INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 26.01. 2022
Saksbehandler: Bård Eidet
Referanse:
Sted:

Rådhuset, Møterom A

Tidsrom:

26.01.2022, kl 12.00 – 15.30

Dato 19.01. 2022

Innkalt:

Stian Bugten Anti AS, Frode Halvorsen FI/Ocean Autonomy Cluster, Hans Petter Øien
Kvam NiT, Brit Flatås Karrieresenteret Trøndelag fylkeskommune, Espen Gressetvold
Tequity Cluster, Eileen Brandsegg Bylivsutvikling AS.
Næringsråd: Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, Ståle Vaag, Toril Nagelhus Hernes,
Berit Laanke, Petter Lindseth, Ingvill Kvernmo, Morten Wolden, Alf Petter Tenfjord,
Kirsten Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.
Sekretariat: Bård Eidet.
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Saksliste
Konstituering av møtet
Godkjenning av referat fra forrige møte
Presentasjon av City Brand
Presentasjon av sluttrapporten for prosjektet Regionalt produksjonsnettverk
Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast
Presentasjon av rapporten Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger:
betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold
Oppdatering ERG
Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune
Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra krisepakkene
Statusoppdatering
Eventuelt

NR 01/22

Konstituering av møtet

Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

NR 02/22

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlegg 1: Referat fra møtet 24.11.21
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
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NR 03/22
Sak:

Presentasjon av Trondheim sitt nye City Brand
Under presentasjonen av profileringsrapporten i det forrige Næringsrådet ble det
også tatt opp at Trondheim har fått utarbeidet et nytt City Brand. Det framkom et
ønske om at det ble presentert i større bredde i et Næringsråd, vi har derfor invitert
Stian Bugten fra kommunikasjonsbyrået Anti som har vært sentral i utarbeidelsen, til å
presentere det.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 04/22
Sak:

Vedlegg 2:

Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk».
Trondheimsregionen sammen med Trøndelag fylkeskommune har finansiert
forprosjektet Regionalt produksjonsnettverk, med FI som prosjektleder. Bakgrunnen
for prosjektet er den usikkerheten som var rundt leveransesikkerhet internasjonalt
tidlig i pandemien – og den muligheten som lå i erstatte internasjonale leveranser
med regionale. Forprosjektet er avsluttet, og prosjektleder Frode Halvorsen vil
presentere resultatene.
Rapport fra forprosjektet

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 05/22
Sak:

Ny verdiskapingsstrategi – forslag til høringsutkast.
Som Næringsrådet er orientert om ble arbeidet med en ny Strategisk næringsplan
endret til en å lage en verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen, som
harmoniseres med Trøndelag fylkeskommune sin nylig vedtatte
verdiskapingsstrategi. Dette, sammen med utfordringene i å drive en planprosess
under en pandemi, har gjort at arbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt.
Prosessen videre framover nå er at Regionrådet sender den på høring 18/2, og at
den kommer tilbake til endelig vedtak i juni 2022. Selv om vi er på oppløpssiden er
det fortsatt mulig å komme med innspill. Prosjektleder Hans Petter Øien Kvam fra
NiT vil presentere det vedlagte utkastet i møtet.

Vedlegg 3:
Forslag til Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.
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NR 06/22

Sak:

Presentasjon av rapporten «Hvordan lykkes med entreprenørskap og vekst i klynger:
betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold».
Denne rapporten ble finansiert i fellesskap av Trondheimsregionen og Trøndelag
fylkeskommune, med Tequity Cluster som prosjektleder og med bidrag fra FI i
tillegg. Bakgrunnen for at Trondheimsregionen var med i dette prosjektet er den
diskusjonen vi har hatt i flere omganger – hvordan får vi enda mer effekt av de
klyngetildelingene vi har fått de siste årene. I tillegg til en gjennomgang av de
forskjellige klyngene munner rapporten ut i noen konklusjoner og noen
anbefalinger, som Næringsrådet bør diskutere oppfølging av.
Espen Gressetvold, daglig leder i Tequity Cluster vil presentere rapporten.

Vedlegg 4:
Sluttrapport.
Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 07/22
Sak:

Oppdatering ERG – Trondheimsregionens prosjekt innen Europeisk matregion.
Dette prosjektet er inne i en fase der det skjer mye, og det er naturlig å ha jevnlige
oppdateringer for Næringsrådet. Prosjektleder Eileen Brandsegg vil orientere.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 08/22
Sak:

Presentasjon av Karrieresenteret i Trøndelag fylkeskommune.
Karrieresenteret i Trøndelag er en del av Trøndelag fylkeskommune, med tre
kontorer som er lokalisert i Namsos, Verdal og i Trondheim med totalt 15 ansatte.
Det ble etablert i tidligere Nord-Trøndelag allerede i 2009, mens i Sør-Trøndelag ble
det etablert karrieresenter i 2015.
Senteret jobber innen disse hovedområdene:





Karriereveiledning til innbyggere over 19. år
Ressurs og kompetansesenter innen karriereveiledningsfeltet
Integrering, deriblant integreringsmottaket på Steinkjer og lovpålagt oppgave om
veiledning av nyankomne flyktninger
Bistand mot arbeids- og næringsliv ved endrings- og omstillingsprosesser

Målet med innlegget er å orientere kort om karrieresenteret på generelt grunnlag
og spesielt om arbeidet rettet mot arbeids- og næringsliv (punkt 4). Som eksempel
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på bedrifter og prosesser de har pr. i dag i så kan nevnes Norsk kylling og
Sandfærhus parkering. Som en del av det offentlige tilbudet i regi Trøndelag
fylkeskommune er tjenestene gratis, og det kan være nyttig å ha litt kjennskap til
hva de kan bistå med både generelt, og spesielt mot arbeids- og næringsliv.
Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering

NR 09/22
Sak:

Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige
krisepakkene
I juni 2020 fikk 6AM innvilget NOK 500 000,- til dette prosjektet, samfinansiert
mellom Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Ved en inkurie har ikke
sluttrapporten blitt lagt fram for Næringsrådet, ligger som vedlegg til denne saken.
Prosjektstøtten ble gitt med noen forutsetninger, disse er de viktigste:



Det må samarbeides med klyngene og næringshagene eller andre aktører der det er
aktuelt for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn.
Det forutsettes at det føres statistikk over antall bedrifter det jobbes med, hvor
mange som får innvilget sine søknader, og hvor stort beløp som blir tildelt. Vi har en
forventning om at prosjektet fører til minimum 10 mill i ekstra prosjektfinansiering
til bedriftene.

Vedlegg 5:
Sluttrapport.
Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 10/22

Statusoppdatering

Sak:
Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering

NR 11/22

Eventuelt

Sak:
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 24.11.2021
Saksbehandler: Bård Eidet
Sted:

Møterom A

Tidsrom:

24.11.2021, kl. 12.00 – 15.30

Referanse: Dato: 01.12.2021

Deltagende:

Berit Rian, Bård Eidet, Stein Ivar Strøm (på sak 46/21), Gleny Foslie, Petter
Lindseth, Morten Wolden, Alf Petter Tenfjord, Berit Laanke, Ragnhild Nisja,
Håkon Kibsgaard Jordet.
Fraværende: Kirsten Indgjerd Værdal, Tord Lien, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Uthus, Toril
Nagelhus Hernes, Ståle Vaag, Ingvill Kvernmo.

43/21
44/21
45/21
46/21
47/21
48/21
49/21
50/21
51/21
52/21
53/21

Saksliste
Konstituering av møtet
Godkjenning av referat fra forrige møte
Ny Strategisk næringsplan, presentasjon av utkast som sendes på høring
Klyngene: Status og utviklingsmuligheter
Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen»
Oppdatering på arbeidet med Talent Attraction Management
Møteplan for 2022
Budsjett 2022 for næringsarbeidet i Trondheimsregionen
Oppdatering ERG
Statusoppdatering
Eventuelt

NR 43/21

Konstituering av møtet

Vedtak:

NR 44/21

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak:

Næringsråd 24.11.21

Referat fra Næringsråd 08.09.2021 godkjennes.

NR 45/21

Presentasjon av utkast til ny Strategisk næringsplan.
Hans Petter Øien Kvam, NiTR, presenterte status.

Fra møtet:

-

Vedtak:

NR 46/21

Næringsrådet tar saken til orientering.

Klyngene – status og utviklingsmuligheter.
Stein Ivar Strøm og Anders Andreassen Innovasjon Norge innledet.
Totalt 14 søkere til Arena Pro, 4 tatt opp, ingen trønderske.
Flere klyngeinitiativ på vei opp i Trøndelag; Thamsklyngen, Agri-Tech klyngen, SIVAC,
Industrinavet.

Fra møtet:

-

Vedtak:

NR 47/21

Næringsrådet tar saken til orientering .

Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen».
Eileen Brandsegg, Bylivsutviking, innledet.

Fra møtet:

Vedtak:

NR 48/21

Positive tilbakemeldinger på retning og innretning.

Må forankres i alle berørte organisasjoner, viktig at man ikke kommer med
en fasit.
Viktig at ansvaret for City Brand avklares.
Næringsrådet tar saken til orientering.

Oppdatering på arbeidet med Talent Attraction Management.
Bård Eidet innledet
-

Fra møtet:

Vedtak:
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Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 49/21

Møteplan for 2022

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet vedtar å endre møtedag til fredager.

NR 50/21

Budsjett 2022 for næringsarbeidet i Trondheimsregionen
Bård Eidet innledet. Den økonomiske situasjonen gjør at det må vurderes om
Trondheimsregionen fortsatt skal drive med næringsutvikling.

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 51/21

Statusoppdatering ERG
Eileen Brandsegg innledet.

Fra møtet:

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 52/21

Statusoppdatering
•

Det diskuteres muligheten for en felles realfagssatsing i Trondheimsregionen
med Vitensenteret, Ungt Entreprenørskap og First Scandinavia

Vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.
Næringsråd 24.11.21

NR 53/21

Eventuelt

Næringsråd 24.11.21

RAPPORT

FORPROSJEKT REGIONALT PRODUKSJONSNETTVERK

Bakgrunn for forprosjektet
Trondheimsregionen og deler av Trøndelag fylke har en
rekke industriaktører med svært høy kompetanse på både
elektronikk, elektromekanisk og finmekanisk produksjon.
Disse kan yte service og produsere komponenter/deler
som er kritiske for at produksjonsindustri får opprettholdt
sin produksjon.
Forprosjektet skal vurdere potensialet for en strukturert
koblingstjeneste – en matchmaking - mellom de behov som
oppstår og industribedrifter som kan løse behovet (Fase 1).
På sikt (hovedprosjekt) er det ønskelig å utvikle et konsept
og en tjeneste for større grad av selvforsynthet i midtnorsk
industri, mindre avhengighet av internasjonale leveranser,
og innflagging av oppdrag som normalt ville blitt sent ut av
landet (Fase 2-3)

Forprosjekt

Gjennomføring: Mars – september 2020.
På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19, blant annet i forbindelse med
planlagte møteplasser og besøk, ble hele prosjektet utsatt og siste aktivitet ble
gjennomført oktober 2021.

Forprosjektmål
Gjennom matchmaking mellom behovshavere og midtnorske
leverandører, bidra til at viktig mat- og vareproduksjon kan
opprettholdes.
Langsiktig mål
Bygge en kultur for å benytte regionale aktører for industrielle
tjenester som frem til nå har vært sendt ut av regionen og
landet.
Ved å etablere et system for bedre kobling mellom ledig
kapasitet/kapabilitet hos leverandørbedrifter og kunders behov,
ønsker vi å styrke den regionale leverandørindustrien, sikre
leveranser for produksjonsbedriftene og ikke minst jobbe for å
etablere en sterkere kultur og samhandling mellom regionale
leverandører.

Forprosjektaktiviteter
1. Matchmaking

Innsamling av- og oppfanging av kritiske behov
o Rask, personlig oppfølging av alle
henvendelser/behov, både fra leverandører og
kunder
o Raske avklaringer ifht om behovet kan dekkes
regionalt/nasjonalt
o Koblet bedrifter med kritiske behov (reparasjoner,
dreiing/maskinering, komponentproduksjon,
kretskortreparasjon, øvrige elektroreparasjoner) mot
potensielle leverandører og følge opp i startfasen.
o Bistått ved behov for å skrive søknader/benytte
tiltakspakker fra det offentlige

Eksempler
Arbeid mot FoU og Gründermiljø
Forankring av regionale muligheter for prototyping og produksjon:
〉

Vannkraft laboratoriet NTNU

〉

Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

〉

NTNU SFI Autoship og SFI AMOS

〉

FAKTRY

〉

6:AM

〉

Gründerbrakka

〉

NTNU Engage

Arbeid med bedrifter
〉

Slidedrain - Produksjon av støpeformer og sluk til baderom

〉

Scout – Elektronikkproduksjon for inspeksjonsdroner

〉

Hygo – Utvikling av en prototype på en smittevernvask

〉

Maritimt Kompani - Smittevernfrakker og visir

〉

Ernestus Skilt og Reklame - Hjemflagging av produksjon og utvikling av
innovativ løsning for bærekraftig LED skilt belysning

〉

Lyng Triangel – Sikkerhet for norsk Triangel-produksjon gjennom
digitalisering av produksjonsgrunnlag

〉

Ocean Access – Utforsket mulighetene for produksjon av elektronikk og
plastkomponenter for kommunikasjonsbøye

SlideDrain
SlideDrain er en grunderbedrift som har behov for å få
produsert støpeformer for en ny sluk-konstruksjon for
baderom. Bedriften tenkte å få produsert prototypene i Asia.
FI kontaktet satte opp flere møter mellom IV Industriverktøy/
IV Molding og SlideDrain. Som endte i at IV ga tilbud på
prototypeproduksjon til SlideDrain.
Selv om SlideDrain valgte en annen regional produsent, så
har denne kontakten mellom IV og SlideDrain gitt verdifull
innsikt i bestillingsprosesser og bidratt til at IV og resten av
produksjonsmiljøet har blitt kjent i større deler av
gründermiljøet i Trondheim.

Maritimt Kompani AS
Prosjektets bidrag:
Når Corona situasjonen oppstod ble uttalt et presserende behov for smittevernutstyr. Maritimt Kompani var raskt
frampå for å legge om seilproduksjon til produksjon av prototyper på smittevernfrakker og visir,
FI bisto bedriften, og jobbet mot virkemiddelapparatet, helsevesenet og offentlig administrasjon for å legge til
rette for hurtig oppstart av produksjonslinja. Det ble brukt mye ressurser i MK på å utvikle produkter, og FI var i
direkte dialog med helsevesenet på alt fra akutten på St. Olav til sykehjem til tannleger (førstelinja). Fikk
konstruktive tilbakemeldinger på prototyper på produkter og tilpasset og justerte til deres behov.
Utfordringen ble at vi ikke kom gjennom i det nasjonale innkjøpssystemet, og ingen ville heller ikke si hvorfor.
I ettertid kom det fram at det statlige innkjøpssystemet for helsesektoren hadde tildelt utviklingskontrakter til
noen større selskap, uten å kommunisere dette ut. Maritimt Kompani og mange andre bedrifter prøvde med andre
ord i flere uker på å utvikle noe for å møte det skrikende behovet, uten å vite at det var fånyttes, da store aktører
som for eksempel Ekornes allerede hadde fått store kontrakter.

FI Industrihage

〉 Behov 1: Hjemflagging av skilt-produksjon som pt
foregår i Baltikum, inkl. utvikling av ny
produksjonslinje
〉 Behov 2: Utvikling av ny innovativ og klimavennlig
løsning for led-belysning i bokstavskilt for
fasadebruk
〉 Forprosjektet har bistått med å :
〉

definere et hjemflaggings- og
innovasjonsprosjekt for å løse behovene

〉

Lage en prosjektplan

〉

Utvikle finansieringssøknad til Innovasjon
Norge

HYGO SMITTEVERNVASK
Ideen til en smittevernvask kom fra en ansatt i FI. Vasken
skal utformes slik at man bare stikker hendene inn, og så
rengjør og tørker vasken hendene i henhold til gjeldende
smittevernstandarder.
 Det ble kjørt en forstudie finansiert av
Omstillingsprogrammet for Indre Fosen, hvor bl.a.
ideen ble formidlet til flere bedrifter i Indre Fosen.
MSP AS tente på ideen.
 FI bisto MSP med å utvikle en prosjektbeskrivelse og
en søknad til Innovasjon Norge for å utvikle en
prototype på vasken.
 MSP har nå fått finansiering på 735.000,- fra IN til å
utvikle produktet.

Illustrasjonsbilder

Scout er i en fase hvor de klargjør for produksjon. Bedriften
har behov for en leverandør som kan utvikle og produsere
kretskort.
Prosjektet har bidratt med:
 Kobling av Scout mot CTM Lyng, koordinert møter
 Tatt med to personer fra Scout til CTM en hel dag,
koordinert og fasilitert opplegget
 Scout og CTM Lyng holder nå dialogen selv.

Faktry - Sluppen

Bedriftene på Faktry har en rekke behov for komponenter
og prototypetjenester, som oftest blir bestilt fra Asia. Mye
av grunnen til dette er liten eller ingen kjennskap til
regionale tilbydere.
K
Gjennom prosjektet har vi gjennomført flere 1til1 møter
mellom Faktry-selskap og aktører på Indre Fosen.
Det var i utgangspunkt planlagt flere fysiske møteplasser i
2020, men disse har blitt utsatt pga Covid-19. 19. oktober
2021 ble det arrangert en busstur sammen med Faktry og
Gründerbrakka til Fosen, som resulterte i at flere
oppstartsbedrifter nå har etablert kontakt med
produksjonsbedrifter på Fosen.

Faktry – Sluppen forts.

Vi ser at forprosjektet henger godt sammen med for
eksempel initiativer som Faktrys «Made in Trøndelag», og
FI har gjennom forprosjektet etablert gode kontakter med
flere av regionens oppstart- og gründermiljø, inkludert
6:AM, Digs, Gründerbrakka med flere.
K
Videreføringen av forprosjektet vil også kunne være med å
bidra til flere av utfordringene oppstartsmiljløet har belyst
gjennom denne fasen.

Forprosjektaktiviteter, forts.
2. Kommunikasjonsarbeid
o Direkte henvendelser mot kunde- og leverandørbedrifter
o Brukt klyngenes-, næringshagens- og FI sine
kommunikasjonskanaler for å avdekke case og muligheter for
bistand til bedrifter
o CTM Lyng promoterer Made in Trøndelag på NRK Midt-Nytt
28.09.2020
o Spredd kunnskap om regionale produksjonsmuligheter til
næringsklyngene Ocean Autonomy Cluster og RENERGY
o Har delt med CTM Lyng: Made in Trøndelag gjengen og skal følge
opp dette videre
o Delte erfaringer med arbeid med smittevernutstyr i et coronawebinar for Fylkeskommunen, Forskningsrådet, SIVA, IN,
Trondheimsregionen (Trøndernettet). Gikk bl.a. gjennom
utfordringene med å prototype smittevernutstyr.

Forprosjektaktiviteter, forts.
3. Læring og planlegging for hovedprosjekt

(Made in Trøndelag)

o Har delt kunnskap om prosjektet med bedrifter, med formål videre
nettverksarbeid
o Spredd kunnskap om de regionale produksjonsmulighetene og diskutert
videre arbeid i et hovedprosjekt med ulike FoU-miljø:
Vannkraftlaboratoriet på NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
o Presentert mulighetene for FAKTRY, 6:AM og andre oppstartsmiljø

Videreføring
Det var planlagt å utvikle en hovedprosjektplan i løpet av forprosjektet. I stedet
ble det besluttet å bruke ressurser på å hjelpe flere bedrifter.
Utgangspunktet for en videreføring er likevel klart:
•

Det er stor interesse i både i industrien og hos det offentlige for å flagge hjem
industribedrifter

•

Det er interesse hos en rekke regionale bedrifter for å arbeide videre med dette, f.eks.
under paraplyen «Made in Trøndelag»

•

Det er aktuelt å organisere det videre arbeidet gjennom etablering av et bedriftsnettverk

Funn fra forprosjektet
Oppstart/vekstselskap i Trondheim har liten eller ingen kjennskap til det regionale
produksjonsmiljøet. «Jeg har studert maskin på NTNU i over 6 år nå, men har aldri visst om disse aktørene» *
Tid og kostnad er viktige faktorer for kundene vi har snakket med. «Fra Kina kan vi få en prototype på 48
timer med flypost, de gangene vi har forsøkt å bestille lokalt kan det ta over en uke før vi får svar.» *

Presisjon og toleranse er ikke så viktig i tidlig prototypefase «Vi trenger ikke det beste tyske stålet med
micrometer-presisjon i fasen vi er nå, vi trenger bare en enkel plastmodell for å få bekreftet at designet funker» *

Produksjonsbedriftene er ikke synlige for gründerne

«Når vi bestiller søker vi som regel etter komponenter som
«Custom 12V power supply» i Google, og da er det stort sett kinesiske leverandører som dukker opp. Det burde vært søkbare tjenester, Fosen Express
(henvisning til Ali Express)» *

Produksjonsbedriftene har ikke ressurser til å ha dedikerte ansatte for å selge inn mot
Gründere og FoU-prosjekter «Vi skulle gjerne brukt mer tid både på NTNU og blant gründere, men vi har rett og slett ikke ressurser» *

Videre arbeid
På bakgrunn av arbeidet og funnene som er gjort i forprosjektet, er det blitt ytret ønske om å stiftet et
felles selskap mellom flere av produksjonsbedriftene som har deltatt i forprosjektet. Dette selskapet
skal fungere som et kontaktpunkt mellom industri- og produksjonsbedriftene og oppstarts- og
gründermiljøet. På den måten får man samlet nok ressurser for å mer effektivt kunne håndtere
innkommende forespørsler, samtidig som produksjonsmiljøet samlet kan være mer synlig blant
regionens oppstart- og gründermiljø.
Når denne rapporten sendes inn, er arbeidet i gang med å stifte selskap. Det vil likevel være en
krevende jobb å finne rett personressurser til en slik jobb, da det krever både kjennskap til regionens
produksjonsbedrifter, samtidig som man har et godt nettverk inn i oppstartsmiljøet, i tillegg til for
eksempel NTNU og Sintef.
Alt i alt har vi sett et stort behov for dette prosjektet i perioden, og vi mener at timingen har vært god
for dette prosjektet og at det ser ut som en økende trend at produksjon blir flyttet hjem. Både på grunn
av usikkerheten og risikoen med produksjon i fjerne strøk på grunn av Covid-19, i tillegg til
bærekraftaspekter og redusert transportbehov.
Fremtidens Industri vil med dette takke Trondheimsregionen og Trøndelag Fylkeskommune for bidraget
til prosjektet.

Prosjektleder:
Frode Halvorsen
frode@fi-nor.no
91845969

Prosjektrapport 6AM: Økt utnyttelse av de statlige krisepakkene 2020
Dette er rapporten for gjennomføringen av prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra
de statlige krisepakkene i Trondheimsregionen. Gjennomføringsplan ble fremvist og godkjent
før oppstart av Trondheim kommune og Trondheimsregionen. .
Prosjektet har blitt gjennomført etter skissen. Dette betyr at:
* Den geografiske avgrensningen er Trondheimsregionen.
* Det er synliggjort at prosjektet er finansiert av Trondheim kommune og Trondheimsregionen.
* All IP har blitt hos oppdragsgiver
* Løpende vurdering av behov for koordinering og med klyngene og næringshagene eller andre
aktører der det er aktuelt for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn.
Periode

Aktivitet

Hvem

Status

Juli 2020

Rekruttering operative
ressurser og organisering av
arbeid

6AM

Gjennomført som
planlagt

Juli - aug
2020

Mobilisering og
informasjonsarbeid mot
målgruppen (i Trondheim og
øvrige kommuner i
samarbeidet)

6AM I samarbeid med
prosjektpartnere (eks
NiTR, Tequity Cluster,
DIGS, etc)

Gjennomført som
planlagt.

Juli - Des 2020

Produksjonsperiode

6AM

Gjennomført som
planlagt.

31. Des 2020

Prosjektet avsluttes

6AM

Gjennomført som
planlagt.

Januar 2021

Rapportering Trondheim
Kommune /
Trondheimsregionen

6AM

Rapport noe forsinket,
men i dialog med med
Kari Mette Elden.

Kommentarer til gjennomføring.
*Som gjennomgått i prosjekt- og gjennomføringsplan har vi jobbet med dette prosjektet integrert
i arbeidet med finansieringsarbeidet til bedrifter i de aktuelle kommunene. Midlene til Trondheim
Kommune har derfor bidratt til å utvide scopet på prosjektet og dermed sørget for at vi har fått
jobbet med med flere bedrifter og bidratt til å øke den totale kapitalen som er hentet til bedrifter i
de aktuelle områdene.

* Arbeidet har blitt utført med ressurser internt i 6AM med støtte fra T:lab AS, innleide ressurser
på seniornivå, skrivergrupper rekruttert fra universitetsmiljøet og i koordinering og samarbeid
med Innovasjon Norge, Trondheim Kommune, Trondheimsregionen og Næringsforeningen i
Trondhjemsregionen.
* Midlene har blitt brukt i prosjektet der de ikke konkurrerer med andre finansieringskilder, og
således utnyttet tilgjengelige ressurser på best mulig måte.
* Prosjektene det har blitt søk på er de midlertidige utvidede ordningene til Innovasjon Norge
lansert ifm med krisepakkene i 2020.
* En utfordring i forbindelse med arbeidet oppstod i desember da Innovasjon Norge varslet at
tiltakene i krisepakkene skulle avvikles. Dette skapte problemer i forbindelse med ordningen
“Ekstraordinær Innovasjonstilskudd” der prosessen allerede var i gang med to søknader, og
disse fikk en betydelige kortere frist enn opprinnelig planlagt. Avviklingen av ordningene var noe
uventet for de involverte da beskjeden kom så pass seint, til tross for involvering i prosjektet av
Innovasjon Norge regionalt. Søknadene ble levert, men ingen av disse ble innvilget. Det er da
uvisst om dette var på grunn av for kort behandlingstid, feil i søknadene eller prosjektenes
egnethet.

Statistikk
Det er satt som forventning at prosjektet skal resultere i min. 10 MNOK i kroner fra
krisepakkeordningene.
* 6AM sammen med prosjektpartnerne har har vært involvert med bedrifter i 2020 som har fått
innvilget tilskudd og lån fra offentlige midler på ca 49 MNOK.
* I forbindelse med prosjektet og de utvidede ordningene i krisepakkene har vi aktivt deltatt i
prosesser som har bidratt med over 10 MNOK i de aktuelle kommunene.
* Søknadsprosessene i følgende bedrifter har bidratt til 10,75 MNOK fra de midlertidig utvidede
ordningene i krisepakkene: Capeesh AS, Glede AS, Aviant AS, Bryte AS, Urban Solutions AS,
ME Data AS og Plant Tech AS.

Effekter og treffsikkerhet i prosjektet.
Jeg skal kort vurdere effekten av tiltakene og treffsikkerheten som stimulerende
motkonjunkturtiltak i en pandemi.
* Tilbakemeldingene vi har fått viser tydelig at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte verdi for
bedriftene som var involvert. Dette gjelder spesielt for tidligfase bedrifter, faktisk helt ned til

fasen pre-revenue og pre-investment. Dette henger trolig sammen med at bedrifter i dette
segmentet er mer orientert mot slike ordninger, og samtidig et midlertidig bortfall av endel privat
risikokapital og lavere villighet i markedene for å forplikte seg til pilotavtaler og
utviklingssamarbeid i perioden.
* I segmentet SMB er bildet noe annerledes. Til tross for aktivt kommunikasjonsarbeid i
relevante kanaler måtte vi ty til direktekontakt til egnede enkeltbedrifter for å rekruttere
prosjekter som kvalifiserte til ordningen “Ekstraordinært Innovasjonstilskudd”. Gjennom dette
har vi lært at bedriftene i dette segmentet nok ikke umiddelbart vurderer utviklingsstøtte fra
Innovasjon Norge som like relevant. Vi har imidlertid lært at søknadene fra dette segmentet til
nevnte ordning var relativt sett høyere fra andre deler av landet, så bildet kan være mer
sammensatt. Selve søknadene er også er krevende ressursmessig, noe som kan ha påvirket
deres evne til å mobilisere interne ressurser i en krevende periode.
* Jeg vil anbefale å videreføre dette tiltaket hvis det er aktuelt, men justere målgruppen til
tidligfase / tidlig vekstfase. Der er effekten størst for bedriftene og samspillet med næringslivet
størst. Fra staten er det sagt at så lenge det er restriksjoner vil det finnes
kompansasjonsordninger og vår vurdering er at det er behov for bistand til bedriftene.
Prosjektet styrker bedriftenes evne å håndtere en kritisk situasjon ved å tilføre kompetente
ressurser til aktiviteter de ikke har budsjetter til selv, eller ikke mulighet til å allokere tilstrekkelige
interne ressurser til i en presset situasjon.
* Forskning fra Torgeir Reve (2018) viser at mesteparten av jobbveksten i privat sektor skjer i
nystartede bedrifter, i motsetning til etablert næringsliv. Multiplikatoreffektene av
motkonjunkturtiltak i denne fasen av bedrifters liv vil derfor øke over tid, i tillegg til å løse
kortsiktige problemer med cashflow for bedrifter med presset likviditet gjennom relevante
tilgjengelige ordninger i krisepakkene.

På vegne av 6AM Accelerator AS
Thor Richard Isaksen

Hvordan lykkes med
entreprenørskap og vekst i klynger:
betydningen av kapital, kompetanse og andre forhold

Rapport utarbeidet av:
• Espen Gressetvold (prosjektleder), Tequity Cluster
• Ingrid Margrethe Sandnes og Silje Marie Dale, FI – Fremtidens Industri

Trondheim, oktober 2021
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1. Bakgrunn
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Forprosjekt

Prosjektdeltakere: Tequity Cluster, Autonomiklyngen, RENERGY,
MIDSEC, NCE Aquatech og WoodWorks! Samtlige 6 klynger med
tyngdepunkt i Trøndelag som deltar i Klyngeprogrammet (Norwegian
Innovation Clusters).

Finansiering: Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionen.
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Formål
Kartlegge status og potensialer for økt
entreprenørskap og vekst i klyngene
Fokus på betydningen av:
• Kompetent kapital.
• Kompetanse innenfor relevante områder.
• Annet: kultur, nettverk, tilgang til personal og andre forhold
som anses som viktige.
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Forprosjekt
Klyngesamarbeid i Trøndelag: Fokus på økt entreprenørskap og vekst

MIDDEL:
• Kapital
• Kompetanse

MÅL:
• Økt entreprenørskap og
vekst

•
•
•

(«Entreprenørskap» må forstås bredt;
startups, scaleups, vekstselskaper,
intraprenørskap, innovasjon i eksisterende
selskaper....se også alle disse tingene i
spørsmålene under Temaområde 1)

•

Personell
Kultur
Nettverk (private bedrifter, offentlige
org.)
Annet?? (Vi bruker en semi-strukturert
intervjuguide, så dersom det er andre
ting som klyngene opplever som viktige
for Økt entreprenørskap, så må vi lytte
godt)

...INNENFOR KLYNGENE: Autonomiklyngen,
Fornybarklyngen, MIDSEC, NCE Aquatech,
WoodWorks!.

6

Faser for vekstbedrifter

Faser

Ide

Sen vekstfase

Tidlig vekstfase

Kommersialiseringsfasen

Startup

Scaleup

FoU

Stor
teknologibedrift

Flesteparten av bedriftene klarer IKKE steget opp til neste fase. Hvilke
barrierer er de viktigste i hver av fasene?
• Kapital
• Kompetanse (markedsforståelse, erfarent team, nettverk, forretningsmodell, evne
til internasjonal satsing, ...
• Kultur
• Nettverk
• ...
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Tequity Cluster og fokus på vekst, og kapital fra
aktive investorer som en viktig faktor
•

Tequity Cluster har fokus på økt verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper, og
med spesielt oppmerksomhet på kapital fra aktive investorer, men også kompetanse
og bygging av kultur

•

Dette omfatter å skape vekst hos bedrifter: startups og scaleups, og for så vidt store
bedrifter.

•

Impelloanalysen og andre studier viser med tydelighet at de bedriftene som tilføres
kapital (og kompetanse) fra investorer i gjennomsnitt har langt høyere vekst enn de
andre bedriftene. Men andre forhold er selvsagt også viktige...tilgang til personell,
kompetanse, kunde/markedsnærhet, nettverk, kultur mm
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Datamateriale
•

18 intervjuer med sentrale personer i de 5 klyngene. Sendt tilbake til
personene som er intervjuet for eventuelle endringer/ytterligere innspill

•

4 intervjuer med investorer, rådgivere og Innovasjon Norge

•

Intervjuene med klyngene og kunnskap om de danner grunnlaget for
presentasjon funn i de fem klyngene (Kapittel 2).
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2. Funn i de fem klyngene
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2.1 MIDSEC
Kort om klyngen
MID-Norwegian Defence and Security Cluster (MIDSEC) er en midtnorsk
næringsklynge som arbeider for et tryggere samfunn gjennom bruk av ledende
teknologier og bedre løsninger for forsvar, beredskap og sikkerhet.
Klyngen har 34 medlemsbedrifter og en rekke andre tilknyttede
samarbeidspartnere og fagmiljøer, solid kompetanse innen felt som autonomi,
vedlikehold, logistikk, overvåkningssystemer og internasjonalt
industrisamarbeid.
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Entreprenørskap
Generelt
▪ Ikke mange startups innenfor MIDSEC.
▪ Klynge har god kompetanse markedene Forsvar og samfunn/sikkerhet.
▪ Startup-mulighetene oppleves som gode innenfor sikkerhet.
▪ Forsvaret er en sentral fellesnevner; fra mekanikk til elektronikk/IT.
▪ En utvidelse mot sikkerhet og samfunn, nye markedsmuligheter.
▪ Klyngens store bedrifter spiller en viktig rolle i å løfte de andre. Kongsberg har en lokomotiv-rolle. I
tillegg Norbit, Nammo og noen flere.
▪ Mange av bedriftene i klyngen er underleverandører.
▪ Gjenkjøpsavtaler står sentralt for noen av bedriftene i klyngen.
▪ Mange av bedriftene kunne dratt nytte av å ha et større fokus på eksport
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Entreprenørskap
Potensial
▪ Klyngen kan utvikle møteplasser mellom industrien og finansmiljøer, som kan generert nye
ideer/bedrifter.
▪ Klyngen kan arbeide mer innenfor intraprenørskap og vekst i eksisterende bedrifter/innovasjon.
F.eks. samlinger, benytte rådgivere, samspill i klyngen; få frem nye forretningsmodeller,
markedsmuligheter mm.
▪ Bedriftene i klyngen kan samles for å diskutere potensialer innenfor forsvar og sikkerhet.
▪ Det er et potensial for bedrifter i forsvarssektoren å rette seg inn mot andre bredere
markedsområder.
▪ Potensiale for bedriftene i klyngen å vurdere nye ideer, forretningsmodeller,
produkt/markedsvurderinger og internasjonale skaleringer.
▪ Eksempelvis kan produkter utvides/inkludere tjenester og økes i teknologiinnhold/IT.
▪ Mange av bedriftene har hoveddelen av sitt salg i Norge, og det å lykkes med eksport representerer
en mulighet, samtidig som mange bedrifter har behov for å styrke seg for å lykkes her.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer
▪ Startups tenker for lite på produserbarhet – altså fra prototype til industrialisering, da de innenfor
hardware for klyngen. Det burde vært utviklet et bedre samspill startups – investorer – produsenter
for å håndtere dette. NTNU/SINTEF oppleves heller ikke å ha god kompetanse på dette området.
▪ Noen av bedriftene har utfordringer med å ha tilstrekkelig kompetanse til å tilnærme seg de riktige
markedene, herunder internasjonalt.
▪ Det er eksempler på at det tenkes for snevert på Forsvar, og at potensialene som ligger i andre
markeder ikke utnyttes.
▪ Forsvaret har generelt en begrenset interesse av å drive utvikling med leverandørbedrifter, og ønsker
ofte å gjøre sine anskaffelser i form av ferdige produkter.
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Kompetanse
▪ Potensialer innad i klyngen for deling av kompetanse, tilføre hverandre. Samtidig, tar det tid å bygge
et godt kompetansesamspill i en klynge.
▪ Sikkerhet er et viktig kompetanseområde som det burde jobbes mer med i klyngen. Her pekes det på
store markedsmuligheter.
▪ Det varierer hvor dyktig den enkelte bedrift er til å utnytte nettverket i klyngen.
▪ Klyngen har et behov for å styrke kompetansen på internasjonal salg og eksport.
▪ God kompetanse innenfor maritim, elektronikk, mekanikk, logistikk, sveising i klyngen, i tillegg til de
to markedene Forsvar og samfunn/sikkerhet.
▪ Cybersikkerhet kan være et relevant område for klyngen, men bedriftene har per i dag ikke
omfattende kompetanse på området.
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Kapital
Generelle oppfatninger
▪ Opplever ikke tilgang til kapital som en fremtredende problemstilling i klyngen.
▪ Bankene er generelt lite risikovillige. Kapitaltilgang kan kreve andre løsninger i
tillegg.
▪ Kapital kan også innebære ny industriell eier, i stedet for privat kapital. Ny
industriell eier kan medføre blant annet styrket markedstilgang.
▪ Noen av bedriftene kan ha behov for større investeringer for opprusting av
maskinpark, øke automatiseringen, modernisering, gitt Norge et høykostland.
▪ Startups og scaleups trenger kompetanse på å tiltrekke seg kapital.
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2.2 NCE Aquatech Cluster
Kort om klyngen: NCE Aquatech Cluster er en av verdens største
havbruksklynger. Klyngen har over 100 virksomheter som partnere, hvor
rundt 80% av partnerne er fra leverandørsiden og rundt 20% er
oppdrettere
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Entreprenørskap
Generelt
▪ To viktige drivkrefter innen havbruk.

• Et umettelig marked for sjømat (både villfanget og oppdrett).
• Norsk oppdrettsnæring har konkurransefortrinn, vært frampå teknologisk og utviklet næringen.

▪ En bransje med stor teknologiutvikling de fem siste årene, men få har kommet seg videre ut i markedet.
▪ Leverandørindustrien er det en veldig innovativ gruppe med bedrifter. Innovasjonen kjennetegnes ved
at oppdrettsnæringen har utfordringer som må løses.
▪ Store selskaper har større fokus på daglig drift og mindre tid og ressurser til innovasjon.
▪ Det finnes store aktører som vil knytte kontakt med startups og scaleups som utvikler teknologi
▪ Medlemmene prioriterer produkt- og tjenesteutvikling, som har høyest investeringskostnad og lavest
avkastning av innovasjonsformene.
▪ Bedriftene har grei tilgang til testområder, men vanskelig å gå fra test/demo til kommersielt bruk. For å
øke innovasjonsevnen i produktutviklingsfasen må mulighetene innenfor test og demo synliggjøres. Her
finnes det noen muligheter i dag som katapultsentre.
▪ Generelt om oppdretterne:
• Oppdretterne er opptatt av biologi og ikke like mye av å involvere seg i teknologiutvikling.
• Flere oppdrettere har etablert stabsfunksjoner som ser på utvikling og teknologi. Stabsfunksjoner er viktig for å
koordinere med leverandørmiljøene.
• Oppdrettere har kapital, men er avventende i å investere i nye teknologiløsninger
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Entreprenørskap
Klyngens oppgaver
▪ Klyngens fokus bør være økt innovasjon gjennom store samarbeidsprosjekter og
sammensetting av team som kan bestå av store aktører og gründere.
▪ Klyngen skal mobilisere opp under ambisjoner som bare kan skje i samarbeid mellom
bedrifter.
▪ Viktigste klyngen gjør er å skape møteplasser hvor bedriftene kan treffes og finne nye
samarbeidspartnere.
▪ Klyngene skal tilrettelegge for et velfungerende økosystem som bringer bransjen
videre, hvor klyngen kan guide aktører i riktige retninger.
▪ Klyngen skal legge til rette for at selskaper skal kunne utvikle seg fra startup til
etablerte selskaper, men ikke utvikle selskapene direkte.
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Entreprenørskap
Potensial
▪ Bedre samarbeid mellom klyngene, spesielt for å skape bedre kontakt mellom entreprenør og
investorer er nødvendig.
▪ Må lære av de bransjene som har hatt suksess: Oljeindustrien har vært god på å bygge opp
leverandører av teknologi.
▪ Etablere formaliserte forhold og finansiering av utviklingsløp. Oppdretterne burde være med å bygge
leverandørene selv slik som vi har sett i Oljebransjen.
▪ Norge har for mange aktører som vil lykkes i egen regi. Vi må bli bedre på å mobilisere til samarbeid
og se på hva regionens faktiske behov er for å lykkes.
▪ Det er potensiale for vekst i bruk av teknologi innen bruk av «big data» og digitalisering i havbruk.
▪ Mulighet for klyngen: Identifisere topp 5-10 utfordringer i næringen å jobbe målrettet mot disse.
▪ Klyngen kan jobbe med kulturbygging hos kundene og leverandørene for å legge til rette for bedre
kommunikasjon og relasjon mellom aktørene.
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Entreprenørskap
Samarbeid
▪ Veldig gode samarbeid tidlig i fasene av produktutvikling
▪ Små og store bedrifter samarbeider godt. Kommer gjerne spin-offs fra samarbeidene.

IPR
▪ Det spørs hvor du er i bransjen. Store oppdrett har ikke fokus på IPR, men de vil være først og
best. Så lenge de er først, kan gjerne andre aktører komme etterpå og bruke samme metoden.
▪ Sluttbrukere er ikke opptatt IPR.
▪ I leverandørindustrien er IPR viktige. De må beskytte teknologien sin.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer
▪ Mangler et velfungerende økosystem for utvikling av selskapene
▪ Det jobbes med teknolgiutvikling som gjør havbruksnæringen mer bærekraftig og lønnsom. Men
det er utfordrende å få oppdretterne interessert i å kjøpe den ny teknologien.
▪ Oppdretterne kan oppfattes som lite orienterte mot samarbeid med leverandører som utvikler
teknologi.
▪ Oppdrettere prioriterer arrangementer der mange teknologileverandører er til stede, men føler ofte
de blir «overfalt» av teknologileverandører på slike arrangement.
▪ De små aktørene er på jakt etter kundebase, noe som fører til et stort press på de store aktørene.
Dette gjør at de store blir veldig selektive i hvem de oppretter kontakt med.
▪ Få virkelig store bedrifter i klyngen. Noen av disse har internasjonale intensjoner og kan føle at de
må være totalleverandører.
▪ Strømlinjeformes ytterligere i større selskaper. Noe av innovasjon kraften går ned.
▪ Ingen direkte regulatoriske barrierer, men kunne vært lagt opp til flere drivere for
teknologiutvikling. Teknologien eksisterer og myndighetene kunne satt større krav til næringen.
▪ Startups: Kostnadskrevende og behov for stor kundekompetanse å vokse fra 2-3 personer til mange.
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Kompetanseområder
God kompetanse innenfor:
▪ Klyngeteam: Green Investments - kunnskap om bærekraft er økende.
▪ Klyngeteam: Forretningsutvikling og kommersialisering.
▪ Klyngeteam: Team og sammensetting av team.
▪ Klyngeteam: Kunde- marked.
▪ Internasjonalisering
• Det er økende fokus på EU-prosjekter og internasjonalisering, og dette henger høyt hos medlemmene i klyngen
• NCE Aquatech har gjort en undersøkelse på hvilke land som burde prioriteres. Ønske og fokus på lakseproduserende
land, hvor Innovasjon Norge bidra.

▪ Klyngen har ulike løp og fagfora for å få opp felles prosjekter og øke kompetanse.
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Kompetanseområder
Ikke prioriterte områder:
▪ Klyngen har ikke investorer/kapitalinnhenting som en bevisst del av klyngesammensettingen.
▪ Aquatech tilbyr ikke kursprogram for startups/gründere for å jobbe med idéutvikling, dette sees ikke på som
klyngens mandat.
▪ Klyngen bruker kompetansen og programmer hos IN innen IPR og patentering.

▪ Aquatech har ikke som formål å konkurrere med andre aktører når de vurderer metodeverktøy. Klyngen
bruker andre aktører dersom det eksisterer
▪ Screening av ideer har ikke blitt prioritert i klyngen.
▪ Klyngen har potensiale for å bli bedre på å hente inn investorer og strekke seg mot den nye modellen for
klyngesystemet
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Kapital
Generelt
▪ Det er ikke mangel på kapital innen Havbruksnæringen
▪ Havbruk viktig for Norge. Vi tiltrekker oss internasjonal kapital
▪ Det er ikke lett å hente ut kapital, men bør ikke nødvendigvis være det. Noen idéer er ikke levedyktig.
▪ Det burde vært flere private som investerer i tidligfase.
▪ Det er for attraktiv å investere i fast eiendom i Norge.

▪ Det oppleves som nødvendig å ha en sluttbruker/kunde i andre enden for å få kapital
▪ Vekstbedrifter: Har du dokumentasjon på plass og tall som viser til lønnsomhet, klarer du å hente
penger også i vekstfasen. Kan du ikke vise til salg, er det vanskelig å skaffe privat kapital
▪ Det hadde vært behov for arrangementer for investorer for å øke kunnskap om næringer
▪ Potensial: veletablerte møteplasser for næring og investorer
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Kapital
Banker
▪ Banker er viktig for vekstgaranti.
▪ Alle banker er like, store eller lokale, men kan ikke gå inn med store midler. Det er ikke
bankenes rolle å ta risiko.
▪ Lokale banker støtter opp gode prosjekter og er villig til å gi lån med risiko
▪ Det er ofte andre selskaper som finansieringsselskap som investerer, enn bankene.

Virkemiddelapparatet
▪ Opplever at virkemiddelapparatet benyttes av klyngens bedrifter. Det er relativt lett å få
penger fra det offentlige til å drive med utvikling.
▪ Innovasjon Norge er det offentlige virkemiddelet som brukes mest.
▪ Finansiering fra fylket blir brukt i liten grad
▪ Midler fra forskningsrådet er mest i samarbeid med et forskningsinstitutt.
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2.3 Ocean Autonomy Cluster
Kort om klyngen
Ocean Autonomy Cluster er en teknologiklynge som består av 42 medlemmer,
bestående av gründere, etablerte bedrifter, FoU-aktører, myndigheter og
investorer. Hovedmålet er å utvikle og kommersialisere verdensledende autonome
løsninger for havrommet.
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Entreprenørskap
Generelt
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

OAC har totalt 41 medlemmer hvorav 19 er startups (tre år eller yngre).
Det er noen scaleups i klyngen, blant annet Maritime Robotics, Searis og Blueye Robotics
Eksempler på store aktører som er med i klyngen: Kongsberg, Simpro, Noca, Norbit, DNV GL.
Autonomi har vokst/utviklet seg mye de senere 10 årene, men autonomi er ikke en løsning som fikser
alt. Vanskelig sett av mange problemer.
Klyngen består av entreprenør- og teknologiselskaper som jobber med/ grenser til autonomi. Mangler
bedrifter som er potensielle kunder, f.eks. transport/shipping-selskaper, som en integrert del av
klyngen
Trønderske bedrifter har mange gode idéer, men man trenger vekstkraft i idéene. Samtidig som
mange bruker for mye tid på idéer som ikke har livets rett.
Behov for å finne spissede prosjekter, for å løse et problem i gangen.
Beslutningstakere må forstå verdien av teknologien og få kunnskap om mulighetene innenfor
autonomi. Viktig med en treffsikker pitch for å nå frem til beslutningstakere.
Teknologiutviklere må ut til aktuelle kunder og identifisere de riktige kundebehovene.
Fordel å ha NTNU og SINTEF sin kompetanse i Trondheim.
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Gründere
▪ Det er stor innovasjonsvilje hos gründerbedriftene, men gründerne er ofte for
teknologifokusert og er ikke markedsorientert nok.
▪ Fleste gründere går ikke i pluss.
▪ Det å være gründer er en lang prosess, så lenge du ikke har noe veldig genialt. Den
gode ideen er ikke nødvendigvis det viktigste. Drivkraft og nettverk er svært viktig.
▪ Gründere innen autonomi er spredt over hele Trondheim. Det er et ønsker om å
samle aktørene nede på Nyhavna.
▪ Pitchekonkurranse: Mange gode gründeridéer kan ikke presenteres på 90 sekunder.
▪ Mange gründere bruker for mye tid på ideer som ikke har livets rett.
▪ Startups/scaleups ser nytte av webinarer og seminarer, men har ikke tid til å
prioritere det.
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Klyngens oppgaver
▪ OAC spiller en viktig rolle som arena for samarbeid. Spesielt viktige for oppstartsbedrifter som ofte jobber
innenfor et lite fokusområde og har behov for nettverk som kan styrke deres forretningsmodell.
▪ Viktig at OAC bidrar lokalt og profilerer testområdet. Samt styrke profilen rundt Trondheimsfjorden og få
bedriftene til å samarbeide.
▪ OAC er viktig for å mobilisere gode aktører inn mot prosjektsøknader. Er med på å skape interesse, og får
deltakerne til å bruke tid og være engasjerte.
▪ Det finnes teknologiske barrierer. Et eksempel er kommunikasjonsprotokoller og at utstyr må kunne passe
sammen. Kunden ønsker ikke å binde seg til en teknologileverandør. Dette er spørsmål som klyngen kan
engasjeres i.
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Entreprenørskap
Potensial
▪ Stort potensial innenfor havbruk. De store sluttbrukerne er kapitalsterke, men passive. Skyldes trolig kultur, historie
og manglende kunnskap.
▪ Stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt

▪ Trondheim er ledende på teknologiutviklingen, men må klare å holde på kompetansen og miljøene.

IPR
▪ IPR lite prioritert. Mest de store som har fokus på det.
▪ Ressurskrevende og dyrt.
▪ Kunnskapen begynner å øke.

▪ De som sitter med spisskompetansen, er nok ikke de mest aktive i klyngen.
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Entreprenørskap
Samarbeid
▪ Noen større bedrifter har nok grunnkapital til å drive med FoU slik de ønsker. Gjør det nok mye alene for det
er krevende med andre parter. Finansierer prosjekter selv, for det er enklere.
▪ Bedriftene kjører ofte sine egne løp, men positiv utvikling og villigheten for samarbeid øker.
▪ Utviklingen av autonomi skjer i samarbeid mellom ulike aktører på tvers av miljøer, og her kan aktive OAC
bidra til å finne gode prosjekt.
▪ Nødvendig å bygge opp tillit i samarbeid. Det er en prosess som tar tid, krever involvering og interaksjon.
▪ Samarbeid handler om nettverk, men vanskelig å få med de store bedriftene.
▪ Økosystemet må være på plass.
▪ OAC kan bidra til at miljøene møtes og snakker sammen.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer

▪ Standardisering og regelverk. Innspill fra startups og store etablerte bedrifter.
▪ Relativ ung teknologi, regulatoriske faktorer fører til høye investeringskostnader mot usikre driftskostnader
▪ Stort internasjonalt marked, men stopper opp i det regulatoriske (manglende protokoller og systemer for
internasjonalt farvann)
▪ Regelverket følger ikke teknologien. Bedrifter frykter at investeringer skal stoppe opp i regelverket.
▪ Markedsbarrierer, menneskene må være villige til å bruke teknologien. Og bedriftene må vise omverdenen
at det er trygt å bruke teknologien.
▪ Trøndelag har ikke det store kundegrunnlaget, mangler blant annet de store miljøene rundt «logistikk og
varer» som Oslo har. Men mange aktører kunne dratt nytte av å innføre autonomi i sin logistikk.
▪ Mange har en tendens til å gape over for store komplekse prosjekter (eks Yara Birkeland, vanskelige
internasjonale utfordringer/IMO)
▪ Det er for få av de store bedriftene som kan bidra til at de mindre bedriftene får teknologien ut i markedet.
▪ Noen har god oversikt over eksisterende test-infrastruktur og forum som er tilgjengelig i bransjen Det kan
være forvirrende for aktører som ønsker å teste teknologi å finne rett arena og testfasiliteter.
▪ Det er ressurskrevende og vanskelig å prioritere store prosjektsøknader. Da er det svært nyttig når klyngen
har tilgang på forprosjektmidler for å mobilisere og bygge gode prosjekter.
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Kompetanseområder
God kompetanse innenfor:
▪ Miljøet i Trondheim har størst kompetanse på teknologiutvikling.
▪ Inntrykk av at klyngen har tilgang på mye kompetanse gjennom nettverket.
▪ Klyngen har et stort kontaktnettverk, kan finne de riktige personene som kan bistå innenfor eksempel
venture-kapital, finansieringsmodeller.
▪ Klyngen har god oversikt over virkemiddelapparatene, både nasjonalt og EU. Det er mulig at gründerne ikke
har like god kjennskap til virkemiddelapparatene, og at du ikke har kapasitet til å sette seg inn i det.
▪ IPR er et fokus i bedriftene, men det er ressurskrevende og dyrt.
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Kompetanseområder
Mindre kompetanse:
▪ Bedriftene i klyngen mangler kunde-marked-kompetanse. Mangler å trigge kunder og verdiforslag.
▪ Forretningsmodeller: Er nok mye å hente, spesielt digitale forretningsmodeller som er i stadig utvikling.
▪ Gründere har behov for bedre kompetanse innenfor pitching. Behov for programmer og verktøy. De større
bedriftene holder dette internt og verner om idéene.
▪ Kunne hatt nytte av mer kompetanse innenfor internasjonalisering. Klyngeteamet har noe kontakt med
enkelte miljøer i utlandet. Stor interesse fra utlandet, og OAC kunne hatt nytte av
internasjonaliseringsprogram og kompetanse innen vekststrategi.
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Kapital
Generelt
▪ Kompetent kapital sammen med sluttbrukerkunnskap pekt på som to viktige forhold
▪ Investeringsmiljøene kjenner litt til miljøet innenfor autonomi, men rom for tettere relasjoner. For
å få tilgang på kapital må man kjenne markedet og markedspotensialet
▪ Det er mye softfunding hos startup-bedriftene, vanskeligere for bedriftene som skal i en vekstfase

Trondheim
• Vekstkapital, kompetent kapital er lav i Trondheim.
• Trondheim må ikke stange hodet i veggen, men trekke investormiljøet til Trondheim. Få frem
hva som foregår i Trondheim. Trondheim blir lite i seg selv. Internasjonalt har du
investormiljøer, men da blir man raskt for små igjen. Da må man vise til resultater. Ingen har
hørt om hverken Trondheim eller NTNU. Silicon Valley investormiljø finnes ikke her.
• Trondheim er gode på teknologiutvikling, men finnes få av de store som har klart seg her. Slik
som Kongsberg Seatex og Norbit.
• Trondheim må tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kapital
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Kapital
Banker
▪ Bankene blir viktig inn mot regelverk og forsikringer; «Hvem har ansvaret hvis noe går galt?»
▪ Bankene har for mange barrierer og regelverk. De kan ikke gjøre så mye, men kan være viktige for
gründere ved å stille med garanti
▪ Flere banker og investeringsmiljø har fokus på bærekraft. Bærekraft er mer enn utslipp, og det
blir viktigere for bankene med bærekraftige prosjekter fremover.

Virkemiddelapparatet
▪ Generelt kommer det relativt få søknader til virkemidler som Innovasjon Norge, kommunen og
fylkeskommunen fra medlemsbedrifter i klyngen.
▪ Forskningsrådet er virkemiddelet som benyttes mest.
▪ EU-midler begynner i en større grad å bli brukt. Det er stort potensial hvis man finner riktige
prosjekter gjennom EU-midler.
▪ For forskningsmiljøene er det enklere å få finansiering, men ikke alle er like flinke til å følge
prosjektet over til kommersialisering som kan bidra til spin-offs
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2.4 RENERGY
Kort om klyngen: Renewable Energy Cluster (RENERGY) er en
innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som
plattform. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen
til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og
effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.
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Entreprenørskap
Generelt
▪ Klyngen har 17 startups som medlemmer.
▪ Klyngen kan bidra med kunder/tilgang til store bedrifter/problemområder som kan løses.
▪ Stor interesse blant de store bedriftene til å drive innovasjon innenfor fornybarområdet. Samtidig er
disse bedriftene tregere/mindre fleksible.
▪ Startups har ofte sterkere drivkraft, og det kan være utfordrende å samarbeide med store bedrifter
som ikke har samme tidspress.
▪ Mange startups har behov for bistand i hvordan man driver bedriften fremover.
▪ Fordel om teknologien er moden, gode forutsetninger for mer kommersialisering av kjent teknologi
innenfor fornybar (for eksempel varmepumper)
▪ Siemens er et eksempel på en bedrift som har lykkes godt med vekst innenfor for eksempel subsea
power, og batteri/skip.
▪ Fornybar kjennetegnes av sterke industriaktører; TrønderEnergi, NTE og Siemens. Og NTNU og
SINTEF på teknologi/FoU/utdanning.
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Entreprenørskap
Potensial
▪ Store og små bedrifter og samarbeid.
▪ Energisystemer i endring gir muligheter.
▪ Nye forretningsmuligheter: vindkraft, teknologisk endring vannkraft, styring av strømnettverk,
solenergi. Økosystemet rundt energi er i endring
▪ Smartgrid Center etablert for noen år siden; fokus på hvordan strømnettet ville se ut, smartgrid,
smarte målere, økosystem rundt strøm/forbruk.
▪ Potensiale knyttet til sterkere samarbeid med NTNU, både forskere studenter.
▪ FORNY-programmet (NFR) kunne i langt større grad ha blitt benyttet innenfor fornybar.
▪ Offentlige anskaffelser, ferge, bidrar på leverandørsiden
▪ Mange av startups innenfor fornybar retter seg mot de store, etablerte som sine kunder. Her ligger
det et større potensial.
▪ Hele fornybarfeltet – fra produsent til konsument, opplever sterk digitalisering og det gir nye
muligheter.
▪ Klyngen kan bidra med å koble startups med kunder i form av tilgang til store bedrifter.
▪ En vekstmulighet kan omfatte EU-prosjekter og med store bedrifter i front; og å ta med SMB i
prosjektene. Også NFR.
▪ Kraftselskapene har omfattende kompetanse på innovasjon, NTE har satset på f.eks. fiber/AltiBox.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer
▪ Klyngen har tradisjonelt ikke hatt fokus på startups.
▪ Klyngen er sterk på igangsetting av større prosjekter, og har sterk forståelse av bransjen.
▪ Noe aktivitet innenfor startups på fornybar-feltet fra NTNU. Generelt ikke stort omfang av startups innenfor
fornybar. Heller ikke stort omfang av spin-off.
▪ Generelt stort potensiale for samarbeid store og små bedrifter. Energiselskapene kunne med fordel ha åpnet mer
opp for samarbeid med startups. Store bedrifter burde jobbe mer med å beskrive behov for startups.
▪ Det mangler en sterk industribyggekultur i regionen, slik som vi f.eks. ser på Sunnmøre.
▪ En del startups er for forskningstunge, for lite påkoblet markedet.
▪ Klyngen har lite ressurser/virkemidler til å hjelpe startups, men har bistått startups med kommersialiseringsstipend.
▪ En utfordring knytter seg til produktifisering, industrialisering, hvordan håndtere fasen etter produktutvikling over i
vekst/skalering.
▪ Det er mye fokus på pitching innenfor entreprenørskap, men man savner flere med mer erfaring som kan utvikle
bedrifter fra gründerfasen.
▪ Skulle vært flere som var sultne på å bygge bedrifter. Noen sitter i store bedrifter med god lønnsomhet, men kunne
bidratt godt i nye bedrifter/spin-off.
▪ Utfordring med overgangen fra etablering til drift.
▪ Kan være en utfordring at bedrifter forsvinner til Oslo.
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Kompetanse
Generelt
▪ For startups er det generelt viktig å motivere, og få satt sammen rett team. Vilje til å lykkes, rett
kompetanse og nettverk.
▪ Kompetansen innenfor startups og vekst finnes i regionen, det gjelder å få de rette personene til å
koble seg på, bli med i startups.
▪ Markedsføring/verdi for kunden er ikke godt nok vektlagt i mange av startups, bør satses sterkere på,
i form av seminarer/kurs.
▪ Styrke kompetansen innenfor kommersialisering; product-market fit. Utvikle sterk forretningskulturfå et marked til å kjøpe. Ta FoU over i kommersiell.
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Kapital
Generelle oppfatninger om kapital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Generelt mange sterke miljøer innenfor fornybar-området; ProVenture, Investinor, T:Lab, familiekontorer, privatpersoner, industrielle
aktører. Innovasjon Norge spiller også en viktig rolle, i kombinasjon med.
En del av de større selskapene kunne bygd egne løsninger i form av fond, og ikke gått gjennom andre. F.eks. Lyse, BKK og Agder Energi
har egne fond.
Merkur Market (Euronext Growth) har i økende grad blitt en aktuell fremgangsmåte for innhenting av kapital for de gode casene.
Generelt utfordrende å hente kapital i området 10 mill.
Mange av investeringsfondene har spisse mandat, og dette kan gjøre det vanskeligere for enkelte case å finne kapital.
Fornybarklyngen selv har ikke jobbet med kapitaltilgang for bedriftene/startups, og har ikke kapasitet til dette.
Tequity Cluster bør være samspillspartner på kapital.
Viktig å skape arenaer, vrimlesamlinger, få de første kontaktene invitere til foredrag mm.
Fornybar opplever lite kontakt fra investorsiden.
Andre kraftselskaper er nok mer offensive med tanke på kapital/egne fond.
Investinor gjør investeringer innenfor fornybar, både tidligfase og mer moden, og har da tiltrukket andre internasjonale investorer.
Nysnö er etablert
Investinor forutsetter at mye av produktrisikoen er redusert, og at bedriften står foran en markedslansering.
Kapitalmiljøene har generelt høy terskel/krav til modenhet. Etterlyser lavterskel, viktig å aktivere forretningsengler. Bistand i arbeidet,
som CoFounder.
Behov for arenaer som matcher grundere og investorer.
Gründerbedrifter trenger f.eks. nye styremedlemmer, rådgivere, IPR, tilgang til nøkkelkompetanser mm.
Ikke merket at det er vanskelig for de større SMB’ene å reise kapital. Typisk mest vanlig problemstilling for de mindre bedriftene.
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Kapital
Banker
▪ Banker kan trekkes mer med. Sparebank 1 SMN har en satsing på fornybar.

Virkemiddelapparat
▪ Innovasjon Norge spiller en viktig rolle innenfor Fornybar, ofte i samspill med investorer.
▪ NFR spiller en vesentlig rolle for finansiering innenfor fornybar-området.
▪ Generelt vanskelig for startups som har kommet kort teknologisk, TRL-nivå. Samtidig har Norge et
veldig godt apparat for støtte, men det må jo matches med kapital.
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2.5 WoodWorks!
Kort om klyngen: WoodWorks! Cluster er en skog- og trebasert næringsklynge
som fasiliterer industriell produksjon av bygg og trefiber med utgangspunkt i
Midt-Norge. Klyngeprosjektets hovedformål er å styrke klyngebedriftenes
konkurransefortrinn gjennom økt innovasjonsevne og markedsutvikling rettet
mot nasjonale og internasjonale markeder.
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Entreprenørskap
Generelt
▪ Woodworks! Cluster består av 75 medlemmer innen hele verdikjeden fra skog til markedet. Klyngen har tre
fokusområder: Bygg, treforedling og trefiber.
▪ På skog er det større aktører. Bygg har størst varianser fra store og små aktører, dekker hele verdikjeden.
▪ Få startup og scaleups i klyngen, men klyngen jobber med å øke dette gjennom to prosjekter pr. i dag.
▪ Spin-offs: Liten kultur for spin-offs. Ingen starter opp noe om bedriften kutter ut alt utenfor kjernebedriften.
▪ Potensial for å få nye gründere gjennom spin-offs fra for eksempel NTNU og studenter. Klyngen har eksempler på
slike spin-offs.
▪ Klyngen ønsker tettere samarbeid med NTNU for å få til flere startups i klyngen som spinner ut fra NTNU. Har et
forprosjekt for å finne nye måter å samarbeide på.
▪ Vært mulig med egne fagforum for oppstartsbedrifter/gründere.
▪ Fokuset for store etablerte aktører ligger i effektivisering av produksjon uten risiko, blir gjerne skremt av nye
idéer.
▪ Store bedrifter holder mest på med inkrementell innovasjon.
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Entreprenørskap
Potensial
▪ Potensial at aktører kan tilfører ny teknologi i en tradisjonell bransje. (Eksempel som droneteknologi
som kan brukes i skogbruk)
▪ Stor interesse for trebaserte løsninger, plass til flere aktører.
▪ Bygg har størst potensial på kort sikt. Mye import og mangel på norske leverandører. Byggesystemer
og arbeidskraft hentes fra utlandet.
▪ Mindre aktører kan bidra med ressurser sammen med større bedrifter. Svært positivt for
utviklingsprosjekt.
▪ Grønne investeringer: Stor etterspørsel for bærekraftige løsninger. Muligheter for å fremstille mange
ulike bærekraftige produkter.
▪ Massivtre, her har det skjedd mye spennende med store prosjekter.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer
▪ Bedriftene i klyngen mangler tid til å prioritere idéutvikling. Dette er en barriere for
innovasjon/entreprenørskap i skog- og trebasert næring.
▪ Bygg: Noen i verdikjeden tar ut store verdier uten å tilføre nye. Ingen av disse aktørene er medlem.
Masse penger i verdikjeden, men de kommer ikke til rette.
▪ Eldre bransje med historiske røtter som bremser utviklingen
▪ Ikke alltid endringsvilje, men her en det en positiv utvikling
▪ Lite risikovillig og fundamentalisme preger kulturen
▪ Bygg og produksjonsbedrifter sier de er litt fastlåste. Når de snakker om innovasjon, er det å tilpasse krav
fra markedskanalen.
▪ Mange bedrifter kutter kostnader og kaller det for innovasjon. Stor forskjeller mellom bedriftene som
gjør det og bedriftene som er markedsorienterte.

▪ De markedsorienterte har ofte ledere som kommer fra andre bransjer og tenker på en annen måte.
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Entreprenørskap
Samarbeid
▪ Klyngeteamet har samarbeid med 6-7 innovasjonsselskaper og inkubatorer (de er medlem i klyngen). Har et
prosjekt med Proneo for å jobbe med spin-off og ønsker å finne samarbeidsmodeller.
▪ Samarbeid i klyngen må være innenfor områder som ikke er i direkte konkurranse med eksisterende produkter.
▪ For å få til mer samarbeid i klyngen, må klyngen verve nye medlemmer med innovasjonsevne og kapasitet.
▪ Lite tverrsektorielt samarbeid mellom de tre bransjene hav, jord og skog. Ønsker mer samarbeid her, har søkt og
fått penger til et prosjekt for å jobbe med dette.
▪ Tre og biokull er områder klyngen ønsker å etablere flere samarbeid innenfor.
▪ Enkelte samarbeid om forretningsmodeller er ikke mulige på grunn av konkurranseloven, om bedriftene
konkurrere i samme marked.
▪ Etablerte samarbeid i klyngen oppfattes som effektive, gode samarbeid med tillit og åpenhet. Viktig å finne
prosjekter med verdi, og som er relevante for aktørene.
▪ Samarbeid med flere aktører gjør det enklere å gjennomføre prosjekter, få tilgang på forskningsmiljøer og
finansiering.
▪ Stort sett de mellomstore bedriftene som tar initiativ til samarbeidsprosjekt.
▪ De store aktørene mindre interesserte i samarbeid, og fokuserer på å være kostnadseffektive. Blir med i
samarbeid for å følge med utviklingen.
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Kompetanseområder
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Klyngeteam: Individuell behandling er nøkkelen til utvikling
Kommersialiseringsprosessen: ikke bevissthet på dette i klyngeteamet
Klyngeteamet har lite kompetanse på forretningsmodeller.
Klyngeteamet har nødvendig grunnkompetanse på IPR, men der er ikke veldig prioritert.
Kapital, kapitalinnhenting og marked, ikke spesielt gode. Kjenner til programmene til Innovasjon Norge,
men begrenser seg til det.
Veldig god kompetanse innenfor teamsammensetning i klyngeteamet.
Kan jobbes mer med screening av tidligfasebedrifter og idéer.
Bedriftene må være gode på sin kjerneaktivitet og prosesser og forståelse på hva som er markedsbehovet.
Internasjonalisering: to retninger
Internasjonale prosjekter i samarbeid med partnere i hele verden.
Det andre handler om å være konkurransedyktig i det internasjonale markedet og det er potensial f.eks.
innen trelast. Her har klyngen mye å gå på.
Treforedlingsindustrien er avhengige av internasjonalisering
Green Investment: Positiv utvikling, både med vilje og evne. Lite fokus på oppskalering.
Klyngen har en litt akademisk tilnærming til å drive innovasjon. Statistikken viser at bruk av
markedsapparatet øker sannsynlighet for suksess
Burde hatt tilgjengelig kapital for småskala-prosjekter.
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Kapital
Generelle oppfatninger om kapital
▪ Kan være lettere for små bedrifter å hente kapital, men vanskeligere for bedrifter i vekstfaser.
▪ Ikke lett å hente kapital når det er snakk om store summer for eksempel til investering av anlegg.
▪ Dødens dal eksisterer i like stor grad enda.
▪ Behov for omstilling fra enkelte store aktører, vil kreve store investeringer fra eiere.
▪ Klyngen har ikke gjort noe fremstøt mot investorer miljøer, og burde nok jobbet mer mot disse.

▪ En del utenlandske investorer som gjør investeringer og oppkjøp.
▪ Utfordring
▪ Tilgang på kapital. Oppleves at det er vanskelig å få kapital.
▪ Store kostnader for selv de minste anleggene innen trefiber (20-30 millioner)
▪ Finansinstitusjoner og banker opplever at skog og trebasert-næring er gammeldags. Det vil alltid være et behov for
nye produkter fra samme næring, men ikke en spennende bransje for norske investorer.
▪ Investinor kan ikke investere i gründere. Investinor oppleves som en tilleggsfinansiering oppå f.eks. finansiering fra
en lokal bank
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Kapital
Banker
▪ Opplever ikke at de går inn med kapital.
▪ Danske Bank har satsing innen skog og tre (Sverige)
▪ Opplever ikke bankene det går inn med penger. Det er interesses når det kommer til oppkjøp
av bedrifter, men da er det utenlandsk kapital som kommer inn.

Virkemiddelapparatet
▪ Bedriftene bruker virkemiddelapparatet
▪ Fylkeskommunen: Brukes ikke. Når det er snakk om enkeltbedrifter må snakke med Innovasjon
Norge.
▪ Klyngens bedrifter har hentet finansiering fra EU
▪ Kunne vært fornuftig med en arena eller møteplass for kapital (vekst)
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2.6 Intervju med investorer,
rådgivere og Innovasjon Norge
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Entreprenørskap
Generelt
▪ Det er mange dyktige miljøer i regionen, kompetansen innen kommersialisering av teknologi anses
som høy.
▪ Det bør jobbes med strukturer eller konsepter som startups kan tre inn i, eller en felles bevissthet i
regionen som effektiviserer løpet fra idé til mulig vekstbedrift.
▪ Regionen anses som sterk på FoU og tilgang til idéer, men snakkes ned når det gjelder
vekstmuligheter for bedrifter. Tiltak: skape positiv kultur/prate om suksesser; samarbeide og
samhandle; se hele økosystemet og hvordan gå fra tidlig ide til vekstselskap.
▪ En del gründere har med seg erfaring fra større selskaper mm, også seriegründere.
▪ Regionen mangler etablerte strukturer for effektiv utvikling fra idé til vekst.
▪ Startups fra NTNU og SINTEF, eller tette koblinger til disse miljøene, medfører interesse fra investorer

Potensialer
▪ Store bedrifter kan løfte små bedrifter, også på internasjonalsporet.
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Entreprenørskap
Utfordringer og barrierer
▪ For startups går det ofte mye tid til å hente kapital, særlig kapital fra aktive investorer.
Noen utfordringer omfatter:
▪ case/idé er for dårlig beskrevet, herunder kunder og verdiforslag;
▪ mangler realistisk produktutviklingsplan og go-to-market plan;
▪ manglende eller ikke tilstrekkelig forretningsmodell;
▪ manglende forståelse for konkurransebildet;
▪ manglende sammensetting av team;
▪ manglende spissing markedsmessig;
▪ manglende miljø/nettverk for å gjennomføre.
▪ En gründer må være fokusert og sta – men samtidig åpne og lyttende.
▪ For sterk fokus på produkt – for lite opptatt av marked.
▪ Lett å gape over for mye i forretningsmodellen.
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Kompetanse
▪ Regionen har veldig mye sterk kompetanse. Utfordringen er å gjøre den tilgjengelig/skaffe seg tilgang
til kompetansen, deling og samarbeid. Dette henger sammen med behov for etablerte strukturer.
▪ Bør prioritere å få opp et strukturert program som gir tilgang på kompetansen som allerede finnes.
▪ Hver klynge blir litt begrenset i forhold til disse store temaene, så viktig med samhandling.
▪ «Investor Day» var et bra initiativ – burde hatt flere slike dager i året.
▪ F.eks. En arena for å lære av andres feil.
▪ Potensial for samarbeid mellom klyngemiljøene – programmer for gründerskap.
▪ Mulig med programmer for å øke innovasjonsevnene i etablerte bedrifter.
▪ Finne en balanse mellom konkurranse og samarbeid.
▪ Mentorordninger kan være viktig.
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Kapital
Generelle oppfatninger om kapital
▪ Ikke kapital som er begrensende faktor, men heller evnen gründeren har til teste idéen og sørge for
at bedriften er rigget slik at idéen selger. Verdiforslag, forretningsmodell – og det å selge dette til
investorene.
▪ Trondheim er nok tyngst på tidligfase kapital, men det er også potensial for flere investorer i
såkornfasen.
▪ En fordel at Merkur Market/Euronext Growth gjør det mulig å ta selskaper tidlig på børs.
▪ Det er potensiale i å hente kapital fra andre steder enn i regionen, uten å flytte ut.
▪ Det er lokal tilgang på investeringsselskaper innen venture i ulike faser av utviklingsløp: pre-seed,
seed, vekst, oppkjøp, alt omtalt som private equity. Kverva, Salvesen & Thams, Viking Venture,
ProVenture, SINTEF Venture, CoFounder, presåkornmiljøer og forretningsengler. Aktive investeringer,
tilførsel av kompetanse.
▪ Innovasjon Norge bidrar med soft funding som er svært viktig i tidligfase. Gründerne selv, familie og
venner også viktig i denne fasen.
▪ Noen selskaper investerer i fond i stedet for å investere i enkeltselskaper.
▪ Det burde vært tilgang til mer kapital i presåkornfasen. Større aktører kunne også noen ganger
beveget seg til venstre og investert tidligere enn de vanligvis gjør.
▪ Internasjonale investorer kan være positivt, men disse deltar oftest først i vekstfasen.
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Kapital
Generelle oppfatninger om kapital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tidligfaseselskapene fremstår mer aktive enn forretningsenglene.
Positivt med grundere som har solgt og som investerer i andre startups.
Viktig for grundere selv har en del kapital, for å unngå å bli utvannet alt for tidlig.
Offentlig finansiering er veldig bra på tidlig stadium, men mer beskjeden etter hvert.
Opplever at det er mindre tilgang til kapital i Trondheim enn i Oslo.
Få vet hvordan man priser en startup.
Banker driver mest som tradisjonelle banker, ikke godt rigget for å bistå bedrifter med vekst, og
internasjonale satsinger er ofte forbundet med risiko sett fra bankens ståsted.
▪ Innovasjon Norge tar risiko, er satt opp slik, er ofte utløsende for annen kapital. Verken investorer
eller banker kjenner disse mulighetene med Innovasjon Norge godt nok til å ta ut potensialene.
▪ Kombinerte løsninger av softfunding, lån (Innovasjon Norge, bank) og EK/venturekapital.
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3. Konklusjoner og anbefalinger
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Konklusjoner og oppsummeringer (1 av 3)
(noen utdrag)
• Kapital: behov for økt kapitaltilgang, og kompetanse om området, i klyngene og blant
startups/gründere
• Startups trenger økt kompetanse på kapitalinnhenting – hva som kreves.
• Klyngen kan være i en bransje med lite oppmerksomhet fra investorer - behov for å øke
kunnskap og interesse.
• Potensiale også i tettere samarbeid mellom klynge og banker.
• God oversikt over mulighetene i NFR, EU og Innovasjon Norge i klyngene, men selvsagt
varierende blant startups/gründere.
• Innovasjon Norge svært viktig for finansiering, særlig i tidligfase.
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Konklusjoner og oppsummeringer (2 av 3)
(noen utdrag)
•

Fasen etter startup viser seg veldig vanskelig, det å få til vekst.

•

Overgangen fra startup til industrialisering, produserbarhet er vanskelig for mange startups/gründere.

•

Mye teknologitungt, hvor det er behov for å tenke product-market fit

•

Kan trengs en sterkere kultur og vilje til å lykkes med startups, prosjekter, satsinger – gründerkultur

•

Kompetansebehov innenfor kunde/marked, internasjonalisering, forretningsmodeller, kommersialisering – kjent
fra før for regionen.

•

Klyngene har gode forutsetninger for rådgiving og oppfølging av startups/gründere.

•

Mentorordninger med bransje/industrierfaring.

•

Potensiale i sterkere samarbeid med NTNU, både ansatte og studenter, for å få etablert flere startups innenfor
klyngens område

•

Liten tradisjon for å tenke vekst og startups.

•

Utfordrende for startups å få tilgang til store bedrifter, behov for å styrke leverandørsiden. De store kan bidra mer
aktivt i at mindre bedrifter lykkes med internasjonalisering.

•

Mangler etablerte strukturer for effektiv utvikling fra ide til vekst.
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Konklusjoner og oppsummeringer (3 av 3)
(noen utdrag)
•

Spin-offs fra eksisterende, større bedrifter i liten grad fokusert i klyngene

•

Store potensialer innenfor miljø, bærekraft.

•

Mange ulike, klyngespesifikke behov innenfor kompetanse. Eksempler: bransjekunnskap, produserbarhet,
utvikling av leverandørbedrifter, kunnskap om eksport mm.

•

Uutnyttede muligheter innenfor andre bransjer/vekst nye markeder med tilsvarende teknologi; satse mer
internasjonalt.
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Anbefalinger
1. Styrk kapitaltilgangen i tidlig fase ved å etablere presåkornfond i regionen.
Etabler et presåkornfond med fokus på Trøndelag, eller Midt-Norge. Fokus på startups innenfor teknologi/FoU. Kan
ha et særlig fokus på regionens klynger. Fondet finansieres fra aktører i regionen, og mulig Investinor.

2. Styrk tilgangen til akseleratorprogram for regionens startups og scaleups.
Sørg for styrket tilgang til akseleratorprogram for startups og scaleups som ønsker å benytte denne type tilbud for å
oppnå vekst. Det kan være fordelaktig også med bransjespesifikke akseleratorprogram. Akseleratorprogrammene
bør omfatte tilgang til kunder, investorer og kompetanse på industrialisering/produksjon,.

3. Styrk klyngenes innsats overfor startups og koblinger i innovasjonsmiljøet
Hver enkelt klynge bør bistå et utvalg startups innenfor kommersielle tema: kunde/marked,
forretningsmodell/verdiforslag og internasjonalisering ved behov for klyngens ekspertise. Men klyngene bør koble
startupene til de andre innovasjonsmiljøene hvor bistanden faller innenfor næringshage, inkubator, eller akselerators
områder.

4. Skap vekst gjennom arenaer hvor klynger, startups og investorer møtes.
Investorer har behov for sterkere kunnskap om potensialene i klyngene/deres bransjeområder, herunder
investeringsmuligheter. Klyngene og deres startups har fordel av tettere samspill med investorer og økt kommersielt
fokus. Etabler arenaer for startups, investorer og andre medlemsbedrifter fra klyngene, og med fokus på tema som
vekst/industrialisering, nye forretningsmuligheter, fra prototype til produksjon, kunde/marked, kapitalinnhenting.
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