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VEDTAKSPROTOKOLL MØTE NÆRINGSRÅDET – 22.01.2014 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX                                                    Dato 22.01.2014  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 5. etg. Næringslivets hus, Dronningens gt. 12 

Tidsrom: 22.01.2014, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Torstein Mørseth, Arnulf Omdal, Roy Jevard, Vigdis Bolås, Jon Hoem, Morten Wolden, 
Børge Beisvåg 

Fraværende:  Merethe Storødegård, Johan Hustad, Sigmund Kvernes, Odd Inge Mjøen, Aage Schei 
 
 

NR01 /14 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 
 Vedtak:  
 Referatet godkjennes. 
 

NR 02/14 Kommersialisering av teknologi – videre arbeid 

Forslag til vedtak: 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 

NR 03/13 Tilsettingsprosess ny prosjektleder for Strategisk næringsplan 

Forslag til vedtak: 
 Næringsrådet ved leder ønsker å sitte tett på tilsettingsprosess for tilsetting av ny prosjektleder for 

Strategisk næringsplan.  
Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 

NR 04/14 Flere næringssaker i regionrådet  

Forslag til vedtak:  
 Næringsrådet ønsker å få løftet frem flere relevante næringssaker for Regionrådet. Leder av Næ-

ringsrådet, prosjektleder Strategisk næringsplan og daglig leder i Trondheimsregionen fremlegger 
forslag til arbeidsutvalget i Trondheimsregionen på hvordan dette best kan ivaretas.  

Vedtak:  

 Næringsrådet ønsker å få løftet frem flere relevante næringssaker for Regionrådet. Leder av 
Næringsrådet, prosjektleder Strategisk næringsplan og daglig leder i Trondheimsregionen frem-
legger forslag til Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen på hvordan dette best kan ivaretas. 

 

NR 05/14 Samferdselspolitisk fundament 

Forslag til vedtak: 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak.   
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Vedtak:  

 Næringsrådet ønsker å bli orientert om samferdselssaker som Trondheimsregionen skal ha opp 
til behandling, og ha mulighet til å gi innspill.  

 

NR 06/14 Tilrettelegging for gründere lokalt og regionalt 

Forslag til vedtak: 
Næringsrådet igangsetter prosjekt med mål om å avdekke status for etablererservice lokalt og re-
gionalt. Med bakgrunn i statusrapport vil det avgjørs om det er grunnlag for å iverksette tiltak i 
regi av Trondheimsregionen. 

Vedtak:  

 Næringsrådet igangsetter prosjekt med mål om å avdekke status for etablererservice lokalt og 
regionalt. Med bakgrunn i statusrapport vil det avgjøres om det er grunnlag for å iverksette til-
tak i regi av Trondheimsregionen. 

 

NR 07/14 Nytt karrierebilag i gratismagasinet Natt & Dag høst 2014? 

Forslag til vedtak: 
 Næringsrådet ønsker å få laget et nytt karrierebilag i Natt & Dag høsten 2014, under forutsetning 

av at økonomisk risiko deles likt mellom Natt & Dag og Trondheimsregionen.  
Vedtak:  

 Næringsrådet ønsker å få laget et nytt karrierebilag i Natt & Dag høsten 2014, under forutset-
ning av at økonomisk risiko deles likt mellom Natt & Dag og Trondheimsregionen.  

 

NR 08/14 Status tiltak 

Forslag til vedtak: 
 Saken tas til orientering.  

Vedtak:  

 Saken utsettes. 

 

NR 09/14 Eventuelt 

  Det ble ikke fattet vedtak i saken. 


