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NR 42/22 Konstituering av møtet. . 

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 43/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 21.10.2022 godkjennes. 

 

 

 



 

Næringsråd 25.11.22 
 

NR 44/22 Presentasjon av Kandidatundersøkelsen fra NTNU. 

  Simon W Lie presenterte undersøkelsen. Dekker kandidater for hele perioden fra 2016, 
Kandidatundersøkelsen 2019-2022, oppfølgerundersøkelsen 2016-2018. NTNU det 
beste omdømmet blant offentlige institusjoner, 83%. Kandidater fra NTNU får raskest 
jobb, 66% før endt utdanning. Halvparten av kandidatene flytter fra kommunen de 
kom fra, 36% til mer sentrale strøk. Oslo og Trøndelag er de eneste fylkene som har 
positiv tilvekst av NTNU-kandidater – i all hovedsak Trondheim, 82,6%. Utgjør omtrent 
2/3 av total vekst i Trondheim – med forbehold. Beholder færre siv. ing enn andre 
grupper. Kontakt med studenter under studiene er viktig for å lykkes med rekruttering. 
 

 Fra møtet:  -  

             Vedtak:   
                   Næringsrådet tar saken til orientering.   
 
 

 

NR 45/22 Presentasjon av sluttrapport for WorkWork sitt prosjekt «Trygge rammer», og mulig 
videre utviklingsarbeid. 

  Marius Thorvaldsen presenterte. I Norge har spill i større grad definert som kultur enn 
næring. Dataspill størst på eksport innen kulturfeltet. Mobilspill økt under pandemien.  
Norge hatt mye svakere utvikling enn Sverige – 376 mill i Norge, 25 mrd i Sverige.  7 
selskapet starta som et resultat av akseleratorprogrammet.  
Forslag til videre arbeid: 
- Permanent spill-akselerator 
- Etablere en sterk regional bransjekonferanse med internasjonalt grensesnitt..  
- Etablere et regionalt pilotfond 
Mulig å utvikle regionale masterprogram? 

 

Fra møtet:  - Hvor stort må et fond være? Vanskelig å sette et tall. Men må være av en viss 
størrelse. 

- Spill bør ikke være en del av kultur, har annen logikk. Skal alle ha en 
akselerator? Bør samarbeide på tvers.   

- Hva er største forskjellen med Sverige? De har store børsnoterte selskap – 
resultat av næringstenking.  

- Dette må vi følge opp senere. 
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 46/22 Presentasjon av Cofounder, en viktig aktør i økosystemet for nyskaping i regionen 
 
Jan Biti presenterte.  Hvordan skaper vi nytt næringsliv og arbeidsplasser i Trøndelag? 
Både selskapsbygger og investor. Forvalter 110 mill på vegne av KLP, er i ferd med å 
utvikle dette samarbeidet. Tidligfase investor. Vil gjøre mer i Trøndelag – hav/maritim/ 
industrimiljø i Orkanger/Leksvik/Verdal. Investerer også fra egen lomme, typisk 0.5-1 
mill. Skal løfte ekstern finansiering betydelig framover. Bedrifter i distriktet oppretter 
gjerne avdeling i Trondheim pga tilgang på kompetanse. IN Trøndelag best i klassen. 

 

Fra møtet:  • Hvor mye tar dere i fee? Cofounder tar seg betalt for å gjøre en jobb for 
bedriftene.   

• Hvordan kan vi samarbeide? Cofounder åpen for å kjøre Trykktank flere 
steder.  

• Trykktank interessant, likhet med Connect Springbrett? Det er mer trykk i 
denne modellen.  

• Kan det være en konkurranseflate med andre aktører som kan være 
utfordrende? Veldig opptatt av å unngå det, viktig å bygge på samarbeid.  

• Kan dette være framtidas modell? Den eksisterende inkubator-modellen bør 
utfordres, kan være byråkratisk.  

  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

 
NR 47/22 Oppdatering på Trondheimsregionens ERG-prosjekt. 

 
Bård Eidet presenterte.  
 

Fra møtet: 

 

-    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 
 

 

NR 48/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 
arbeidskraft. 
 
Bård Eidet innledet. 
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Fra møtet:  -    

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 49/22 Prioriteringer av prosjekter knyttet til verdiskapingsstrategien – konsekvenser for 
budsjett. 

 

Bård Eidet innledet. 

  

Fra møtet:  -    

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 50/22 Statusoppdatering  
 

• Oppfølging av The List: Koblet med Tech Port, ser ut som om de «finner 
hverandre». 

• Oppdatering på arbeidet med trondheim.com: Tormod Ellingsen ansatt som 
kommunikasjonsrådgiver/prosjektleder, starter 6. februar. 

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 51/22 Eventuelt  



Trygge Rammer
Presentasjon for Næringsrådet

25-11-2022



2008, pressekonferanse fra Funcom - Norges eneste store 
spillutvikler. Giske legger frem Stortingsmelding om 
dataspill, hvor kulturdepartementet sikter mot en økt 
satsing på spill i Norge.

- “Dette er unikt i internasjonal sammenheng, jeg vet ikke 
om noen andre myndigheter som har laget en stortingsmelding 
om spill, sier Giske.”

- “Spill er viktig for folk i Norge. Man bruker mye tid på 
det, det er et stort marked, og jeg mener vi bør ha som 
ambisjon å fylle det markedet også med norsk innhold og gode 
norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Giske til VG Nett.”

Spill har lav status som kulturuttrykk!?

-“Jeg tror den endringen er på gang allerede. Vi ser jo 
hvordan spillbransjen for eksempel flyter sammen med 
filmbransjen. Spillbransjen gir også masse arbeidsplasser 
til kreative mennesker innenfor grafiske virksomheter, 
historiefortelling, musikere, komponister og så videre - 
folk som kanskje lever i skjæringspunktet mellom kunst og 
næring, sier Giske.”

● Gode norske dataspill i ulike sjangre basert på 
norsk språk og innhold.

● En livskraftig norsk spillprodusentbransje.
● Trygg bruk av dataspill.

● Kompetanse, innovasjon og 
teknologiutvikling.



https://www.pressfire.no/artikkel/dataspill-er-n-norges-strste-kunst-og-kultureksport







2015 : Work-Work, Trondheim



2020 : Trygge Rammer



Prosjektet har forsket og utviklet innenfor fire områder

Hovedområde 1 : Utvikle program / arena for å styrke kompetanse på 
forretningsutvikling for spillutviklingsselskaper

Hovedområde 2 : Utvikle program / arena for å styrke produsent- og 
prosjektutviklingskompetanse i spillutviklingsselskaper

Hovedområde 3 : Utvikle program / arena for å styrke koblinger mellom 
regional bransje og nordiske industriaktører som publishere og distributører

Hovedområde 4 : Utvikle program / arena for å styrke koblinger mellom privat 
kapital og spillutviklingsselskaper



Gjennom tre konkrete tiltak

Akseleratorprogram

Utvikle program / arena for 
å styrke kompetanse på 
forretningsutvikling for 
spillutviklingsselskaper. 
Utvikle program / arena for 

å styrke produsent- og 
prosjektutviklingskompetans

e i 
spillutviklingsselskaper

Investor Day i 
samarbeid med 

Tequity Cluster

Utvikle program / 
arena for å 

styrke koblinger 
mellom privat 
kapital og 

spillutviklingsse
lskaper

Samarbeid med Norwegian 
Game Awards

Utvikle program / arena 
for å styrke koblinger 
mellom regional bransje 

og nordiske 
industriaktører som 

publishere og 
distributører



Resultater

● 7 selskaper ble startet gjennom akseleratorprogram
○ Tyngden av oppstart-kandidater (i vår region) blir “produsert” på Nord 

Universitet, Levanger
○ 2 av selskapene som startet flyttet fra Østlandet til Trondheim

● 2 etablerte selskaper deltok i akseleratorprogram
● 5 av 9 av selskapene mottok offentlig prosjektstøtte i prosjekt
● 2 av 9 selskapene attraherte private investorer i prosjekt

● Samarbeid med NGA gjennomført
○ Liten grad av suksess grunnet Covid
○ Liten grad av kontinuitet mulig grunnet organisering av NGA

● Investor Day
○ Suksess for å skape interesse og bygge kompetanse



Tre hovedområder for videre utviklingsarbeid

1.
Etablere en permanent 
dataspill-akselerator i 

Trondheim

- “Lande” studenter fra regionen i 
regionen

- Attrahere studenter nasjonalt 
(og internasjonalt)

- Jobbe på selskapsnivå med 
utvikling av kommersiell 
kompetanse

- Eskalere utvikling av sterkt 
regional miljø

- Kan inngå som arbeid i 
samarbeidet med 
“Trondheimsmodellen”

- Mulig å forankre via 6AM og 
drifte på Work-Work

- Behov for ressurser til å 
sysselsette medarbeidere til å 
etablere / vedlikeholde 
profesjonelle bransjenettverk

2.
Etablere en sterk regional 

bransjekonferanse med 
internasjonalt grensesnitt

- &Action på Levanger
- Kosmorama i Trondheim
- Norwegian Game Awards
- Techport
- NTNU konferanse

- Mulig å koordinere innsats fra 
flere aktører til å dra i samme 
retning?

- South by Southwest ala Trondheim

3.
Etablere et regionalt 
“pilotfond” for å kunne 

konsolidere privat kapital

- Det fins investorer og interesse
- Det mangler en 

investeringsmodell som demper 
risiko og bygger kompetanse

- Spillinvestering annerledes enn 
filminvestering

- Privat-offentlig samarbeid

- Spillinvestering må skje på 
andre premisser enn “tech 
venture capital”

- Kick-Ass, Work-Work sitt 
investeringsselskap

- Såkornsfond via Investinor?
- Samarbeid med Filminvest?

Andre aktuelle områder : Utvikling av regionale masterprogram i samarbeid mellom 
Nord og NTNU,fokus på styrking av innovasjon og teknologiutvikling gjennom 

Næringslivs PhD, større grad av samlokalisering / samvirke innenfor kreativ næring





Næringspolitikk, nasjonalt



Næringspolitikk, regionalt?
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