
Samfunnsbygger 
gjennom 200 år



40 % 
eid av 
samfunnet 250 millioner



Bankens formålsparagraf fra 1823

«Stimulere allmuen til sparing slik at den mindre formuende 
kunne have noget at tage til, ved at begynde en 
næringsvei, intrede i ægteskap, på nødens dag eller i den 
besværlige alderdom»

Eiermodell

Lønnsomt og 
bærekraftig 

Forretningsmodell

Folkets
finanskonsern

Banken som samfunnsbygger anno 2023 

«En samfunnsbygger har kraft til å forme og lede utviklingen i regionen og kan få andre 
med på sine satsinger. Samfunnsbygger har kapital til å være avgjørende faktor for å sikre 
større satsninger og bygge nye miljøer» »

Fra milde gaver…til en betydelig samfunnsbygger
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Samfunnsutbyttet skal investeres på fem områder
Strategisk retning fra 2020 

Sammen får vi ting til å skje
Fellesskap Idrett og friluftsliv Kunst og kultur Innovasjon og 

verdiskaping
Bærekraft

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling

Vi bidrar til bedre 
folkehelse gjennom 

støtte til 
breddeidrett, lek og 

friluftsliv

Vi bryr oss om folk. 
Både nært oss i 

eget lokalsamfunn 
og ellers i verden

Vi bidrar til et 
levende og 

mangfoldig kulturliv, 
og skaper store 

opplevelser lokalt

Vi er en grønn 
pådriver og 
engasjerer 

regionen i årlige 
løft for å nå 

bærekraftsmålene

Vi bidrar til at Midt 
Norge er ledende 

på bærekraftig 
nyskaping og grønn 
omstilling i Norge.



Samfunnsutbytte investeres på fem strategiske områder  

Felleskap
Vi bryr oss om folk. Både 

nært oss i eget lokalsamfunn 
og ellers i verden

Idrett og friluftsliv
Vi bidrar til bedre folkehelse 

gjennom støtte til 
breddeidrett, lek og 

friluftsliv

Kunst og kultur
Vi bidrar til et levende og 
mangfoldig kulturliv, og 

skaper store opplevelser 
lokalt

Innovasjon og 
verdiskaping

Vi bidrar til at Midt Norge er 
ledende på bærekraftig 

nyskaping og grønn 
omstilling i Norge.

Bærekraft
Vi er en grønn pådriver og 
engasjerer regionen i årlige 

løft for å nå 
bærekraftsmålene





Innovasjon og verdiskaping
Februar 2023



To tydelige tilbakemeldinger

Være til stede lokalt og skape 
møteplasser

• 6AM
• Blått Kompetansesenter
• CoFounder
• Connect Midt-Norge
• Fiborgtangen Vekst
• Fremtidens Industri
• iKuben
• iNam
• Industrinavet Trøndelag
• InnoCamp
• InnovArena
• Innovasjon Norge
• Investinor
• Kverva/Salvesen & Thams
• Næringsforeningen i Trh
• Nordveggen
• Novela
• NTE
• NTNU 

• NTNU Discovery
• NTNU TTO
• Pir CoWork
• ProtoMore Kunnskapspark
• ProVenture Seed
• Romsdal Innovasjon
• Sintef TTO
• Sintef Discovery
• Skogmo Industripark
• SpareBank 1 Nord-Norge
• SpareBank 1 SR-Bank
• StartUp Lab Oslo
• Tequity Cluster
• Thamsklyngen
• Trondheim TechPort
• Trøndelag fylke
• UT-prosjektet
• Viking Venture
• Ålesund Kunnskapspark
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Bidra med såkornkapital2

Vi har fått 10.000 innspill digitalt – og ikke minst snakket med våre 
samarbeidspartnere i ca. 40 fysiske møter
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Grønn pådriverInvestorNyskaper

3 41
Arenabygger

Ambisjon: 
Vi skal bidra til at Midt-Norge er ledende på 

bærekraftig nyskaping og grønn omstilling i Norge



Prioriterte formål

• Vi skal som arenabygger skape lokale møteplasser og stimulere til samarbeid

• Vi skal bygge kompetanse og gi innsikt for å styrke grønn vekst, digitalisering og rekruttering til midtnorsk 

næringsliv

• Vi skal som nyskaper støtte nyskaping gjennom å legge utviklingsløp for talenter, gründere, vekstbedrifter, spin-offs

og etablerte FoU-miljø

• Vi skal som investor bidra med egenkapital i tidlig fase

Årlig avkastningsmål
• Nå 7000 deltagere på våre møteplasser i egen regi samt partnerskap

• Nå minst 250 ungdomsbedrifter og gründerbedrifter via våre nyskapingsaktiviteter

• Investere XX millioner kroner i XX forretningsidéer og oppstartsbedrifter
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Grønn pådriverInvestorNyskaper

3 41
Arenabygger

Budsjett 15 mill.



Vi skal skape lokale møteplasser og gi Midt-Norge unik innsikt

MoldeÅlesund Innherred Trondheim

Gjennom lokale partnere siker vi tilgang til lokale møteplasser. Vi skal fylle 
møteplassene med relevant innhold – via Konjunkturbarometeret m.m. 

Mai 2023 Juli 2023 November 2023 November 2023



Ikke bare i egen regi, men også gjennom partnerskap 
Vi prioriterer og støtter disse klyngene – hver for seg og enda viktigere sammen med hverandre

Vi skal være tydeligere til stede i prioriterte klynger 

Tilgang på kompetanse Arena for nettverk



Steinkjer – landbruk

Ålesund – maritim

Verdal – industri

Molde – industri

Overhalla – industri
Trondheim – sjømat… … og fornybar energi

Tydeligere til stede i prioriterte klynger 



Gjennomføre målinger gjennom hele året 

• Konjunktur

• Privat forbruk

• Bolig

• Bærekraft

Vi skal videreforedle og styrke satsingen på Konjunkturbarometeret
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3 41
Arenabygger

Budsjett 25 mill.



Vi støtter nyskaping - fra spirer til etablerte gründere 

Talenter Oppstarts-
bedrifter

Vekst-
bedrifter

Spin-offs Partnerskap 
og mentorer

Målgrupper

Ungt Entreprenørskap 
SMNs talentstipend

6AM
Faktry
ÅKP
T:Lab
NY: Startup TRD

ÅKP
ProtoMore/Proneo
NY: Trondheim Tech Port

iKuben
Industrinavet

NTNU
Sintef



Oppstart: Nye tiltak i 2022 og 2023 hvor vi støtter gründere i tidlig fase

Molde:

Ålesund:

Trondheim:

Vi støtter oppstartsprogram i hele Midt-Norge gjennom etablerte partnerskap lokalt. Potensiell 
rekrutteringskilde til regionale tiltak – f.eks. SMNs egen nyskapingsfestival

I februar 2023 kjøres i gang en lokal 
akselerator på Steinkjer og i Oppdal 
sammen med 6AM

Oppdal

SteinkjerInvestordag i juni

ÅKP StepUp

Desentralt 
kompetanseprogram for 
bedrifter i utvikling og 
vekst. Tre kull i 2022/2023

Investordag i juni

Akselerator for ca 25 
gründerbedrifter årlig



Samarbeid mellom Proneo i Verdal 
og Protomore i Verdal. Rekruttert 
bedrifter fra Trøndelag Nord og 
Romsdal

Nytt tiltak i 2023:  

Vekst: Vi skal bidra til å løfte etablerte bedrifter med stort 
vekstpotensial

Vi har i flere år hatt et partnerskap med 
ÅKP i Ålesund



Forsterke partnerskap og aktiviteter med NTNU

Arenabygger: Gruva

Nyskaper: NorwAI

Investor: NTNU Discovery



Samarbeid med SINTEF

SpareBank 1 SMN og SINTEF etablerte i januar 2022 en støtteordning for forretningsideer i 
SINTEF. Inntil én million kroner ble bevilget til i alt seks ideer. Ett år senere er fire av disse blitt til 
aksjeselskap som p.t. er i ferd med å hente inn kapital. Ordningen videreføres i 2023.

MoreScope Sonair Nadeno
NanoscienceMIA Health



Hovedsamarbeidspartner med nye Trondheim Tech Port
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3 41
Arenabygger

Budsjett 50 mill.



Historisk styrevedtak 21. juni 2022

Styret setter av 160 mill. kr i samfunnsutbytte til egenkapitalinvesteringer i såkornfond i 
Midt-Norge. Det forutsettes at initiativet utløser minst tilsvarende investeringsbeløp fra 
andre investorer med samme formål. 

Styret velger anbefalt modell: 
• 120 mill. kr dedikeres et midtnorsk fond som investerer i 

bedrifter i vår region i fasen presåkorn og såkorn. 

• 40 mill. kr øremerkes mindre initiativ av mer lokal og/eller 
bransjemessig karakter. 

Investeringene skal gjøres gjennom en ny stiftelse 



Hvorfor bidra med såkornkapital  

• Bidra til at Midt-Norge er ledende på bærekraftig nyskaping og 
grønn omstilling i Norge og derigjennom skape nye arbeidsplasser

• Bidra til at regionen blir mer attraktiv for etablering og utvikling av 
bedrifter med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial

• Det er utfordrende å beholde de nyetablerte selskapene i Midt-Norge. Siden 2013 har 
44% av bedriftene som har utspring fra NTNU og SINTEF flyttet, og i hovedsak til 
Oslo-området (kilde: 6AM)

• Bidra til at flere større og kompetente kapitalmiljø tiltrekkes 
regionen, og at dette er med og forsterker vekst og utvikling i 
næringslivet. Stiftelsens egenkapitalinvesteringer skal gi 
multiplikatoreffekt

• Bidra med kapital i tidlig fase hvor alternativene er få i Midt-Norge
• Vekstpotensialet i Midt-Norge bremses av mangel på kapital. Kapitalgapet anslås til 

500 millioner kroner i Midt-Norge (kilde: Investinor)



Januar 2023:

Investerer 10 mill i to regionale presåkornfond

Om Tidligfasefondet
Fondet skal ha base i Steinkjer med anslått investeringskapital på 20-40 millioner 
kroner. Fondet vil ha fokus på oppstartsbedrifter i Trøndelag i presåkornfasen. 
Det skal ha tydelig profil på grønt og bærekraftig. Tidligfasefondet II har fått 
tilsagn om kapital fra Trøndelag fylkeskommune (10 mill), Tidligfasefondet I (2-3 
mill) og private investorer (4-5 mill). Total kommitert kapital p.t. 17 millioner 
kroner. Fondet skal forvaltes av Tidligfasefondet (I og II).

Om Gnist 
Fondet skal ha base i Trondheim med anslått investeringskapital på 30-40 
millioner kroner. Målet er å investere i 40-50 oppstartsbedrifter gjennom en 
periode på fem år. Viktigste rekrutteringskilde blir NTNU. Fondet vil ha fokus på 
presåkornfasen. Gnist har fått tilsagn om kapital fra TrønderEnergi (10 mill), 
Adolf Øiens Fond (10 mill), Auticon v/ familien Skrogstad (3 mill) og ESAF Invest (2 
mill). Total kommitert kapital p.t. 25 millioner kroner. Fondet skal forvaltes av 
6AM med partnere.
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Arenabygger

Budsjett 10 mill.



INNSIKT
Konjunkturbarometer
Bærekraftsbarometer

Ambisjon: SMN skal inspirere bedriftene i Midt-Norge ved å være en pådriver for grønn 
omstilling via formidling av kunnskap om bærekraft

Grønn pådriver for næringslivet
. 

MØTEPLASSER
Frokostmøter, 
konferanser og 

webinarer

STØTTE TIL 
GRØNN 

OMSTILLING
Ekspertbistand til 
utvikling av idéer

INNOVASJONS-
KURS

Identifisere 
muligheter i det 
grønne skiftet



Sammen får vi ting til å skje


