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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 25.11.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 02.12.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: 25.11.2022, kl. 08.30 – 11.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Vigdis Harsvik, Ståle Vaag, Ingvill Kvernmo, Espen 
Gressetvold, Ragnhild Nisja, Petter Lindseth, Astrid Haugslett, Morten 
Wolden, Håkon Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Even Ystgaard, Alf Petter Tenfjord, Toril Nagelhus Hernes, Jon Uthus, Kristian 
Dahlberg Hauge. 
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04/23 Sparebank 1 SMN sitt arbeid med næringsutvikling 
05/23 Budsjett for næringsarbeidet i 2023. 
06/23 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. 
07/23 Verdiskapingsstrategien – vurdering av behov for tiltak innen målområdene 
08/23 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 2023-2025 
09/23 Statusoppdatering  
10/23 Eventuelt 

 

NR 01/23 Konstituering av møtet. . 

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 02/23 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 25.11.2022 godkjennes. 

 



 

Næringsråd 01.02.23 
 

 

 

NR 03/23 Presentasjon av Studmatch sitt arbeid med å koble studenter til næringsliv. 

  Jakob Erikstad presenterte Studmatch og arbeidet med kobling studenter - arbeidsliv. 
Arbeidspraksis effektivt for å koble studenter til regionalt arbeidsliv. 
Vi må bli flinkere til å vise fram arbeidsmulighetene.  
Foreslår treårig prosjekt – Talent Trøndelag. Mål: 1000 studenter får verdiskapende 
virksomhet, 25% velger å starte karrieren her. 
Må lage gode teknologiske løsninger som kan skaleres opp.  
 

 Fra møtet:  - Ung Arena kan være utgangspunkt, men må dekke hele Trøndelag. 
- Linjeforeningene medspiller? 
- Må gjøre det attraktivt å delta.  
- Viktig del av Verdisparingsstrategien. Kan det være et fellesprosjekt i 

Trondheimsregionen? 
- Budsjettforslaget er på ca 4 mill, men det kan tilpasses. 
- Forventning til kommunene? Litt økonomi, men også ledd ut mot 

næringslivet. Men det vil primært være næringsforeningenes rolle.  
- Dialog med workation.  

             Vedtak:   
                   Næringsrådet tar saken til orientering.   
 
 

 

NR 04/22 Sparebank 1 SMN sitt arbeid med næringsutvikling. 

  Hilde Sem Lykke og Hans Tronstad presenterte. 
Hilde Sem Lykke har startet som ny leder for området etter Eli Arnstad 
Samfunnsutbyttet var på 250 mill i 2022.  
Både søknadsbasert og strategiske samarbeid.  
100 mill til innovasjon og bærekraft.  
Leter etter rolle på grønn næringsutvikling.  
Fikk to tydelige tilbakemeldinger på innovasjonssatsingen fra aktørene: Være til stede 
lokalt og skape møteplasser, og bidra med såkornkapital. 
Vil tenke nytt om næringsdriv i Trondheim. Klimatoppmøte?  
Vil jobbe sammen med partnerskapene.  
Den direkte investeringsbiten trappes ned, men setter av 160 mill til såkornfond. Egen 
stiftelse. 120 mill et midtnorsk fond, 40 mill til mindre initiativ.  
Gått inn i Gnist og Tidligfasefondet.  

 

Fra møtet:  - God systematisering, og bra at de tar ansvar. 
- NTNU vil gjerne være med å tenke på grønn omstilling.  
- Alle jobber med grønn omstilling, bør være en felles diskusjon. IN etablerer 

nå egen enhet i Trondheim om muliggjørende teknologier, kan være 
samspillspartner.  
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- Savner sørvest-delen av Trøndelag, sterk industriregion som ikke er nok 
synlig.  

- Utfordrende hvis det skal være 100% grønt, grønnere kan være en like god 
målestokk 

- For lite kunnskap om hvor vi ligger an med grønn omstilling, hvordan jobber 
vi med? 

- Gjennomgang av kapitalmiljøet i et annet møte? 
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 
 
 

NR 05/22 Budsjett for næringsarbeidet i 2023. 
 
. 

Fra møtet:  - Enig i prioriteringen av TAM.  
 
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 06/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. 
 
Bård Eidet presenterte.  
 

Fra møtet: 

 

- Stor desperasjon om arbeidskraft, TAM kan bli litt snevert, må også se på 
hva kommunene trenger. 

  

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 
 

 

NR 07/23 Verdiskapingsstrategien – vurdering av behov for tiltak innen målområdene. 
 
Berit Rian innledet. 
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Fra møtet: 

 

- Mål 1: Kommunene i førersetet, sys sammen regionalt? 
- Mål 2: Finnes det tall i Kandidatundersøkelsen? Hvor mange vil en 10% 

økning utgjøre? Workation er et tiltak.  
- Mål3: Ok. 
- Mål 4: Kunne gitt mer innsikt, men vanskelig å se en god modell. Kopiere 

andre sin søknad? Daglig leder ser nærmere på det. 
- Mål 5: Trøndelagsmodellen. Trondheim Opportunity? Spre de gode 

eksemplene, f.eks. fra Orkland. 

  

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 08/23 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 2023-2025. 

 

  Bård Eidet innledet. 

 

  

Fra møtet:  - Kan UE brukes til å få fram nye grønne løsninger? Eget punkt i avtalen? Daglig 
leder følger opp 

 
Vedtak: 

                  Næringsrådet ber Regionrådet om å vedta den foreslåtte 
samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap. 

 
 

                      

 

NR 09/23 Statusoppdatering  
 

• ERG: Sjømatfestivalen arrangeres 2-4 mars, kan bli stort. Jobbes med ny 
bachelor matfag, med vekt på ledelse. Home of Nordic Flavours godt etablert 
som varemerke for matsatsingen.  

• Oppdatering på arbeidet med trondheim.com: Møte med styret i Visit 
Trondheim 14 februar om City Brand 

• Måling attraktivitet – må vurderes.  

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 10/23 Eventuelt  


