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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 09.03.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 16.93.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: 09.09.2022, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Kirsten Ingjerd Værdal, Toril Nagelhus Hernes (på 
telefon), Stein Ivar Strøm, Petter Lindseth, Morten Wolden (slutten av 
møtet), Øyvind Skogvold, Alf Petter Tenfjord, Ingvill Kvernmo, Håkon 
Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Ståle Vaag, Tord Lien, Jon Uthus, Kristian Dahlberg Hauge. 
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NR 23/22 Konstituering av møtet.  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 24/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 09.03.2022 godkjennes. 
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NR 25/22 Presentasjon av Verdiskapingsstrategien 

  Berit Rian presenterte strategien. Bra for Trøndelag at stort sett alle forholder seg til 
fylkeskommunens verdiskapingsstrategi som utgangspunkt. Viktig å avklare hva 
Trondheimsregionen som organisasjon skal ta ansvar for.  
 

 Fra møtet:  - Lite regionale utviklingsmidler midler som kan brukes. Skeptisk til om 
klyngetildelingene blir ytterligere kuttet, fylkeskommunen kan ikke kompensere 
for bortfall av statlige penger. 

- Viktigst at vi koordinerer oss sjøl enda bedre i tillegg til den nasjonale 
koordineringen.  

- Trondheimsregionen bør koordinere og synliggjøre hva de forskjellige skal gjøre.  
- Savner utfordringen knyttet til demografisk utvikling, der slår inn i 

Trondheimsregionen også.  
- Viktig å prioritere. Hva er sammenhengene mellom de forskjellige målene?  

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   
 
 

 

NR 26/22 Oppdatering på Trondheimregionens ERG-prosjekt. 

  Eileen Brandsegg, prosjektleder, presenterte. Godt samarbeid med hovedprosjektet.  

 

Fra møtet:  - Vi kan samkjøre hvordan vi legger ut (mat)anbudene våre for å styrke 
lokalmatprodusentene.  

- Veldig fornøyd med samarbeidet fra fylkeskommunens side! Må diskutere 
hva som skal videreføres etter ERG-året, kanskje spesielt innen rekruttering. 
Også hvordan vi rigger oss mer hensiktsmessig i forhold til arrangement, og 
hvordan vi styrker samarbeid inn mot måltidsturisme.  

- Utfordringer for produsentene med kapasitet til å delta på alle prosjektene, 
må samkjøres bedre.  
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering . 

 
 
 
 

NR 27/22 Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre 
 
Christian Haugen, prosjektleder NiT, innledet. Viktig å styrke oss som 
karrieredestinasjon.  

Fra møtet:  • Må få til et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, og Innovasjon Norge 
må finne seg en nasjonal rolle. 
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• Bra underlag og god presentasjon, veldig viktig tema. Målgruppen: Hvilken 
type kompetanse er det snakk om? Bare spesialister eller også fagarbeidere; 
hvor spiss skal man være? Må kobles også til de store som SINTEF og NTNU.  

• Pragmatisk mht finansiering. Må måles! 
  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 28/22 Trondheim.com – portal for felles profilering. 

 
Bård Eidet presenterte.  

 

Fra møtet:  

-    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

 

NR 29/22 Bocuse d’Or 2024 – muligheter og planer. 
 
Berit Rian presenterte planene for arbeidet framover. 
  

Fra møtet:  - Arbeidet med å starte revisjonen av Matmanifestet har starta. Viktig med 
de regionale prosjektene.  

- Enkeltaktørene må utfordres til å ta det inn på sine egne arrangement.  
- Hvordan vi som vertskap kan være konsistent på våre fortellinger om hva 

vi er vil være viktig. 

  

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 30/22  Møteplan for 2023. 
 
Mulig å samkjøre møtedager i alle kommuner? 

  

Fra møtet:  -  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 31/22 Statusoppdatering  
 

• Samarbeid med WorkWork: Sluttrapport sendt inn, vurderer nytt prosjekt. 
Tema på et senere møte. 

• Kapital/pre-såkornfond: Aktørene venter på beslutning fra SMN1, som har 
vedtatt å sette av 160 mill, mål om 4-500 mill i alt. Impello har blitt hyrt for å 
lage en rapport om styrker/svakheter/muligheter. Beslutning om hvem som 
skal forvalte i oktober.  Ser på mulighet for samarbeid også med de andre 
aktørene, kan bli ett stort fond.  

• Samarbeid om realfagssatsing, vurderer mulighetene i et tettere samarbeid 
mellom, Ungt Entreprenørskap, Vitensenteret, Trondheim Tech Port, og First 
Lego League. 

• Testarenaer: Trondheim kommune jobber med en politisk sak, men har også 
klare regionale vinklinger.  

• Telemarksforskning: Vi abonnerer på analyser som også andre kan få tilgang på. 

• Impello-analysen: Vi er partner også i år, innen en ramme på 100’.  

• Dealroom: Blir tema på et senere møte. 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 32/22 Eventuelt  


