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Másson Maack, David Omdal Skarbø og Jaya Thomlison, The List.   
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Hauge, Alf Petter Tenfjord, Kirsten Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.  

Sekretariat:  Bård Eidet. 
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39/22 Presentasjon av Dealroom som mulig kunnskapsverktøy, og oppdatering på Innovasjon 

Norge sine prioriteringer og status. 
40/22 Oppfølging av Verdiskapingsstrategien, og mulige konsekvenser av Trondheimsregionen 

sin økonomiske stilling 
41/22 Statusoppdatering 
42/22 Eventuelt 

 

 

NR 33/22 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

NR 34/22 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 09.09.22  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 35/22 Presentasjon av arbeidet med grønn konkurransekraft, grønn finans og klimavennlig 
markedsomstilling. 

     

Sak:  Utvikling av et nytt grønt og bærekraftig næringsliv vil åpenbart være en forpliktelse 
for alle som jobber med næringsutvikling framover. Dette må skje i samarbeid med de 
som jobber med klima- og miljøstrategier/planer. Næringsrådet har i flere omganger 
fått oppdatering på arbeidet med lage kriterier for grønn konkurransekraft, og vil i 
møtet få en status både på det og arbeidet med grønn finans og klimavennlig 
markedsomstilling, og arbeidet med revidering av Trondheim sin klimaplan.  
Chin-Yu Lee og Mia Abelgaard fra Trondheim kommune vil innlede. 
 
 

Vedlegg 2: Kortversjon av arbeidet med grønn finans.  
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 36/22 Status og planer framover for The List. 
 

Sak:  The List har også vært presentert i Næringsrådet tidligere. Konseptet er kort forklart å 
gi engelsk-språklig informasjon av høy kvalitet til den etter hvert store delen av 
Trondheimsregionen sin befolkning som har utenlandsk bakgrunn.  The List Media 
produserer The List magasin, Tech List magasin, FN Bærekraftsutgave i samarbeid 
med Trondheim FN Bærekraftsenter, og profileringsmateriell for nettredaksjon 
thelist.no, visittrondheim.no og snart ‘What’s On’ kalender. I dag blir magasinet 
distribuert til 350 punkter i regionen Trøndelag, med 35.000 lesere. Magasinet er en 
del av NTNUs velkomstpakke til nye internasjonale studenter. 
 
Tech List er landets eneste engelsk-språklige magasin med informasjon om Norges 
teknologi og innovasjonsmiljø, og de ønsker et partnerskap med Trondheimsregionen 
om utgivelse. Både The List og Tech List er aktiviteter som de fleste synes er bra 
finnes, men som faller mellom de fleste stoler når det gjelder finansiering. Et bredt 
partnerskap har på forskjellige måter gått inn med støtte, men det har hele tiden vært 
preget av kort tidshorisont og en tilværelse fra hånd til munn. Med tanke på 
Trondheimsregionen sitt arbeid med å styrke teknologihovedstaden er ikke et 
partnerskap unaturlig, men vi vil gjerne ha en diskusjon i det bredere partnerskapet 
om hva som er ønskelig og mulig, også ut fra usikkerheten rundt Trondheimsregionen 
langsiktige finansiering. 
Vedlagt forslaget til avtale fra The List. 
 

  
Vedlegg 3: Forslag fra The List.  

Forslag til vedtak:  
 
Saken legges fram for diskusjon. 
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NR 37/22   Oppdatering på Startup TRD 

 

Sak:  Oppstartsmiljøets utvikling har vært et tema i mange omganger i Næringsrådet, nå er 
det naturlig å ha en ny statusoppdatering, etter pandemi og gjenåpning. Thor Richard 
Isaksen presenterer. 

  
 

 

  
Forslag til vedtak:    
 

                   Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

NR 38/22  Presentasjon av Dealroom og oppdatering på status i Innovasjon Norge. 
 

Sak: Den globale Dealroom plattformen er den største databasen over 
oppstartsbedrifter, vekstbedrifter, investeringer og økosystem i Europa. Den gir 
både innsikt og oversikt over det lokale økosystemet (og utviklingen), men ikke 
minst tilgjengeliggjør det våre lokale data til det globale markedet. Oslo Business 
Region var en pådriver for å ta det i bruk i Norge, og vi har i flere omganger 
diskutert med dem om også å inkludere Trondheim. Nå har det blitt en enighet 
mellom OBR og Innovasjon Norge at IN overtar det nasjonale ansvaret, derfor har 
de blitt bedt om å presentere denne løsningen for Næringsrådet. Samtidig har de 
blitt bedt om å gi en oppdatering på status i IN. 
 

Forslag til vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 NR 39/22 Oppfølging av Verdiskapingsstrategien, eventuelle partnerskap, Trondheimsregionen 

sin økonomiske stilling. 

Sak: Verdiskapingsstrategien vil jevnlig bli tema i Næringsrådet framover, for å holde 
trykket oppe på gjennomføring, og for å få en tydelig arbeidsfordeling.  Kommunene 
vil, med litt forskjellig tidshorisont, utarbeide sine egne handlingsplaner. Det ville det 
vært naturlig at Trondheimsregionen som organisasjon også gjorde, men med den 
uavklarte økonomiske situasjonen er det vanskelig å gjøre det nå. Kort oppsummert 
har Trondheimsregionen gått fra å ha et budsjett på 17-18 mill i nå-verdi, til 6 mill i 
2022. Det jobbes nå med å få oppjustert medlemsavgiftene til 10 mill i året, men 
dette er avhengig av konsensus blant alle kommunene, og slik det ser ut nå så er det 
1-2 kommuner som sier nei. 
 
Stillingen som næringsutvikler i Trondheimsregionen er for tiden vakant, og med et 
framtidig budsjett på 6 mill er dilemmaet om denne stillingen skal besettes, da har vi 
kapasitet til å utvikle prosjekt sammen med omverdenen, men ikke rom for å være 
med og finansiere prosjekt. Eller ikke tilsette, og ha rom for å støtte noen prosjekt, 
men ikke kapasitet til å være med og utvikle dem. Det blir også et spørsmål om 
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Næringsrådet kan og skal fortsette som organ. 
 
Det har under prosessen med Verdiskapingsstrategien vært understreket at valget 
om å legge seg tett opp til fylkeskommunens strategi forutsetter en vilje og evne hos 
fylkeskommunen til å vurdere partnerskapsavtaler for gjennomføring, der det er 
felles interesser. Samtalene rundt dette er startet, uten at vi har kommet så mye 
lengre. Men ett område som åpenbart må diskuteres og avklares raskt, er arbeidet 
med rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, det vi også har kalt Talent Attraction 
Management (TAM). Trøndelag fylkeskommune har et politisk vedtak om at det skal 
utredes en egen satsing på dette, Trondheimsregionen har jobbet med dette over 
flere år og det er åpenbare synergieffekter. Vi tar sikte på å ha en beslutningssak om 
videreføring i regionrådet i desember eller februar, før det bør bli en avklaring om 
framtidig samarbeid.  
 

Forslag til vedtak:  
 

Saken legges fram for diskusjon. 
 

 
 
NR 40/22  Statusoppdatering 

 

Sak:  
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 
NR 41/22  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 09.09.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 16.09.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: 09.09.2022, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Kirsten Ingjerd Værdal, Toril Nagelhus Hernes (på 
telefon), Stein Ivar Strøm, Petter Lindseth, Morten Wolden (slutten av 
møtet), Øyvind Skogvold, Alf Petter Tenfjord, Ingvill Kvernmo, Håkon 
Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Ståle Vaag, Tord Lien, Jon Uthus, Kristian Dahlberg Hauge. 
 

 

  
  

 Saksliste 
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24/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
25/22 Presentasjon av Verdiskapingsstrategien 
26/22 Oppdatering på Trondheimregionens ERG-prosjekt 
27/22 Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre 
28/22 Trondheim.com – portal for felles profilering  
29/22 Bocuse d’Or 2024 – muligheter og planer 
30/22 Møteplan for 2023 
31/22 Statusoppdatering 
32/22 Eventuelt 

 

NR 23/22 Konstituering av møtet.  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 24/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 09.03.2022 godkjennes. 
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NR 25/22 Presentasjon av Verdiskapingsstrategien 

  Berit Rian presenterte strategien. Bra for Trøndelag at stort sett alle forholder seg til 
fylkeskommunens verdiskapingsstrategi som utgangspunkt. Viktig å avklare hva 
Trondheimsregionen som organisasjon skal ta ansvar for.  
 

 Fra møtet:  - Lite regionale utviklingsmidler midler som kan brukes. Skeptisk til om 
klyngetildelingene blir ytterligere kuttet, fylkeskommunen kan ikke kompensere 
for bortfall av statlige penger. 

- Viktigst at vi koordinerer oss sjøl enda bedre i tillegg til den nasjonale 
koordineringen.  

- Trondheimsregionen bør koordinere og synliggjøre hva de forskjellige skal gjøre.  
- Savner utfordringen knyttet til demografisk utvikling, der slår inn i 

Trondheimsregionen også.  
- Viktig å prioritere. Hva er sammenhengene mellom de forskjellige målene?  

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   
 
 

 

NR 26/22 Oppdatering på Trondheimregionens ERG-prosjekt. 

  Eileen Brandsegg, prosjektleder, presenterte. Godt samarbeid med hovedprosjektet.  

 

Fra møtet:  - Vi kan samkjøre hvordan vi legger ut (mat)anbudene våre for å styrke 
lokalmatprodusentene.  

- Veldig fornøyd med samarbeidet fra fylkeskommunens side! Må diskutere 
hva som skal videreføres etter ERG-året, kanskje spesielt innen rekruttering. 
Også hvordan vi rigger oss mer hensiktsmessig i forhold til arrangement, og 
hvordan vi styrker samarbeid inn mot måltidsturisme.  

- Utfordringer for produsentene med kapasitet til å delta på alle prosjektene, 
må samkjøres bedre.  
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering . 

 
 
 
 

NR 27/22 Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre 
 
Christian Haugen, prosjektleder NiT, innledet. Viktig å styrke oss som 
karrieredestinasjon.  

Fra møtet:  • Må få til et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, og Innovasjon Norge 
må finne seg en nasjonal rolle. 
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• Bra underlag og god presentasjon, veldig viktig tema. Målgruppen: Hvilken 
type kompetanse er det snakk om? Bare spesialister eller også fagarbeidere; 
hvor spiss skal man være? Må kobles også til de store som SINTEF og NTNU.  

• Pragmatisk mht finansiering. Må måles! 
  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 28/22 Trondheim.com – portal for felles profilering. 

 
Bård Eidet presenterte.  

 

Fra møtet:  

-    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

 

NR 29/22 Bocuse d’Or 2024 – muligheter og planer. 
 
Berit Rian presenterte planene for arbeidet framover. 
  

Fra møtet:  - Arbeidet med å starte revisjonen av Matmanifestet har starta. Viktig med 
de regionale prosjektene.  

- Enkeltaktørene må utfordres til å ta det inn på sine egne arrangement.  
- Hvordan vi som vertskap kan være konsistent på våre fortellinger om hva 

vi er vil være viktig. 

  

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 30/22  Møteplan for 2023. 
 
Mulig å samkjøre møtedager i alle kommuner? 

  

Fra møtet:  -  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 31/22 Statusoppdatering  
 

• Samarbeid med WorkWork: Sluttrapport sendt inn, vurderer nytt prosjekt. 
Tema på et senere møte. 

• Kapital/pre-såkornfond: Aktørene venter på beslutning fra SMN1, som har 
vedtatt å sette av 160 mill, mål om 4-500 mill i alt. Impello har blitt hyrt for å 
lage en rapport om styrker/svakheter/muligheter. Beslutning om hvem som 
skal forvalte i oktober.  Ser på mulighet for samarbeid også med de andre 
aktørene, kan bli ett stort fond.  

• Samarbeid om realfagssatsing, vurderer mulighetene i et tettere samarbeid 
mellom, Ungt Entreprenørskap, Vitensenteret, Trondheim Tech Port, og First 
Lego League. 

• Testarenaer: Trondheim kommune jobber med en politisk sak, men har også 
klare regionale vinklinger.  

• Telemarksforskning: Vi abonnerer på analyser som også andre kan få tilgang på. 

• Impello-analysen: Vi er partner også i år, innen en ramme på 100’.  

• Dealroom: Blir tema på et senere møte. 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 32/22 Eventuelt  



Grønn offentlig finans
– en kunnskapspakke for kommune-Norge

September 2022

Fem tips:
✓Øk forståelsen av klimarisiko i virksomheten og i 
lokalsamfunnet.

✓Klimarisikohåndtering krever ledelse og styring.

✓Hold virksomheten oppdatert på utvikling av 
kriterier, rammeverk og produkter innen grønn 
finans.

✓Etabler tett samarbeid og sikre kunnskapsdeling 
i virksomheten.

✓Bruk innkjøpsmakten!
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Grønn offentlig finans: «Aktiviteter, roller og/eller prosesser i kommune-sektoren som blir berørt av grønn finans»

Klimarisiko

Ressursbruk og miljøavtrykkKommunen, 
selskapet, samfunnet

Natur- og 
klimaendring

Klimaomstillingen kan lykkes om pengestrømmene vris i grønnere retning.
Valg i dag påvirker sektorens måloppnåelse i tiår framover. 

Grønn finans utvider finansielle betraktninger ved 
også å ta hensyn til klima- og miljømessige faktorer. 
Dette har resultert i:

- Økt oppmerksomhet på klimarisiko

- Standardisering av kriterier for hva som kan betraktes som bærekraftige aktiviteter 

- Rapportering og åpenhet

Sentrale veiledninger og kriterier for vurdering 
av klimarisiko og bærekraftige aktiviteter

Klimarisiko

Ressursbruk og miljøavtrykkKommunen, 
selskapet, samfunnet

Natur- og 
klimaendring

Kommunesektoren har en sentral rolle i en bærekraftig omstillingen gjennom forvaltning, investeringer, anskaffelser, 
næringsutvikling. Grønn offentlig finans kan redusere risiko og bidra til:

- Lavere kostnader for sektoren (finansieringskostnader, langsiktige investeringskostnader) og sikring av verdier

- En omstilling i lokalt næringsliv til en lavere kostnad og med opprettholdt konkurranseevne

- Attraktivitet som arbeidsgiver, som bostedskommune, som vertskommune for næringslivet



3

Forvaltning

Kommunesektoren sitter i en nøkkelrolle for å realisere potensialet for bærekraftige investeringer, egne som andres.
Vurderinger av bærekraft og klimarisiko i alle plannivåer kan styrkes av kunnskap fra grønn finans.
Bedriftene vil måtte rapportere i henhold til taksonomien, og det vil påvirke deres finansiering og investorinteresse. 
Klimarisikoanalyser tilpasset definisjoner og krav innen grønn finans, delt med næringslivet, vil kunne styrke bedriftenes 
beslutningsgrunnlag og deres evne til å finansiere sin virksomhet. 

Investering

Sikre verdier som blir mindre eksponert for klimarisiko. 
Bidra til nødvendig omstilling i næringslivet.
Bidra til kompetansebygging hos innbyggere, ansatte og næringsliv.
Bidra til utvikling av ny teknologi og løsninger og nye forretningsmodeller.
Presentere markedet for attraktive prosjekter som igjen sikrer konkurranse.

Anskaffelser

Balansekunst mellom å være krevende og samtidig inkluderende.
Innkjøpsmakten i offentlig sektor er betydelig, 
men potensialet kan ikke utnyttes uten samordning.
Lavt kravsnivå og svak vektig av miljøkriterier vil kunne slå tilbake på 
kommunens måloppnåelse og markedets langsiktige evne til omstilling.

Næringsutvikling

Næringsutviklingsaktiviteten sikrer kommunesektorens framtidige inntekter. 
Bør rettes mot bærekraftige aktiviteter, gjenspeile klimarisikoforståelse og bidra til omstilling i alle sentrale sektorer lokalt. 
Samordnet satsing (interkommunalt, regionalt, nasjonalt) basert på lokale forutsetninger, nasjonale tematiske satsinger.
Aktiviteten kan koordineres med strenge krav og høy vekting av miljøkvaliteter anskaffelser og investeringer for å sikre leverandørenes 
langsiktige konkurranseevne. 

Kommunesektorens handlingsrom

For å lykkes med bærekraftige anskaffelser og 
investeringer:
Helhetlig plan/strategi og prioritering. 
Koordinering av miljøkrav i kommunesektoren.
Krav og kriterier i anskaffelsene må være klare, 
etterprøvbare og komme med sanksjoner.
Absolutte miljøkrav der marked er modent.
Fleksibilitet i avtaler for å dra nytte av viktig teknologi- og 
markedsutvikling.
Kontraktsoppfølging med datafangst, 
Følge med på utvikling i kriterier i grønn finans.



Grønne plasseringer

Grønne obligasjoner

Grønne lån
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Finansielle grønne produkter
Grønne lånekriterier eksisterer for:

Avfall, 
renovasjon og 
sirkulærøkonomi

Klimatilpasning

Transport

Fornybar energi

Andre investeringer med 

betydelig klima- eller miljøeffekt

Bygg

Vann og avløp

Arealbruk og 

områdeprosjekter

Lignende produkter tilbys av KBN og KLP med stor aktivitet mot sektoren.
«Grønn faktor», i dag med 10 basispunkter (0,1 prosentpoeng).
Dokumentasjonskravet i forbindelse med grønne lån er relativt begrenset. 
Lån knyttes gjerne til spesifikke bærekraftige prosjekter, men kan også være generelle lån.
Bruk av grønne finansieringsmekanismer uten tydelig økte administrative kostnader.

Sertifikat- og obligasjonslån som andel av kommunesektorens samlede gjeld har ligget 
stabilt rundt 27–28%, men svært liten andel er grønne obligasjoner utstedt av 
kommunesektoren.
Ved grønne obligasjoner ønsker markedet mer informasjon av utsteder, der det grønne 
finansieringsrammeverket er sentralt. Transparens og rapportering gjør det mulig for 
investorer å bedre vurdere de grønne egenskapene. 
Det er en sterk vekst i volumet og antallet grønne obligasjonsutstedelser fra andre 
utstedere.

- Investeringer i grønne obligasjoner
- Investeringer direkte i noterte eller unoterte selskaper med all omsetning og 

investering knyttet til kvalifiserende aktiviteter (pure play selskaper) 
- Grønne innskudd der banken kan dokumentere at innskuddene kun bidrar til 

finansiering av bærekraftige aktiviteter 



FORSLAG TIL 
PARTNERSKAP
Trondheimsregionen
+ THE LIST MEDIA, 2022-2025



THE LIST MEDIA AS
•The List Media AS ble stiftet i 2014 etter forespørsel fra NTNU og internasjonalt student forum, grunnet mangel på høy kvalitets 
engelsk-språkelig informasjon.

•Organisasjonen har samarbeidet med NTNU siden 2014 ved å bidra med informasjon om Trondheim som attraktiv by og studieby, 
og NTNU som et verdensledende innovasjonsmiljø. Redaksjonell profilering i magasinene, på nett, Trondheim-guide og startup 
guide.

•The List har siden den gang utgitt gratismagasinet The List og andre spesialpublikasjoner regelmessig. I dag jobber The List med 
hovedpartnere Trondheim kommune, SIT, Study Trondheim, NTNU, Visit Trondheim, og flere.

•The List Media produserer The List magasin, Tech List magasin, FN Bærekraftsblad i samarbeid med Trondheim FN 
Bærekraftsenter, og profileringsmateriell for nettredaksjon thelist.no, visittrondheim.no og snart ‘What’s On’ kalender.

•I dag blir magasinet distribuert til 350 punkter i regionen Trøndelag, med 35.000 lesere. Magasinet er en del av NTNUs 
velkomstpakke til nye internasjonale studenter.

•Tech List er av landets eneste engelsk-språklige magasin med informasjon om Norges teknologi og innovasjonsmiljø.

•Organisasjonen har gjennomført en omstillingsprosess under pandemien, og vil fokusere på en rekke nøkkelpartnere og 
profileringsmateriell for det digitale magasinet thelist.no (med en del for Tech List artikler), samt fysiske magasiner The List og Tech 
List.

•Ny nettside under utvikling (med en dedikert del for Tech List artikler), i samarbeid med HK Link



THE LIST MEDIA 2022

PRODUKTER 

• Tech List / Oktober-November

• The List Spring Magazine / Mars

• The List Summer Magazine (Student-focused) / Juli

• The List UN SDG Guide / Mai

• NorHEAD brochure i forbindelse med åpning av nytt 
senter / August

• Artikler og content strategi for NTNU Kunnskapsfest, 
Hyfer / September

• The List Winter Magazine / November

• thelist.no / Kontinuerlig



Trondheims eneste engelske teknologimagasin

TECH LIST 

• Trondheims basert innovasjon

• Profileringsagent for Teknologihovedstaden Trondheim

• Dekker en del av kommunens og regionens strategiske 
mål

• Mulighet for nasjonal distribusjon

• Tidligere dekket eventer som Tech Port  og Web Summit

• Stort potensiale for vekst



AI special issue

TECH LIST 2022 
• Tech List magasinet er et perfekt veipunkt for å gjøre status og fange alle 

de fantastiske teknologiske fremskritt som skjer i teknologihovedstaden 
Trondheim. Tech List er en naturlig forlengelse av The List Medias misjon 
om å vise frem alle de flotte sidene ved Trondheim og Trøndelag for 
lokalt og et internasjonalt publikum.

• Tech List har vært på pause på grunn av pandemien, men nå ser vi etter 
nøkkelpartnere i regionen for å hjelpe med relanseringen og 
videreutviklingen. 

• Årets tema vil være AI da det er en av de mest spennende nye 
områdene innen teknologi som allerede blir mestret av mange aktører i 
byen. Det generelle publikumet forstår det imidlertid ikke ordentlig, så 
The Lists erfaring med å skrive engasjerende tekst vil være avgjørende 
for å formidle dette spennende nye feltet.

• Bladet skal være 40 sider og trykkes i 3500 eksemplarer som skal 
distribueres på sentrale teknologibegivenheter og kunnskapssentre 
slutten av ‘22 og starten av ‘23, samt noen av The Lists nåværende 
distribusjonssteder. Alle artiklene vil også bli publisert online på Tech 
List-nettstedet som er under konstruksjon.

[Mock-up for Tech List 2022]



Trondheimsregionen kan støtte artikler som viser frem spennende prosjekter og resultater fra organisasjoner i Trøndelag

FORSLAG TIL REDAKSJON

• Artikler som tar for seg og viser frem aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter i 

Trondheimsregionen

• Artikler som tar for seg tidligere innovasjon som kommer fra Trondheimsregionen, 

men som ikke alle vet har sitt utspring fra Trondheimsregionen

• Bilder fra eventer, foredrag og lignende

• Profileringsmateriell, som skrevet på en leservennlig måte, øker formidling og 

interesse blant folk flest

• Online artikler for enkel deling, samt promotering av aktiviteter gjennom sosiale 

medier og nettverk.

• Oppmerksomhet rundt internasjonale konferanser arrangert i Trondheimsregionen

• Leservennlig engelsk innhold av høy språklig kvalitet

The List er et annonse- og partnerskaps-drevet magasin. 
The List er gratis å plukke opp, men ikke gratis å lage. Derfor 
er The List avhengig av å få inn sterke aktører fra ulike 
miljøer til å bidra i promosjon av flotte initiativer fra regionen, 
som et slags spleiselag. 

På denne måten kan vi støtte byens mennesker, i tillegg til å 
pleie lokal innovasjon og rapportere på våre partneres 
prosjekter. 

I tillegg til at annonsører og partnere får markedsføring og 
promosjon gjennom The Lists produkter, sørger 
partnerpenger for at vi også kan fortsette å spre informasjon 
rundt mindre initiativer fra Trondheim og regionen. Disse 
mindre initiativene kan være svært gode, men ikke sitte på 
ressurser for å drive nødvendig promosjon. The List har et 
ønske om å også løfte frem disse tiltakene, for å styrke 
regionen helhetlig. Dersom disse gode tiltakene også får en 
plattform, kan det føre til å trekke flere personer til regionen 
og skape en større interesse blant flere mennesker, som 
igjen styrker hele regionens økosystem.  



Forslag til avtale mellom Trondheimsregionen og The List Media 2022 - 2025 for Tech List

FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE FOR ‘22-‘25

350.000,- NOK årlig

● Jevnlige møtepunkter under perioden for å diskutere relevant innhold og avdekke behov.

● Tilgang på en contributor plattform, hvor studenter og andre som har lyst kan bidra med redaksjonelt innhold, illustrasjon eller 

lignende, har mulighet til dette. Kan ta for seg andre ting enn datateknologi og informatikk, for eksempel kunstneriske 

prosjekter.

● Tilgang på en viktig formidlingskanal og støtte ved produksjon av relevant innhold og historiefortelling

● The List produserer opptil 4 stykk digitalt levende innhold for visittrondheim.no per måned. The List har mulighet for å 

tilgjengeliggjøre innhold for å fronte Trondheim som teknologihovedstad på Visit Trondheims plattform

● Mulighet til å styrke regionen gjennom å støtte opp om lokale bedrifter og initiativer gjennom å støtte en plattform som vil være 

med å løfte dem opp til et større publikum



KONTAKTINFORMASJON

Editor-in-chief: Már Másson Maack 
Email: mar@thelist.no
Telephone: 46282684

Head of Marketing: David Omdal Skarbø
Email: david@thelist.no
Telephone: 47370153
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