det bli sendt ut et 
spørsmålsskjema som vi ønsker svar på. Dette vil kunne hjelpe oss i arbeidet med å 
finne ut om det er behov for å endre noe, og hvis ja, i hvilken retning vi bør gå.  
 
 

 Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 31/20  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


