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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 9.9. 2020 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 2.9. 2020  
 

Sted: Tinghusplassen 3, Fylkestingsal B 5.etg. 

Tidsrom: 9.9.2020, kl 12.00 – 15.30  

Innkalt: Anne Reinton og Kari Mette Elden fra Trondheim kommune, Hans Petter Øien Kvam og 
Torstein Langeland fra NiT og Thor Richard Isaksen fra 6 AM.  

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 

32/20 Konstituering av møtet 

33/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

34/20 Statusoppdatering 

35/20 Innovasjonsdistrikt, Campus og Ocean Space Centre 

36/20 Status Strategisk Næringsplan og kommunenes selvangivelser 

37/20 Kommunalt krisefond og førstelinjetjeneste 

38/20 6AM – mobilisering til økt bruk av statelige krisepakker 

39/20 Kompetanseløft sirkulærøkonomi 

40/20 Orienteringssaker 

41/20 Evaluering av næringsrådet 

42/20 Eventuelt 

NR 32/20 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 33/20 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 27.5.20  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
  

NR 34/20    Statusoppdatering 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 35/20 Innovasjonsdistrikt, Campus og Ocean Space Centre 
 

Sak:  Anne Reinton fra Trondheim kommune, vil orientere om Innovasjonsdistrikt Elgseter, Campus 
og Ocean Space Centre og betydningen dette har for regionen.  Det er nylig vedtatt en 
strategi for Innovasjonsdistrikt Elgseter, med ambisjoner om fremme ny og relevant 
kunnskap, utvikle bærekraftige løsninger og tiltrekke kompetanse og investeringer. 
Campussamlingen og det planlagte Innovasjonssenteret i Hesthagen på Gløshaugen er sett på 
som viktig i realiseringen av ambisjonene. I tillegg vil realiseringen av Ocean Space Centre 
være av betydning.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 36/20 Status Strategisk Næringsplan og kommunenes selvangivelser 
 

Sak:  Hans Petter Øien Kvam fra NiT vil oppdatere på status for arbeidet med ny Strategisk 
Næringsplan og ta en gjennomgang av innleverte ”selvangivelser” fra kommunene i 
Trondheimsregionen. Hva kan vi ta med videre i arbeidet med ny SNP og hva kan vi 
tenke nytt rundt er en interessant innfallsvinkel til det som fremkommer her.   

 

 

 
Forslag til vedtak:    
 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 
  

NR 37/20  Kommunalt krisefond og førstelinjetjeneste 

Sak: Kari Mette Elden fra Trondheim kommune vil informere om det kommunale krisefondet og ny 
ordning med førstelinjetjeneste.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 38/20  6AM – mobilisering til økt bruk av statelige krisepakker  

 

Sak:  
 
 

Trondheimsregionen og Trondheim kommune har gått sammen om et prosjekt for å 
mobilisere til økt bruk av statelige krisefond. 6AM skal gjennomføre prosjektet, og 
daglig leder Thor Richard Isaksen vil presentere planlagt arbeid og strategien videre.  
 

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 
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NR 39/20  Kompetanseløft sirkulærøkonomi 

 

Sak:  
 
 

Torstein Langeland fra NiT vil presentere et prosjekt knyttet til kompetanseløft rundt 
sirkulærøkonomi. 
 

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 40/20  Orienteringssaker 

 

Sak:  
 
 

Vi tar en rask gjennomgang av nye saker og oppdatering på saker nevnt i sist 
Næringsråd.  

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 41/20  Evaluering av Næringsrådet 

 

Sak:  
 
 

Det er tatt opp som sak ved tidligere anledning, men vi har ikke klart landet på en 
gjennomføring av dette.  Det ble nevnt i sist Næringsråd at det var ønskelig å ha en 
gjennomgang av spørsmål tenk stilt til medlemmene. Det eksisterer et omfattende 
spørsmålsbatteri som vi ønsker å justere på i forkant av dette møtet, så kan vi i 
plenum ta en gjennomgang. Deretter vil sekretariatet ferdigstille endelig 
spørsmålsbatteri, basert på innspillene deres, og sende dette ut. 
 

 Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 42/20  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


