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lykkes? Hva kan det offentlige bidra 
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Hva skal til for å lykkes?

$ : {mat, ly, sikkerhet, utstyr}


! : {kompetanse, støtte, nettverk}


# : {markedsaksess, hoder, 
beslutningstakere}


Men det største av de alle er:



Ideer oppstår i møte med PROBLEMER



Men gode ideer er ikke nødvendigvis gode fra 
et konkurranseperspektiv

Lang tid til  
kommersialisering 

Forskningsresultat  
tilgjengelig for “alle”

IPR / Sektorbetinget 
konkurransesituasjon

Når du leser om det 
i Wired er det for sent 

ALLE er konkurrenter

Det er i hverdagens 
problemstillinger ideene 

til morgendagens løsninger  
oppstårProblemstillingen  

er tilgjengelig for  
markeds-sektoren



Hva kan det offentlige bidra med?- Reelle 
samfunnsproblemer idag!

Buss, Tog 
Vann, kloakk 
Veier 
Brann- og feier 
Miljø og miljøvern 
Sosialhjelp 
Skole og utdanning 
Barnehage 
Lege  
Alders og sykehjem 

Dere eier hverdagens 
problemstillinger!!

Det er i hverdagens 
problemstillinger ideene 
til morgendagens løsninger  
oppstår

Skatt 
Valg 
Kirker og kirkegårder 
Fritidsklubber 
Biblioteker 
Forvaltning og plan 
….. 
… 
.. 
. 



Hva kan det offentlige bidra med?

20252016

Teknologiutviklingen

Samfunnets  
absorpsjonsevne

Samarbeid, bånd, felles visjon på kryss og tvers av vår vakre landsdel
Eksepsjonelt høy andel av teknologirettede hoder

Vi skal ha 10.000 nye i 2025 - minst!!



Trondheimsregionen er unik

20252016

Teknologiutviklingen

Andre sin  
absorpsjonsevne

Trondheims 
absorpsjonsevne

Den urettferdige fordelen 
våre gründere har kontra 
andre - vi lever i fremtiden

Med kommune / fylke som bestiller og kunnskapsorganisasjonene som støttespillere 
kunne vi kanskje “hacke” vår vei til en akselerert fremtid?



Eksempel



Eksempel

Trondheim automates 100% of  
public transport as first in the World 

The city of World Tech Forum is making a mark as the leading city on the planet with its City 
Beta program. Companies like Google X, Tesla, Über, Mercedes, AdasWorks and Toyota has 
established R&D facilities and a lot of high profiled scientists and engineers within the field… 

Våre gründere vil leve 5 år før 
andre gründere 

Løsningene og mulighetene vi 
utvikler i denne “hverdagen” vil 

være 
morgendagens løsninger for alle 
andre - de vil lese om oss, og da 

er det for sent for de 

DET skal til for å lykkes!



Utfordring
Buss, Tog 
Vann, kloakk 
Veier 
Brann- og feier 
Miljø og miljøvern 
Sosialhjelp 
Skole og utdanning 
Barnehage 
Lege  
Alders og sykehjem 
Skatt 
Valg 
Kirker og kirkegårder 
Fritidsklubber 
Biblioteker 
Forvaltning og plan 

Del problemene med NTNU, Sintef, Digs, Work-Work og andre med 
følgende utfordring: 

- Finnes det teknologi som er moden for å testes ut i real-life innenfor 
{{dette feltet}}? 

- Kan dere være med å arrangere organisere en innkjøpsprosess 
innenfor {{dette feltet}} sammen med oss og de ledende tilbyderene 
av teknologiene/løsningene?



Inspirasjon

Trondheim Steinkjer

2 MINUTTER


