Strategisk næringsplan
Status tiltak 21.10.2011
Børge Beisvåg, prosjektdriver

Handlingsplan 2011
 Tiltak rigges som prosjekter
 med eget eierskap og supplerende finansiering der det
er naturlig

 Vil få opp et variert utvalg av tiltak som favner
bredt i en oppstatsfase
 sikre forankring

 Vi vil samarbeide om tiltak ut over
Trondheimsregionen der det er naturlig

Status tiltak
 Studenter og forskere ut i bedrift
 Jobber med å kjøpe fri FoU folk til å være ute i miljøene
over tid for å etablere utviklingssamarbeid med
virksomheter – FoU prosjekter eller studentbistand
 25 HiST studenter ved Maskin og logistikk har valgt praksis
 Mulig utvidelse til alle teknologistudenter ved HiST?
 Trondheimsregionen har bistått med å finne bedrifter
 Studentkonkurranse utvikling av eksisterende virksomhet

 Internasjonal koordinator
 Ser på mulighet for etablering av modell ala Nord-Trøndelag
 Operativ ressurs for kommunene ang å få disse koblet på EU
prosjekter

 Kompetanseheving tiltaksapparatet – 3 påmeldte
 Samarbeid med senter for Entreprenørskap ved NTNU
 To-trinns rakett
 Deltagelse som ressursperson i nyskapingskonkurransen
Take-off høst 2011 eller vår 2012
 Egen kursmodul i etterkant
 Vi inviterer oss ut til kommunene for å orientere

 Lokale triple helix organer
 Mangler fremdeles i flere kommuner
 Næringsrådet ønsker å se på modeller for hvordan styrke
de lokale næringsforeninger

 Trøndelagsdagen 2012
 NiT har tatt ballen
 Reell Trøndelagsdag med bred representasjon fra
næringsliv og flere studentmiljø
 Trenger hjelp av kommunene til å identifisere aktuelle
virksomheter
 Kommunene bør også delta – holdt av standsplasser
allerede

 Global Partner forprosjekt
 Praksisordning utenlandsk arbeidskraft
 Vriding mot ordinært traineeprogram pga manglende
delfinansiering av lønn
 Også aktuelt for kommunene?

 Kulturnæringsinkubator – Atelier Ilsvika
 Trenger hjelp av kommunene til å nå ut til relevante
næringsaktører som kunne ha nytte av samarbeid

 Analyse av teknologibedrifter i Trondheimsregionen

 Entreprenørskap
 Kan vi lære noe av Fosen Regionråds jobbing?

OG HELT TIL SLUTT…

Hvordan sitte tett nok på?
 Vi registrerer at det flere synes de sitter for langt
unna det operative arbeidet med Næringsplanen.
Det må vi gjøre noe med.
 Hva har vi?
 Rådmannsforum
 FoU kontakter

 Hva kan vi gjøre?
 Jevnlige møter med de operative ressurser lokalt
 Spre informasjon mer målbevisst

 Hva ønsker dere?

