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NR 33/22 Konstituering av møtet.  
Aina Reppe fra Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal presenterte kort 
Omstillingsprogrammet. 

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 34/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 09.09.2022 godkjennes. 
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NR 35/22 Presentasjon av arbeidet med grønn konkurransekraft, grønn finans og klimavennlig 
markedsomstilling. 

  Chin-Yu Lee og Mie Abelgaard, Trondheim kommune, presenterte.  
Grønn verdiskaping ett av hovedmålene i Klimaplanen. Utfordring at det mangler gode 
indikatorer på å måle grønn konkurransekraft. Nærmer seg et forslag, innen utgangen 
av året.  
Stor interesse rundt grønn finans.  
 

 Fra møtet:  - Hvordan er det forankra i kommunene? Sendt på høring?  
Ikke der ennå, men aktuelt på sikt. 
 

             Vedtak:   
                   Næringsrådet tar saken til orientering.   
 
 

 

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

  Már Másson Maack, David Omdal Skarbø og Jaya Thomlison fra The List innledet. 
Trenger 800’ i offentlig støtte for å få det til å gå rundt, 200’ fra hver av partnerne 
NTNU, SiT, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.  

 

Fra møtet:  - Nærmere kobling til Tech Port? Daglig leder tar ansvar for å kalle inn til et 
møte mellom partene.  

- Hva mister vi hvis The List forsvinner? Hvor mye skal være print og hvor mye 
skal være digitalt?  

- Et stykke å gå før utlendinger skjønner hvordan virkemiddelapparatet 
fungerer. Vil gjerne diskutere distribusjonspunkter.  Hvordan koble på 
ukrainske flyktninger? Kan være viktig for å vise fram hvilke tilbud som finnes 
i regionen totalt sett.  

- Viktig å finne forutsigbare løsninger, godt i tråd med Verdiskapingsstrategien.  
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 
 

NR 37/22 Oppdatering på Startup TRD. 
 
Thor Richard Isaksen, 6AM, presenterte. Oppfølging fra lekkasjerapporten i 2021. 
Jobber med en toppfinansiering på 5 mill i året over 5 år, ser ut til å falle på plass. 
Tidligfasefond på 40 mill avklares raskt. Både Gründerbrakka, BI og Entreprenørskolen 
med. Også samtaler med Cofounder om samarbeid.  
Startup TRD har over 200 bedrifter knyttet til seg, vil forhåpentligvis føre til full 
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uttelling hos SIVA.  
Startup Lab: Har inntekter gjennom partnerskapsavtaler med eksisterende næringsliv 
på 20-25 mill – finnes ikke i Trondheim.  

Fra møtet:  • Hvordan få bedriftene til å bli værende? Krav om styreplass f.eks.?  
Gir ikke en garanti, men gjør det mer attraktivt.  

• Hvor skjer lekkasjen? Hva kan gjøres med det? 
• Prøv å få samlet kreftene, viktig å komme fra analyser til handling. Hva er 

planene framover for Startup TRD?  
Flere tiltak: Distribuert inkubator, felles events, støtte opp om eksisterende 
tiltak som Spark. Neste: Støtte mer opp om bedriftene, større arrangement.  

• Finnes ingen helhetlig oversikt over alt som foregår.  
Må spille på de aktørene som finnes, og skille mellom kommunikasjon 
internt i miljøet og ut i verden.  

• Mange aktører som holder til utenfor Trondheim har også stor aktivitet i 
Trondheim.  

• Vi er nærme å få til et system som fungerer.  
• Opptatt av roller. Må ryddes. Startup TRD må inviteres inn til styremøte 

Trondheim Tech Port.  
  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

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

 
Stein Ivar Strøm presenterte.  
Dealroom er en interaktiv database, mange land er med. Bedrifter kan selv legge inn 
data, men også Dealroom selv.  
Egenkapital innskutt i oppstartsbedrifter fra Innovasjon Norge: Sterkt vekst i Oslo, lavt 
her. 
 
IN: Det grønne skiftet blir viktigere og viktigere føring. Mindre på ordinære virkemidler, 
økning på landbruk gjennom Bionova.  
 

Fra møtet: 

 

-    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 39/22 Oppfølging av Verdiskapingsstrategien, eventuelle partnerskap, Trondheimsregionen 
sin økonomiske stilling. 
 
Bård Eidet innledet. 
  

Fra møtet:  -    

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 40/22 Statusoppdatering  
 

• ERG: Menymessa, det store festmåltidet, sjømatfestival. 

• Kandidatundersøkelsen NTNU: Tema på det neste møtet 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 41/22 Eventuelt  
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OM THE LIST
● The List Media AS ble stiftet i 2014 etter 

forespørsel fra NTNU og internasjonalt student 
forum, grunnet mangel på høy kvalitets 
engelsk-språkelig informasjon, for inkludering 
av internasjonale studenter og arbeidstakere i 
hele regionen.

● Vi har siden 2014 utgitt gratismagasinet The 
List og andre spesialpublikasjoner 
regelmessig, f. eks. Tech List og FN 
Bærekraftsblad. Vi lager også digitalt innhold 
på thelist.no og for våre partnere.

● Har hatt distribusjon til 350 punkter over hele 
Trøndelag, med 35.000 lesere. Magasinet har 
de siste sommerne vært en del av NTNUs 
velkomstpakke til nye internasjonale 
studenter.



Vi vil være en bidragsyter i integreringen av 
internasjonale studenter og arbeidstakere 
gjennom å inkludere gruppen i lokalsamfunnet. 

VÅRT FORMÅL
• Vi ønsker at folk som flytter til Trøndelag skal elske regionen 

og bestemme seg for å bli her.

• Vi har gjort det de siste 8 årene ved å lage gratis 
kvalitetsinnhold på engelsk, arrangementsoppføringer 
for alt som skjer i regionen, og gitt internasjonale folk en 
stemme gjennom contributor program vårt.

• Skape samhold og introdusere nye og gamle til lokale 
miljøer og subkulturer. Forsterke tilbudene som allerede er 
her og knytte byen og regionen tettere sammen. 

• Gi ungt talent innen entreprenørskap og kultur en plattform 
for å vise seg frem 

• Øk oppdagelsen av trønderkunst og innovasjon ved å være 
den første til å dele historiene deres på engelsk.

1.
INTEGRATION
2.
COMMUNITY 
3.
STEPPING STONE



The List Partnersamarbeid 2022

PROSJEKTER 
• The List Spring Magazine / Mars

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

• The List UN SDG Guide / Mai

• Brosjyre i forbindelse med åpning av nytt NTNU senter / 
August

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

• The List Winter Magazine / November

• thelist.no / Kontinuerlig

• Levende innhold for Visit Trondheims nettside

• Hitra guide for studenter

• I prat med Åfjord utvikling

• Instagram konto i god og stødig vekst. 50% vekst over siste to 
måneder. Interaktiv plattform for deling av informasjon.



Basert på retningsmål fra Trondheimsregionens verdiskapningsstrategi frem mot 2025

VERDISKAPNINGSSTRATEGI, SYNERGIER

● Arbeidskraft og kompetanse
1. Få flere studenter med relevant kompetanse til å ta jobb i regionen etter studier 
2. Importere arbeidskraft 

● Teknologi
     1. Styrke «Teknologihovedstaden» som merkevare 
     2. Tilrettelegge for at teknologi skapt i Trondheimsregionen blir synlig lokalt.

● Universitets-, Forsknings- og innovasjonsmiljøene

     1. Etablere Trondheim som nordens beste studieby

● Opplevelser

1. Etablere et felles profilerings- og destinasjonsselskap for Trondheimsregionen, som bidrar til en bærekraftig, attraktiv og 
mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter i hele regionen drar nytte av Trondheim som motor.

“En attraktiv region å besøke, er en 
attraktiv region å bo, studere og jobbe i.”



PARTNERSKAP & MODELL
The List Media har driftsbudsjett på 2.000.000,- NOK årlig som basis for drift og 
videre utvikling av distribusjon, dekning og produkter.

• 1.200.000,- i salgs- og partnerinntekter 
• 800.000,- fra originale nøkkelpartnere i Study Trondheim i grunnstøtte: 

NTNU: 200.000,-

Sit: 200.000,-

Trøndelag Fylkeskommune: 200.000,-

Trondheim kommune: 200.000,-

På sikt vil vi etablere en bærekraftig nok forretningsmodell og størrelse slik at vi kan 
redusere vår avhengighet av tilskudd og jobbe tettere med det private næringslivet.



OPPSUMERING

● Siden 2014 viser at målene våre og Trondheimsregionens stemmer 
overens

● Med sikret grunnfinansiering og ny nettplattform kan vi bidra mye større 
muligheter for profilering og samarbeid med partnere på tvers av regionen

● I 2023 fokuserer The List å utvikle ny nettportal for å få større rekkevidde, 
skape kvalitets portfolio på trøndersk innovasjon og teste nye løsninger for 
formidling. Første fase har en kostnad på 300.000,- 

● The List trenger støtte fra regionen for å fortsette sitt arbeid med profilering 
og pleie av lokalsamfunn og lokale miljøer. 



KONTAKT

David Omdal Skarbø
Partnerships - Sales - Marketing
david@thelist.no
Tel. 47370153

Már Másson Maack 
Editor-in-chief
mar@thelist.no
Tel. 46282684





en interaktiv database som gir myndigheter og 
organisasjoner grunnlag for å identifisere, bygge og 
posisjonere innovasjonsmiljø

Dealroom



•



•

• Gi myndigheter og andre bidragsytere 
et bedre grunnlag for å bygge og 
posisjonere innovasjonsmiljø

• Gi etablerte selskaper oversikt over 
potensielle partnere, kunder, 
konkurrenter og trusler

• Gi investorer oversikt over start-ups
og kapital

• Start-ups hjelp til å hente kapital, 
forretningsutvikling og talenter 
rekruttering

Databasen består i dag av 665 000 start-ups, 20 000 
investorer, 118 000 selskaper

Målet med Dealroom



•

Nordisk nivå 

Et nordisk økosystem under oppbygning, 
styrker samarbeid på tvers i regionen – og øke 
synligheten for norden internasjonalt

• Sverige. Lansert nasjonal løsning

• Finland. Regional løsning lansert for 
Helsinki, og nasjonal løsning lansert.

• Danmark. Regional løsning ble lansert 
først, før nasjonal løsning nå er lansert. 

• Island. Skal lanseres i 2022. 

• Norge. Regional løsning lansert via Oslo 
Business Region. Ved at Innovasjon Norge 
inngår avtale blir det en nasjonal løsning 
også i Norge. 

https://techecosystem.startupsweden.com/intro
https://www.startupdent.com/intro?applyDefaultFilters=true
https://oslobusinessregion.no/articles/oslo-launches-open-database-for-the-startup-ecosystem
https://finland.dealroom.co/intro?applyDefaultFilters=true


•

Nasjonalt tilbud

https://norway.dealroom.co/intro?applyDefaultFilters=true


•

Målgrupper og løsningen i bruk



•

• Database for norske bedrifter. Dealroom kan 
brukes til å få bedre oversikt over det norske 
markedet, og kartlegge mulige investeringer i 
ulike industrier og satsingsområder

• Samarbeide med investorer og myndigheter. 
Dealroom utvikler rapporter på spesifikke 
temaer og selskaper. Dette gjøres som et 
samarbeid mellom involverte parter

• Felles markedsføring. Dealroom lager rapporter, 
har arrangement og muligheter for felles 
markedsinnsats

• Tiltrekke seg talenter og vise ledige stillinger. 
Dealroom kan fungere som en 
rekrutteringskanal for både norske og 
internasjonale selskaper

Fordeler og muligheter 
med Dealroom

https://dealroom.co/uploaded/2021/11/Dealroom-Speedinvest-Industrial-tech-report-2021.pdf?x35934


•

Learn how to explore the platform to get the most out of it!

Oslo-regionen

https://oslobusinessregion.no/articles/must-watch-oslo_database_demo


Hva trenger Norge i årene fremover?

Vi skal omstille oss til et mer
grønt næringsliv og kutte 
klimagassutslippene med 55 %

Vi skal øke fastlandseksporten
med 50 % innen 2030

Skape 300 000 
nye jobber i hele landet
innen 2030

Photo: voss/Foap/
Visitnorway.com



Flere gode
gründere

Flere innovative 
næringsmiljøer





Vi gir lokale ideer globale muligheter



•

Green Deal er agendasetteren



•

• RepowerEU og NextGenerationEU er 
beredskaps-, sikkerhets-, nærings-, 
innovasjons- og klimapolitikk på speed

• EU kanaliserer over en milliard euro i 
disse strategiene for å sikre
handlingskraft og tempo

“ A plan to rapidly reduce 
dependence on Russian fossil fuels 
and fast forward the green transition”

• Hvordan står det til med den norske
omstillingsevnen?

Krig og krise slår inn med full effekt







•

Innovasjon Norge er i statsbudsjettet for 2022 pålagt en varig reduksjon i 
gjennomføringskostnader på 100 millioner kroner



• Veldig begrenset mulighet for nye klynger neste år
• Nytt klyngeprogram – konsentrasjon
• Klyngeledelse i Trondheim – to stillinger lyst ut

Klynger
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