
 

Næringsråd 26.01.22 
 

 
 
 

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 26.01.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 02.02.2022  
 

Sted: Storsalen, Rådhuset 

Tidsrom: 26.01.2022, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Stein Ivar Strøm, Toril Nagelhus Hernes, Kirsten Ingjerd 
Værdal, Even Ystgaard, Petter Lindseth, Morten Wolden, Ståle Vaag, Håkon 
Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Alf Petter Tenfjord, Jon Uthus, Berit Laanke, Tord Lien, Kristian Dahlberg 
Hauge, Ingvill Kvernmo. 

 

 

  
  

 Saksliste 
01/22 Konstituering av møtet 
02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
03/22 Presentasjon av City Brand  
04/22 Presentasjon av sluttrapporten for prosjektet Regionalt produksjonsnettverk 
05/22 Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast 
06/22 Presentasjon av rapporten Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger: 

betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold 
07/22 Oppdatering ERG 
08/22 Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune 
09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra krisepakkene 
10/22 Statusoppdatering 
11/22 Eventuelt 

 

NR 01/22 Konstituering av møtet.  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 24.11.2021 godkjennes. 
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NR 03/22 Presentasjon av Trondheim sitt nye City Brand 

 
Saken måtte utsettes. 
 

 Fra møtet:  - .  

             Vedtak:   
                   Saken utsatt.   
 
 

 

NR 04/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 

 
Frode Halvorsen fra FI presenterte rapporten. Utgangspunkt med uklare 
produksjonslinjer pga koronaen, og med det et behov for å se på hjemflagging. FI vil 
etablere et nytt selskap for å ta det videre.  
Bekymringsmelding: Blir ikke ny utlysning i klyngeprogrammet – kan bli kritisk for 
arbeidet med Ocean Autonomy Cluster – hvor kan klyngen gå videre? Siste året med 
klyngefinansiering.  

 

Fra møtet:  - Veldig spennende prosjekt. Viktig å koble studentbedrifter til eksisterende 
produksjonsmiljø. NTNU vil gjerne støtte opp, kanskje med midler til 
oppstartsbedriftene.  

- Hva slags bedrift skal startes? Meglerkompetanse sentralt.  
- Kunne Tech Port tatt en slik rolle? Eventuelt IN?  
- Blir litt i stuss om uvitenheten om lokale/regionale produsentmiljøer – har vi 

ikke kommet lengre?  
- Spennende prosjekt! Handler om hele innovasjonssystemet. Universitetene 

må ha sterkere incentiv. Er kapital- og produksjonsmiljøene mer sulten andre 
steder?  

- IN merker at det er et behov for dette.  
- Innovasjonssystemet – kompetansemegling et mulig virkemiddel?  
- Kan bidra til oppskalering.  

 
             Vedtak: 

                 Næringsrådet tar saken til orientering . 
 
 
 
 

NR 05/22 Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast. 
 
Hans Petter Øien Kvam innledet og presenterte forslaget. Må også se Næringsrådets 
rolle. Sammensetning opp mot satsingsområder? Mer samarbeid med andre regioner?  
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Fra møtet:  - Samhandling – eller samskaping? 
- Begynner å se bra ut! 
- Mange av retningsmålene er kvantifiserbare – skal man lykkes må også 

kommunene gå i takt. Trondheim kommune vil ta en tydeligere rolle inn i 
næringsarbeidet. Utfordrende at politikerne mer eller mindre har brukt opp 
næringsfondet gjennom sine disposisjoner.  

- Viktig at det stimuleres til diskusjoner i Næringsrådet og ikke bare 
informasjon.  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 06/22 Presentasjon av rapporten «Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger: 

betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold». 
 
Espen Gressetvold, Tequity Cluster presenterte rapporten. Alle klyngene opptatt av 
hvordan kapital kan knyttes tettere til klyngene. Rapporten munner i et sett 
anbefalinger. 

 

Fra møtet:  - Ganske stor forskjell mellom klyngene mht jobbing med startups.  
- Vi har vært for dårlig på å gi tilleggsfinansiering/tilleggsoppgaver til 

klyngene regionalt og lokalt 
- Burde fått til et tidligfase-fond.  
- Burde vært mer produksjonskompetanse i klyngene.  
- Det jobbes med et tidligfasefond+, for bedrifter som har kommet noe 

lengre. Fagrådet ser på hva Startup-lab, for å se om vi kan få til noe 
lignende her.  

- SMN1 går inn med 5 mill i både NTNU og SINTEF Discovery. 

  

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

 

NR 07/22 Oppdatering ERG – Trondheimsregionens prosjekt innen Europeisk matregion. 
 
Prosjektleder Eileen Brandsegg presenterte status. Har gått bredt ut, skal snevre inn og 
konkretisere nå framover.  
Viktig med samarbeid hovedprosjektet og de andre regionale prosjektene.  
Egen arbeidsgruppe innen Fagrådet for å jobbe med konferanser. Ser på en konferanse 
på vår og en på høst.  
Blir mest sannsynlig tema på Manifestasjon.  
Er på jakt etter samfinansiering på en film om våre naturgitte ressurser.  
Speed-dating produsenter – kokker to ganger i året. 
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 Fra møtet:  - NTNU kan sikkert bidra med noe til film. 
- Veldig bra! 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 08/22  Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune. 
 
EliSiv Skjei presenterte Karrieresenteret. Driver karriereveiledning for alle over 19 år. 
Stor pågang. Nasjonal ordning i bunn. Jobber en god del sammen med NAV. Hatt 
mange barnehageansatte og sykepleiere i det siste 

  

Fra møtet:  - Viktig at kunnskapen blir spredt til aktuelle i næringslivet. 
 

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 
krisepakkene 
 

  

Fra møtet:  -  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

NR 10/22 Statusoppdatering  
 

•  Oppdatering TAM. 

• Vi må bli bedre til å koordinere alle nye initiativ. 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 



 

Næringsråd 26.01.22 
 

NR 11/22 Eventuelt  


