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INNKALLING, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 04.02 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                           Dato: 28.01.2022  
 

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset 

Tidsrom: Fredag 04. februar 2022 kl 0830-1130 

Innkalt: Tor Jakob Reitan, Stig Roald Amundsen, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth, 
Kathrine Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 

KF 01/22 Referat fra møte 01.12 2021 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 01.12.2021 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 01.12.2021 godkjennes. 

 

 

KF 02/22 Bærekraftsbudsjettering i Trondheim kommune. 

Sak: Bærekraft er et tema som alle kommuner må forholde seg til, samtidig som det på mange 

områder snakkes om på et såpass overordnet nivå at det er vanskelig å utlede handling fra det. 

For å komme videre til handling må det være data på tilstanden innen de forskjellige målene, 

koblet opp mot ressursinnsatsen fra kommunen. I en slik kontekst blir spørsmålet om hvordan 

kommunens eget budsjett brukes opp mot bærekraftsmålene en viktig parameter. 

 

Trondheim kommune har jobbet med dette over noen tid, og Øyvind Tanum vil orientere om 

status i dette arbeidet.  

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

KF 03/22 Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast. 

Sak: Som Kommunedirektørforum 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.  

 

Prinsipielt sett er Trondheimsregionen v/ daglig leder prosjekteier, og dermed ansvarlig for det 

som legges fram til politisk behandling. I det ligger det også et ansvar om å vurdere om det som 
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leveres fra NiT som prosjektleder anbefales vedtatt, eller om man foreslår endringer. I denne 

fasen, der et utkast sendes på høring, vil ikke daglig leder foreslå endringer i forslaget fra NiT, 

men ved endelig behandling etter høringen kan det være aktuelt. 

 

Vedlegg 2: Utkast verdiskapingsstrategi. 

 

Forslag til vedtak:  

 Saken tas til orientering.  
 

 

KF 04/22 Oppdatering Trondheimsregionens Europeisk matregion prosjekt..  

Sak: Dette prosjektet er inne i en fase der det skjer mye, og det er naturlig å ha jevnlige oppdateringer 

også for Kommunedirektørforum. Prosjektleder Eileen Brandsegg vil orientere. 

 

Forslag til vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 

 

KF 05/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 

Sak: Trondheimsregionen sammen med Trøndelag fylkeskommune finansierte 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 sluttrapporten er vedlagt. 

 

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» * 

  

 Det er et godt utgangspunkt for å eventuelt videreføre prosjektet: 

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

  

 Det jobbes med å opprette et selskap som skal videreføre arbeidet.  

 
 

Vedlegg 3: Sluttrapport. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

KF 06/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 

krisepakkene 

Sak:   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, 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. 

 

   Resultatene fra prosjektet kan oppsummeres slik: 

 6AM sammen med prosjektpartnerne 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. 

En mer generell tilbakemelding er at bedømmingen av relevans fra bedriftene avhenger av hvor 

de er i utviklingsfasen. Tilbakemeldingene viser at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte 

verdi, 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 man 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. 

 

 

Vedlegg 4: Sluttrapport. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
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KF 07/22 Prosjekt bærekraftig massehåndtering – oppdatering på status. 

Sak:   Prosjektet «Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen» har kommet i gang høsten 

2021. Prosjektleder IKAP orienterte om prosjektet i Regionrådsmøte 17. desember 2021. Det tas 

sikte å legge fram et høringsutkast etter sommeren. Kommunedirektørforum i 

Trondheimsregionen er styringsgruppen til prosjektet. 

    

   Prosjektleder IKAP presenterer mer detaljert om kunnskap som er hentet inn så langt og 

framdriftsplanen framover.. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

  

 

KF 08/22 Søknad klimasatsmidler. 

Sak:   For å øke det finansielle handlingsrommet til IKAP foreslås det å søke om Klimasatsmidler til 

arbeidet om «Bærekraftig utvikling av boligområder» og «Næringsarealutvikling».  

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på:  

- Potensialet for utslippsreduksjon (CO2-utslipp på kort og lang sikt) 

- Grad av omstilling til lavutslippssamfunnet (bredd involvering aktører) 

- Overføringsverdi og spredningspotensial (nytteverdi for flere kommuner) 

 

Forslag til søknadene er tilpasset tildelingskriteriene og prioritering av søknader. Søknadsfrist er  

15. februar. Prosjektleder IKAP legger fram forslag til søknadene og beløp som omsøkes, i  

Møtet. 

 

 
Forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørforum slutter seg til søknadene om Klimasatsmidler til IKAP. 

 

 

KF 09/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022. 

Sak:   I årshjulet legges det opp til at skal lages en årsrapport for næringsarbeidet i det første 

regionrådsmøtet i det nye året. Det har vært gjennomført på litt forskjellige måter, men i og med 

at det diskuteres om næringsutvikling fortsatt skal være en del av porteføljen i 

Trondheimsregionen så kan det være på sin plass med en gjennomgang av hva det har blitt 

jobbet med i 2021, og litt om planer for 2022. 

 

2021 er det første året siden 2010 det ikke har vært en egen ansatt prosjektleder for oppfølging 

av Strategisk næringsplan. Det er det flere årsaker til, men det har vært helt nødvendig av 

økonomiske årsaker. Prosjektlederen har fra nyttår gått over i ny stilling i Trondheim kommune. 

Det er ikke pr nå planer om å ansette ny prosjektleder/næringsutvikler, før det kan vurderes må 

den langsiktige økonomiske finansieringen av Trondheimsregionen avklares. 

 

Næringsutviklingsarbeidet har vært håndtert av daglig leder i 2021, dette betyr at 

arbeidsinnsatsen har måttet fokuseres. Grovt sett har det vært fire områder som har vært 

prioritert: 

 Arbeidet med å utvikle et ERG-prosjekt i Trondheimsregionen. 
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 Jobbe med langsiktig rekruttering gjennom Talent Attraction Management (TAM). 

 Utvikle et grunnlag for mer helhetlig profilering av regionen. 

 Følge opp arbeidet med ny Strategisk næringsplan/verdiskapingsstrategi. 

Alle disse områdene vil være sentrale arbeidsområder også i 2022.  

 

De økonomiske ressursene har vært spredt over et bredere spekter, mye på grunn av eldre 

bindinger. Dette er en grov oversikt over de største prosjektene det er brukt midler på i i 2021: 

 

Forprosjekt klyngesamarbeid  200 000 

Technoport   500 000 

Ungt Entreprenørskap  633 000 

Regionalt produksjonsnettverk  120 000 

Impello analysen  100 000 

Innovasjonsfrokoster  100 000 

Prosjektledelse ny SNP  200 000 

Mobilisering krisepakke    75 000 

ERG   420 000 

NiT Indre Fosen  150 000 

Talent Attraction  150 000 

Webportal Talent Attraction  140 000 

Omdømmeundersøkelse/statistikk 150 000 

Profileringsprosjektet  120 000 

 

I tillegg belastes ca 400 000 av daglig leders lønn næringsdelen av budsjettet. 

 

For 2022 er aktiviteten nedskalert, og pr i dag er dette forpliktelsene:  

 

Talent Attraction  250 000 

ERG   725 000 

Ungt Entreprenørskap  380 000 

Telemarksforskning/diverse  100 000 

Impello analysen  100 000 

Innovasjonsfrokoster  150 000 

Prosjektledelse ny SNP  200 000 

Webportal TAM    20 000 

 

Det betyr at det er lite handlingsrom på budsjettet for 2022. Videreføring av TAM utover 

forprosjektet vil bli krevende og avhengig av ekstern finansiering.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

KF 10/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022 

 Møtested er Orkland. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Kommunedirektørforums 

sakliste:  

 Bjørn Wiggen vil innlede om Trondheimsregionens styrker og svakheter, og verdien av 

samarbeid. 

 Erlend Solem vil orientere om bylogistikk og planen om tunnel/havn rundt 

Flakk/Ila/Klett. 

 Lars Bjørgård vil orientere om status i Nye Veier sin portefølje i regionen. 
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Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

KF 11/22 Orienteringer. 

 

 

 

 

KF 12/22 Åpen post/eventuelt. 

 

 
Bård Eidet 

Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 01.12. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                                        Dato: 08. desember 2021  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 01. desember 2021 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Kjetil Mjøsund, Katrine Lereggen, Morten Wolden, Leif Roar Skogmo, 
Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 

Forfall: Tor Jakob Reitan, Ingvill Kvernmo, Alf-Petter Tenfjord, Petter Lindseth. 
 
 
RF 49/21 Referat fra møte 15.09 2021 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 15.09. 2021 godkjent. 

 

 
RF 50/21 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel - statusoppdatering. 
  Hans Petter Wollebæk, Trondheim kommune, innledet. Over i en fase med et Trondheimspanel 

– sammensatt som et Trondheim i miniatyr. Forslag klart i mars.. Fremtidsverksted for enhetene 
i kommunene. Fått inn 2000 innspill. Innsiktsbasen sentralt virkemiddel.  
Presentasjonen lagt ut på hjemmesida. 
 

Fra møtet:  
 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  

 
 
 

RF 51/21 Infrastruktur for alternative drivstoff og logistikkfunksjoner. 
   Silke van Dyken, Trondhiem kommune, innledet. Kommunen viktig som planmyndighet, men 

også som pådriver – rollene må avklares. Samhandling i regionen ønsket. Trondheimsregionen 
som del av en korridor?  

 Fra møtet: Fylkeskommunen har nettopp hatt en sak om ladestruktur, viktig at det samarbeides. 
Bensinstrasjonseiere: Stor terskel for å gjøre såpass store investeringer.  
Tilstrekkelig nettkapasitet utfordrende.  
Hvor aktiv skal det offentlige være?  

 Vedtak:  

Rådmannsforum tar saken til orientering. 
 

 

RF 52/21 Utviklingsplan og budsjett for 2022. 
 

Bård Eidet innledet 
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Fra møtet: IKAP svært vellykka, må fortsette.  
 
 

Vedtak: 1. Rådmannsforum ber om at Regionrådet vedtar den foreslåtte Utviklingsplanen for 2022. 

 2. Rådmannsforum støtter at medlemsavgiftene årlig etterjusteres med deflator, og 
etterreguleres fra 2020..  
 

 
RF 53/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen».

  

  Eileen Brandsegg, Bylivutvikling AS, innledet.  

Fra møtet: Høres lurt ut, og nødvendig å bruke Trondheim som navn. Vil styrke også de andre kommunene 
i det lange løp.  
Kommunene må ha en aktiv tilnærming, men lite bevisst nå. Viktig med forankringsprosess. 
Trenger mer modning. Må gjøre det mest mulig konkret for de andre kommunene. Gjøre det til 
tema i Regionrådet.  
Bør lage en reise/fortelling for forskjellige målgrupper, for å gjøre det enklere forståelig.  
  

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering. 

 

 

RF 54/21 Oppdatering på prosjektet Talent Attraction Management. 
Christian Haugen, NiT, innledet. 
 

Fra møtet: Må kobles til sentrale teknologiaktører. 
 

 
Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  

 
 

RF 55/21 European Region of Gastronomy - oppdatering. 
 

Eileen Brandsegg presenterte status.  
 

Fra møtet:  Hvordan klarer vi å mobilisere i hver enkelt kommune? Trenger ikke være ressurskrevende. 
 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering. 

 
 

RF 56/21 Presentasjon av utkast til ny Strategisk næringsplan. 
  Hans Petter Øien Kvam, NiT, innledet 

Fra møtet:  Er det grønne skiftet tydelig nok? Koblet til innkjøp f.eks.  
 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken tas til orientering.  
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RF 57/21 Gangr og 360. 
   

Fra møtet:   
 

Vedtak: Trondheimsregionen takker nei til tilbudet om innføring av Gangr. 

 

 

RF 58/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.12. 2021 
 
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

RF 59/21 Orienteringer. 
•  

 
 
 

RF 60/21 Åpen post/eventuelt:  
 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  



RAPPORT 
FORPROSJEKT REGIONALT PRODUKSJONSNETTVERK



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)

Bakgrunn for forprosjektet



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.

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.



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

Forprosjektaktiviteter



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. 



〉 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

FI Industrihage



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.



K

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.

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



K

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. 

Videreføringen av forprosjektet vil også kunne være med å 
bidra til flere av utfordringene oppstartsmiljløet har belyst 
gjennom denne fasen. 

Faktry – Sluppen 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 corona-
webinar 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

Forprosjektaktiviteter, forts.



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

mailto:frode@fi-nor.no


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.  
 

 
 
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.  
 

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.  



* 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 
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