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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 25.11. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:                                                       Dato 18.11. 2022  
 

Sted: Rådhuset, Møterom A 

Tidsrom: 25.11.2022, kl 08.30 – 11.30  

Innkalt: Simon W Lie NTNU, Marius Thorvaldsen WorkWork, Jan Biti Cofounder, Eileen 
Brandsegg ERG, Christian Haugen NiT/TAM.   

Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, Ståle Vaag, Toril Nagelhus Hernes, 
Øyvind Skogvold, Petter Lindseth, Ingvill Kvernmo, Morten Wolden, Kristian Dahlberg 
Hauge, Alf Petter Tenfjord, Kirsten Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.  

Sekretariat:  Bård Eidet. 
 

 Saksliste 
42/22 Konstituering av møtet 
43/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
44/22 Presentasjon av Kandidatundersøkelsen fra NTNU 
45/22 Presentasjon av sluttrapport for WorkWork sitt prosjekt «Trygge rammer», og mulig videre 

utviklingsarbeid. 
46/22 Presentasjon av Cofounder, en viktig aktør i økosystemet for nyskaping i regionen 
47/22 Oppdatering på Trondheimsregionens ERG-prosjekt. 
48/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. 
49/22 Prioriteringer av prosjekter knyttet til verdiskapingsstrategien – konsekvenser for budsjett 
50/22 Statusoppdatering  
51/22 Eventuelt 

 

 

NR 42/22 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

NR 43/22 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 21.10.22  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 44/22 Presentasjon av Kandidatundersøkelsen fra NTNU. 

     

Sak:  NTNU lanserte sin nye Kandidatundersøkelse 19. oktober. 9000 NTNU-studenter som 
fullførte graden sin i årene 2019-2021 har besvart undersøkelsen, som blant annet gir 
svar på hvor studentene ender opp etter endt utdanning (både type jobber/bransjer 
og geografisk), overgangen til arbeidslivet og hvor fornøyd de er med studiene og 
nåværende jobbsituasjon.  
 
Denne undersøkelsen er nært knyttet til de overordnete målene i 
Verdiskapingsstrategien, og gir viktige svar på blant annet hvor stor andel av 
studentene vi beholder. Det er derfor naturlig å sette av tid i Næringsrådet til å gå 
gjennom resultatene, også som et oppspill til å diskutere hva vi bør gjøre for å lykkes 
enda bedre.  
Simon W Lie, som har vært arbeidsgruppeleder for undersøkelsen, vil presentere 
undersøkelsen. 
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 45/22 Presentasjon av sluttrapport for WorkWork sitt prosjekt «Trygge rammer», og mulig 
videre utviklingsarbeid. 
 

Sak:  «Trygge Rammer» er et to årig prosjekt for regional bransjeutvikling i spillbransje 
gjennomført i perioden 2020-2022, som ble innvilget finansering med 300 000,- i mars 
2020. «Trygge Rammer» har gjennomført målrettet kartlegging og utprøving av 
tiltak innenfor fire hovedområder med mål om legge til rette for næringsutvikling og 
vekst i regional spillbransje. 
 
Gjennomføring av prosjektet og alle planlagte aktiviteter innenfor alle 
hovedaktiviteter har i stor grad blitt påvirket av Covid-pandemien. Alle hovedområder 
som skulle undersøkes og utvikles i prosjektet hadde fysiske møteplasser som 
premiss. Prosjektet har vært løsningsorientert og funnet digitale løsninger, men deler 
av prosjektet har likevel ikke vært mulig å gjennomføre som planlagt og budsjettert. 
Dette fører til at prosjektet har store avvik mellom søkt og innvilget budsjett og 
endelig prosjektregnskap. 
 
Marius Thorvaldsen vil presentere sluttrapporten, og tanker om videre oppfølging.  
 

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 



 

Næringsråd 25.11. 2022 
 

NR 46/22   Presentasjon av Cofounder, en viktig aktør i økosystemet for nyskaping i regionen. 
 

Sak:  Næringsrådet har vært introdusert til store deler av det såkalte økosystemet for 
nyskaping, men det er fortsatt aktører som ikke har vært inne og presentert seg. 
Cofounder er en slik aktør, som har både coworking, akselerator og ikke minst 
investering som en del av porteføljen. 
Managing Partner Jan Biti vil presentere Cofounder. 

  
 

 

  
Forslag til vedtak:    
 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

NR 47/22  Oppdatering på Trondheimsregionens ERG-prosjekt. 
 

Sak: Det er en stund siden Næringsrådet har fått en oppdatering på dette prosjektet, og 
det er på tide med en oppdatert presentasjon. Prosjektleder Eileen Brandsegg vil 
informere om status 
 
 

Forslag til vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 NR 48/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. 
 

Sak: TAM-prosjektet er fortsatt inne i forprosjektet, der ambassadør-delen er noe 
forsinket. Næringsrådet er tidligere orientert om planer og rammer for et 
hovedprosjekt, det ligger fast, men der det er mest realistisk med en senere 
oppstartdato. Det gjør at beslutningen om et hovedprosjekt ikke blir tatt nå i 
desember, men et stykke ut i 2023. Uansett vil et så stort prosjekt ha store 
budsjettmessige konsekvenser, som blir tatt opp i sak 49/22.    
Næringsrådet vil bli nærmere orientert i møtet om planer framover. 
 

  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet slutter seg til forslaget til framdrift i dette prosjektet. 
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NR 49/22 Prioriteringer av prosjekter knyttet til verdiskapingsstrategien – konsekvenser for 
budsjett. 
 

Sak: Verdiskapingsstrategien vil jevnlig bli tema i Næringsrådet framover, for å holde 
trykket oppe på gjennomføring, og for å få en tydelig arbeidsfordeling. Som det 
tidligere har vært orientert om vil budsjettet for Trondheimsregionen i 2023 mest 
sannsynlig ligge på ca 6 mill, omtrent 1/3 av nåverdien av budsjettet for 2014.  
 
Budsjettet for 2023 blir vedtatt av Regionrådet i desember, men det er nyttig at 
også Næringsrådet diskuterer hvilket handlingsrom som finnes for næringsutvikling, 
og hvordan det kan brukes. I alt er det ca 4 mill i lønnskostnader og kjøp av 
arbeidskraft i Trondheim kommune i året. Det betyr at det er ca 2 mill til andre 
formål. Av det er det mer eller mindre faste kostnader til drift, lisenser mm på ca 
200 000,-.  
 
Innen næring er dette kjente kostnader i 2023: 
ERG 200 000 
Ungt Entreprenørskap 330 000/ evt 660 00  
Telemarksforskning/diverse 100 000 
Impello analysen 100 000 

Innovasjonsfrokoster 150 000 
TAM (siste del forprosjekt) 200 000 
Sum 1 380 000/ 1 710 000 

 
Grunnen til at det opereres med to forskjellige summer på avtalen med UE er at 
Trondheimsregionen historisk har dekt 2/3 av kostnadene ved avtalen, men at pga 
de økonomiske utfordringene for TRR i 2022 så ble andelen satt ned til 1/3, med 
intensjon om at den skal opp til 2/3 igjen når det er rom for det. Det vil også bli en 
diskusjon med Regionrådet om denne avtalen med UE blir forbeholdt kun de som 
ønsker å gå inn med økte medlemsavgifter. 
 
Det vil si at stort sett alt av budsjett mer eller mindre er disponert. Men situasjonen 
er mer nyansert for 2023, vi vet at vi får inn en del midler fra temporære eksterne 
budsjett som gjør at lønnskostnadene blir noe mindre enn stipulert. Hvor mye er 
ennå ikke klart, men det kan være et handlingsrom på 1-1,5 mill totalt sett på 
budsjettet. 
 
Stillingen som næringsutvikler i Trondheimsregionen er for tiden vakant, og med 
disse rammene er det ikke rom for ansettelse i 2023. Daglig leders forslag til 
prioritering av de udisponerte rammene er at hovedprosjektet TAM prioriteres 
øverst, og at det må avklares hvor mye medfinansiering det er mulig å få på plass 
fra andre før det tas stilling til om det er rom for å støtte andre initiativ.  Det betyr 
at det er en svært liten av den nye Verdiskapingsstrategien som det settes av 
ressurser til.  
 

Forslag til vedtak:  
Næringsrådet støtter daglig leders forslag til prioriteringer for 2023.  
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NR 50/22  Statusoppdatering 

 

Sak:  
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 
NR 51/22  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 21.10.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 28.10.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: 21.10.2022, kl. 08.30 – 11.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Even Ystgaard, Toril Nagelhus Hernes, Aina Reppe, 
Stein Ivar Strøm, Øyvind Skogvold, Astrid Haugslett, Håkon Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Ståle Vaag, Tord Lien, Jon Uthus, Alf Petter Tenfjord, Kristian Dahlberg 
Hauge. Petter Lindseth, Ingvill Kvernmo, Morten Wolden. 

 

 

  
  

 Saksliste 
33/22 Konstituering av møtet 
34/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
35/22 Presentasjon av arbeidet med grønn konkurransekraft og grønn finans 
36/22 Status og planer framover for The List  
37/22 Oppdatering på Startup TRD  
38/22 Presentasjon av Dealroom som mulig kunnskapsverktøy, og oppdatering på Innovasjon 

Norge sine prioriteringer og status. 
39/22 Oppfølging av Verdiskapingsstrategien, og mulige konsekvenser av Trondheimsregionen 

sin økonomiske stilling 
40/22 Statusoppdatering 
41/22 Eventuelt 

 

NR 33/22 Konstituering av møtet.  
Aina Reppe fra Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal presenterte kort 
Omstillingsprogrammet. 

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 34/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 09.09.2022 godkjennes. 
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NR 35/22 Presentasjon av arbeidet med grønn konkurransekraft, grønn finans og klimavennlig 
markedsomstilling. 

  Chin-Yu Lee og Mie Abelgaard, Trondheim kommune, presenterte.  
Grønn verdiskaping ett av hovedmålene i Klimaplanen. Utfordring at det mangler gode 
indikatorer på å måle grønn konkurransekraft. Nærmer seg et forslag, innen utgangen 
av året.  
Stor interesse rundt grønn finans.  
 

 Fra møtet:  - Hvordan er det forankra i kommunene? Sendt på høring?  
Ikke der ennå, men aktuelt på sikt. 
 

             Vedtak:   
                   Næringsrådet tar saken til orientering.   
 
 

 

NR 36/22 Status og planer framover for The List. 

  Már Másson Maack, David Omdal Skarbø og Jaya Thomlison fra The List innledet. 
Trenger 800’ i offentlig støtte for å få det til å gå rundt, 200’ fra hver av partnerne 
NTNU, SiT, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.  

 

Fra møtet:  - Nærmere kobling til Tech Port? Daglig leder tar ansvar for å kalle inn til et 
møte mellom partene.  

- Hva mister vi hvis The List forsvinner? Hvor mye skal være print og hvor mye 
skal være digitalt?  

- Et stykke å gå før utlendinger skjønner hvordan virkemiddelapparatet 
fungerer. Vil gjerne diskutere distribusjonspunkter.  Hvordan koble på 
ukrainske flyktninger? Kan være viktig for å vise fram hvilke tilbud som finnes 
i regionen totalt sett.  

- Viktig å finne forutsigbare løsninger, godt i tråd med Verdiskapingsstrategien.  
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 
 

NR 37/22 Oppdatering på Startup TRD. 
 
Thor Richard Isaksen, 6AM, presenterte. Oppfølging fra lekkasjerapporten i 2021. 
Jobber med en toppfinansiering på 5 mill i året over 5 år, ser ut til å falle på plass. 
Tidligfasefond på 40 mill avklares raskt. Både Gründerbrakka, BI og Entreprenørskolen 
med. Også samtaler med Cofounder om samarbeid.  
Startup TRD har over 200 bedrifter knyttet til seg, vil forhåpentligvis føre til full 



 

Næringsråd 21.10.22 
 

uttelling hos SIVA.  
Startup Lab: Har inntekter gjennom partnerskapsavtaler med eksisterende næringsliv 
på 20-25 mill – finnes ikke i Trondheim.  

Fra møtet:  • Hvordan få bedriftene til å bli værende? Krav om styreplass f.eks.?  
Gir ikke en garanti, men gjør det mer attraktivt.  

• Hvor skjer lekkasjen? Hva kan gjøres med det? 
• Prøv å få samlet kreftene, viktig å komme fra analyser til handling. Hva er 

planene framover for Startup TRD?  
Flere tiltak: Distribuert inkubator, felles events, støtte opp om eksisterende 
tiltak som Spark. Neste: Støtte mer opp om bedriftene, større arrangement.  

• Finnes ingen helhetlig oversikt over alt som foregår.  
Må spille på de aktørene som finnes, og skille mellom kommunikasjon 
internt i miljøet og ut i verden.  

• Mange aktører som holder til utenfor Trondheim har også stor aktivitet i 
Trondheim.  

• Vi er nærme å få til et system som fungerer.  
• Opptatt av roller. Må ryddes. Startup TRD må inviteres inn til styremøte 

Trondheim Tech Port.  
  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 38/22 Presentasjon av Dealroom og oppdatering på status i Innovasjon Norge.. 

 
Stein Ivar Strøm presenterte.  
Dealroom er en interaktiv database, mange land er med. Bedrifter kan selv legge inn 
data, men også Dealroom selv.  
Egenkapital innskutt i oppstartsbedrifter fra Innovasjon Norge: Sterkt vekst i Oslo, lavt 
her. 
 
IN: Det grønne skiftet blir viktigere og viktigere føring. Mindre på ordinære virkemidler, 
økning på landbruk gjennom Bionova.  
 

Fra møtet: 

 

-    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 39/22 Oppfølging av Verdiskapingsstrategien, eventuelle partnerskap, Trondheimsregionen 
sin økonomiske stilling. 
 
Bård Eidet innledet. 
  

Fra møtet:  -    

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 40/22 Statusoppdatering  
 

• ERG: Menymessa, det store festmåltidet, sjømatfestival. 

• Kandidatundersøkelsen NTNU: Tema på det neste møtet 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 41/22 Eventuelt  
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