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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 28.05.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:                                                     Dato: 02.06.2014  
 

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

Tidsrom: 28.05.2014, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Sigmund Kvernes, Odd Inge Mjøen, Bård Eidet, Marit 
Myrstad, Morten Wolden, Børge Beisvåg, Torstein Mørseth, Roy Jevard, Vigdis Bolås, Karen 
Espelund, Gleny Foslie (sak 18). 

Fraværende:  Helge Klungland, Aage Schei, Johan Hustad 
 
 
NR 17/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

  
Fra møtet:  - Restanselisten ble gjennomgått, oppdateres til neste møte. 

- Saksbehandlerprosjektet og koblingen til Fylkesmannens prosjekt ble diskutert. Uklart om 
i hvor stor grad Næringsrådets bestilling dekkes av det Fylkesmannen gjennomfører. STFK 
jobber også med et prosjekt knyttet til dette. Den nye næringsutvikleren/prosjektlederen 
for Strategisk næringsplan må følge opp saken og komme tilbake til Næringsrådet med en 
anbefaling ifht videre fremdrift. 
- En evt. havbruksanalyse bør kobles til arbeidet med Marin Strategiplan; kontaktperson er 
Sigurd Bjørgo. 
- Presentasjonssett for Trondheimsregionen er under utarbeidelse; status sjekkes til neste 
møte i Næringsrådet. 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

NR 18/14 Orientering om oppfølging av ROU 2010:1 

 
Fra møtet:  Gleny Foslie innledet, se vedlagte presentasjon. Det ble en diskusjon rundt tolkningen som 

ble gjort av mandatet og om dialogen mellom oppdragsgiver og utvalget hadde vært god 
nok.  

 
     Vedtak: Saken tas til orientering.  
 
 
NR 19/14 STFKs rolle i storbyregionene 

 
Fra møtet:  Karen Espelund innledet, se vedlagte presentasjon. På noen områder er det naturlig med 

samarbeid, på andre områder arbeidsdeling. Må finne en balanse mellom by og land. 
Flere innspill om at samspillet by – region må fungere godt. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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NR 20/14 Samarbeid skole - næringsliv 
  

Fra møtet: - Merethe Storødegård innledet, presentasjon vedlagt. Det må bli en enda bedre kobling 
mellom arbeidslivets behov og dimensjoneringen av skoletilbudet. Fylkesgrensa er en ut-
fordring for næringslivet, som det bør gjøres noe med.  

 
Vedtak: Trondheimsregionen tar initiativ til en workshop om samarbeid skole – næringsliv, for å 

konkretisere hva Trondheimsregionen kan gjøre for å bedre samarbeidet. Det settes ned en 
arbeidsgruppe sammensatt av relevante aktører som forbereder workshopen. 

 
 
NR 21/14 Hvordan utvikle tettere relasjoner mellom kommune/næringsliv og FoU-miljøene?  
 

 
Vedtak: Saken utsettes. 

 
 
NR 22/14 Status tiltak 

 

Fra møtet: -  Omdømme: Det jobbes med forankring og konsept; beslutning i løpet av høsten. 
- Tilsetting næringsutvikler/prosjektleder for Strategisk næringsplan: Skjer i uke 23 
- Kommersialisering av teknologi: Veldig positivt møte med sentrale aktører 22. mai.  

 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 
 
NR 23/14 Eventuelt 

 
Fra møtet: -  Forespørsel om å gi oppstartsstøtte til The List Magazine – An international  voice for 

Trondheim. Daglig leder Trondheimsregionen og leder Næringsrådet følger opp saken. 
 -  Roy Jevard: Hofstad leir er straks full, trenger nytt næringsareal i Melhus. Har foreslått nytt 

areal på Øysand i sin arealplan, viktig med støtte. 


