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VEKST
S&T har en sterk utvikling 
og er tilført kapital som 
gjør selskapet rigget for 
ytterligere vekst

NEDLEGGELSE
Gruvedrift i Orkla legges 
ned. S&T får ansvar for å 
ivareta lokal næringslivs-
utvikling

ORKLA
Orkla Grube-aktiebolag
(senere Orkla ASA) 
etableres hvor S&T blir 
et datterselskap med 
hovedansvar for 
infrastruktur

OPPSTART
S&T etableres for å 
gjenoppbygge 
Strandheim Brug

UTKJØP
S&T som selskap og 
portefølje blir solgt ut av 
Orkla og kjøpt av nye eiere 
med lokal forankring
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Fra Strandheim Brug, via Orkla til selvstendig investeringsselskap

HVEM VI ER



PORTEFØLJE ~2,3 MRD
Entreprenør og 

eiendom Industri Forbruker Venture og øvrig
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har en ganske bred portefølje, med selskaper innen eindom, industri, forbruker, og venture. Etter hvert har porteføljen dreid mot mye forbrukrerettede virksomheter, spesielt Bitastad, Get Inspired og Rørosmeieriet har vært gode investeringer. Innenfor indstri har vi også noen selskaper. Axess og Devico er de to store og førstnevnte har operer jo i stor grad i samme marked som OT. Stedi er et nyopprettet selskap som vil fokusere på mellomstore investeringer innenfor teknologi og industri. Man kan også tenke seg at det blir en link mot selskapene i industriporteføljen. 



Virksomheter



VIRKSOMHETSOMRÅDER



ELEMENTER I VÅR KULTUR

Environment

E

S

G

• Solid industrielt fundament
• Markedsfokus
• Fellesskapets betydning
• Grundighet og kvalitet
• Brutal ærlighet
• Kontinuerlig forbedring
• Kunnskapsrik ledelse
• Skape verdi



LANGSIKTIG VERDISKAPING

Environment

E

S

G

• Aktivt eierskap
• Fokus på drift 

– kontinuerlig forbedring 
og effektivisering

• Markedsorientering
• Organisk vekst
• Fokus på strukturelle muligheter



HVA VI GJØR



Blått møter 
grønt

Kapital

Eiendoms-
utvikling

Entreprenør

Se muligheter

Lokalmat Nettverk og 
samarbeid

Kobling mellom 
ulike næringer 

og aktører

Trøndelag, Nordmøre og Romsdal – muligheter i regionen



HVA GJØR SAMFUNNET ATTRAKTIVT

• Boligtomter
• Næringsareal
• Sentrumsutvikling
• Aktivitet og kultur
• Fokus på næring
• Felles ambisjoner og 

samarbeid
• Høyskole/Universitet



FAKTORER SOM BREMSER VEKST



FUNGERER VIRKEMIDLENE FOR Å SKAPE VERDIER?

• Eksempel: 
Thamsklyngen / Arenaprogrammet

• Rollefordeling 
SIVA, Innovasjon Norge, ENOVA, 
Forskningsrådet, Fylkeskommune, 
kommune etc. 

• Ny virksomhet prioriteres foran utvikling av 
eksisterende 

• Forståelse av problemstilling 
(arbeidsplasser vs. arbeidskraft)



ESG OG BÆREKRAFT

Norske myndigheter/
publikum

Governance

Environment

E

G
Governance

SocialEU/ 
taksonomi

Bank/Finans Ansatte/rekruttering

Kunde/forbruker

Eiere



FNs 
BÆREKRAFTSMÅL

EUs 
TaksonomiESG

Økonomisk bærekraft
Aktivt eierskap
Ledelse
Styrings-og kontrollsystem
Belønningsmodeller
Tiltak mot korrupsjon

Likestilling
Mangfold
Arbeidsvilkår
Bidra lokalt
Samfunnsansvar

Sirkulær
Resirkulering
Redusere utslipp
Transport, logistikk 
Innkjøp, råvarer

Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene

Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål
 Begrensning av klimaendringer
 Klimatilpasning
 Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og 

havressurser
 Omstilling til en sirkulærøkonomi
 Forebygging og bekjempelse av forurensing
 Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og 

økosystemer

Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter



HVORDAN SKAPE VERDIG GJENNOM ESG?

• Være i forkant: forstå samfunnsutviklingen
• Redusere risiko
• Lavere finanskost?
• Være åpen for muligheter – sirkulær
• Forsterke og utvikle omdømmet
• Være en attraktiv investor, 

samarbeidspartner og arbeidssted

Brukernavn
Presentasjonsnotater




ORKLAND



LOKALE ENGASJEMENT

• Thams Innovasjon
• Thamsklyngen
• Visit Orkland
• Visit Løkken Verk
• BigBite
• Sabrura
• Jordbærpikene



SAMFUNNSREGNSKAP

Eiendom (2012-2020)
Grunnlag: 881 mNok



ORKLAND - NÆRINGSKOMMUNE NR1

• Kommunen har fokus på næring
• Industrikultur 
• Den norske modellen
• Kompetanse og innovasjon
• Thams Innovasjon
• Thamsklyngen
• Sirkulærøkonomi og samarbeid
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