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Værdal og Anna Cecilie Brustad Moe.  
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NR 13/20 Konstituering av møtet  
 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Berit Rian meldt som inhabil under 

vurdering av sak 18/20  

 

NR 14/20 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 22.1. 2020 godkjennes. 
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NR 15/20 Statusoppdatering 
 

 Fra møtet:  - Michelin, Ski-Tour, Nordisk Seminar, Vinterfest, Grand prix med mer har vært et 

kjempeløft for byen og regionen. Mye oppmerksomhet i både inn- og utland. 

Forbedringspunkt er å jobbe mer sammen rundt de ulike arrangementene som 

sammenfalle ri tid og sted. 

- Ocean Week:  ”gjenoppstår” som et dagsarrangement i 2020, med sikte om fullskala 

arrangement i 2021. Ønskelig med annet navn som Ocean Talk eller Ocean Day for å 

skille dette arrangementet fra Ocean Week.   

- Green Flyway: det har blitt gjennomført verdens første grensepasserende flyvning 

med el-fly mellom Norge og Sverige. Det er en stor ambisjon om å sette av luftrom 

som testarena. Det er internasjonal oppmerksomhet og flere luftfartstilsyn viser 

interesse.  Det skal være testing med flere Trondheimsselskap bl.a. droner og 

autonom avising. Luftfart er i omstilling og det skal være en workshop i neste uke 

knyttet til det å lage testfasiliteter for omstilling 

- Innovasjonsdistrikt Elgsetergate: styringsgruppen har slutett seg til endelig forslag til 

strategi. Nå skal strategien ut til alle aktørenes beslutningsorganer for vedtak. Dvs. 

bl.a. opp i formannskapet og i fylkesutvalget.  

- Study in Trondheim: 2/3 var det et fullbooket frokostmøte som et tiltak i ”prosjekt 

sommerjobb”., fokus var ledelse av og samarbeid med unge medarbeidere. Bård 

Benum holdt et godt innlegg mtp verdien av å knytte till seg studenter til bedriften, 

og hvordan studentsamarbeid er en del av deres strategi.  NiT skal ha samme innlegg 

ifb med sin ledelseskonferanse. Midtpunkt har hatt fokus på studenter med annonse, 

leder og gode historier om bruk av studenter i sommerjobb. Det har vært speed 

intervju sommerjobb på karrieredagen til BI og sommerjobbfokus på karrieredagen 

på Dragvoll. Study er i dialog med arbeidsplassen.no for å koble og styrke NTNU 

Bridge. 

- Europadagene starter 16/3, og program/påmelding er tilgjengelig via 

europadagene.no. 

- +cityXchange: i mars/april skal det være workshoper som skal lede til et arbeid i EU-

kommisjonen i juni. Det omhandler endringsbehov i regelverket. Det vil også bli en 

politisk sak om påvirkning nasjonalt mtp behov for endring av regelverket. 

- Luftfartsforum: Rambøll er i sluttfasen av samfunnsnytteanalysen. Den presenteres 

13/3. Effekten av direkterute til Tyskland prøves å beregnes. Det er planlagt et møte 

med Finnair i slutten av mars angående opprettet direkterute til Helsinki. Hvert andre 

år gjennomføres det en markedsundersøkelse mtp hvilke ruter som bør styrkes og 

etableres. Dette blir underlaget for samtaler med flyselskapene utover våren.  

- ERG: matsatsningen har stort trykk, og det har gått fort.  

 

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   
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NR 16/20 Cruisestrategi og Trondheim Havn  
Marit Myrstad fra Trondheim kommune og Kirsti Østensjø fra Trondheim Havn 

presenterte vedtatt cruisestrategi og Trondheim Havn sin strategi. 

Fra møtet:  -  

                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 17/20 ”Trygge rammer” 
Marius Thorvaldsen fra NTNU og Work-Work presenterte det regionale 
bransjeutviklingsprosjektet for spillnæringen, ”Trygge rammer”.   

Fra møtet:   
-  

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet er positiv til ideen  

 
NR 18/20 Regional talent attraksjon 

Christian Haugen fra Tequity Cluster presenterte prosjektkonseptet ”Talent attraction”.  

 

Fra møtet:  - Markedsføringsverdien, omdømme og selvfølelsen betyr mye, men kan ikke 
måles i kroner.  

                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 19/20 Global Tech Companies 
Berit Rian presenterte funnene fra et prosjekt knyttet til internasjonale 

teknologiselskaper i Trondheimsregionen.  

Fra møtet:  -  
-  

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 20/20 Prosess Strategisk Næringsplan 
Bård Eidet fra Trondheimsregionen informerte om ny Strategisk Næringsplan.  

   

Fra møtet:  -  
 

Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 21/20 Prosess evaluering av næringsrådet  
Berit Rian informerte om evaluering av næringsrådet som en del av prosessen med ny 
Strategisk Næringsplan.  
 

Fra møtet:  -   
 

  

 

NR 22/20 Eventuelt  

 -  

 


