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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 20.08.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:                                                     Dato: 25.08.2014  
 

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

Tidsrom: 20.08.2014, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Odd Inge Mjøen, Morten Wolden, Torstein Mørseth, Roy    
Jevard, Vigdis Bolås, Karen Espelund, Helge Klungland, Bård Eidet, Marit Myrstad, Børge     
Beisvåg, Sverre Konrad Nilsen, Astrid Haugslett. 

Fraværende:  Aage Schei, Johan Hustad, Sigmund Kvernes 
 
Nytilsatt prosjektleder for Strategisk næringsplan, Astrid Haugslett, ble ønsket velkommen. Hun tiltrer  
stillingen per 1. oktober. 
 
NR 24/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

  
Fra møtet: - Restanselisten ble gjennomgått, oppdateres til neste møte. 
 - Samarbeid skole – næringsliv; føyes til på restanselisten. Det var enighet om at dette er et 
   kommunalt/fylkeskommunalt ansvar. Trondheim - den største utfordringen. Mer en sak for  
   Rådmannsforum. Trondheimsregionen bør ikke nedsette en arbeidsgruppe eller gjennomføre 
   en workshop i denne sammenheng; bør heller gjennomføre en kartlegging av hvordan  
   det jobbes med dette i kommunene. 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

NR 25/14 Orientering om oppfølging av Forskere ut i bedrift 
Sverre Konrad Nilsen innledet, se vedlagte presentasjon. 

 
Fra møtet: SINTEF reorganiserer sin innsats; tydeligere geografisk ansvarsfordeling. Er i ferd med å lage en 

database over bedrifter de har vært i kontakt med, ca 25-30 bedrifter. 
Kjernespørsmål: Hvordan sile ut riktige case? Bedriftene må gjøre en jobb før forskere kobles 
på. Det må SINTEF og det lokale apparatet gjøre sammen.  
Forskertittelen kan være en barriere, heller kalle det «kompetanse ut i bedrift»? 
Karen: Koblingen til VRI? Forskere ut i bedrift kommer før kompetansemegling. Det bør settes 
opp en oversikt/forklaring på strukturen (= Forskere ut i bedrift, Kompetansemegling, VRI, etc). 

 SINTEF vil gjennomføre møter med relevante aktører i hver enkelt kommune. Det vil muligens 
bli avholdt et felles møte for Næringsalliansen og næringsapparatet i kommunene i Trond-
heimsregionen der dette er tema. 
   

 
     Vedtak: SINTEF bes komme med en oppdatert status og framdriftsplan til Næringsrådsmøte i desem-

ber.  
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NR 26/14 Handlingsplan kommersialisering av teknologi 
Fra møtet: Dette er første steg for å vise at vi er på ballen; det må jobbes mer både med forankring og 

konkretisering av tiltak. 
 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 
 
NR 27/14 Profilering av Trondheimsregionen 
 

Fra møtet: Profileringen vil bli gjort på en litt annerledes måte enn opprinnelig planlagt. Utarbeidelse av  
 suksesshistorier – fra FoU, næringslivet og kommunene (bruke film som medium). 
 Forankringen må forsterkes; alle må være med. 
 Det er laget en del; må gjenbrukes. Værnes i seg sjøl er et case.  

 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 
 

NR 28/14 Prosess ny handlingsplan for 2015-2016 
  

Fra møtet: Når skal selve SNP revideres? Den kunne vært mer presis på mål. Forankring ut i næringslivet 
 er bestandig utfordrende, men en mulighet til å fortelle hva vi får til.  
 Arbeidet med ny handlingsplan bør forankres noe mer enn tidligere. Ny prosjektleder SNP bør  
 besøke kommunene. Forankre med ordfører/rådmann/opposisjonsleder, og frokostmøter med  
 næringslivet i hver av kommunene? 
 Konklusjon: Det anbefales en litt større prosess enn tidligere for handlingsplan, og rullering 
 av SNP i 2016. 

 
Vedtak: Det lages en prosessplan på bakgrunn av innspill i møtet. 

 
 
NR 29/14 Møteplan 
  De to siste foreslåtte datoene kolliderer med møter i STFK; det foreslås derfor å flytte disse en 

uke. Møteplanen blir da seende slik ut: 

  Næringsrådet: Onsdag 21.01 kl 1200-1600  
Næringsrådet: Onsdag 25.03 kl 1200-1500  
Næringsrådet: Onsdag 27.05 kl 1200-1500  
Næringsrådet: Onsdag 07.10 kl 1200-1500  
Næringsrådet: Onsdag 09.12 kl 1200-1500  

 
Vedtak:  Møtedatoene tas til etterretning. 

 
 
NR 30/14 Status tiltak 

 

Fra møtet: -  Study and stay: Forsinka igangsetting; må forankres. Må sørge for påtrykk. 
 -  Trøndelagsdagen 2015 avholdes 22. januar. 
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Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 
 
NR 31/14 Eventuelt 

 
 


