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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 10.12.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:  Dato 03.12.2014  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 10.12.2014, kl 12.00 – 16.00 NB! Julemiddag rett i etterkant av møtet! 

Innkalt: Sverre Konrad Nilsen SINTEF. 
Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Helge Klungland, 

Sigmund Kvernes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Vigdis Bolås 
Sekretariat:  Morten Wolden, Bård Eidet, Aage Schei, Karen Espelund. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 

 
Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 
 
NR 40/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 15.10.14  
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

 
NR 41/14 Forsker ut i bedrift – tilbakemelding fra SINTEF v/ Sverre Konrad Nilsen 
 
Sak: I 2012 ble det inngått avtale mellom Trondheimsregionen og SINTEF om levering av 

FoU-tjenester, med ramme på 1,5 mill kr. Det ble konkretisert til at det ble satt av kr 
500 000,- til Kunnskapsnav-rapporten og kr 1 000 000,- til prosjektet Forsker ut i be-
drift. Det er naturlig nå et godt stykke ut i prosjektet å ta en evaluering, også med tanke 
på hva som eventuelt skal skje etter at prosjektet er sluttført. Det å koble FoU mot nær-
ingslivet er en helt sentral del av SNP, men hvordan det skal gjøres må Næringsrådet 
diskutere. Som rapporteringen fra SINTEF viser har det vært en del startproblemer, men 
de har nå reorganisert måten de jobber på, og mener at det vil føre til bedre resultater 
framover. Av de bevilgete midlene er det ca 340’ som ikke er forbrukt. 

 
Vedlegg 2: Rapport fra SINTEF 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken tas til etterretning.   
 
 
 
 



 

Næringsråd 10.12.14 
 

NR 42/14 Støtte til  DIGS som innovasjonsplattform og møteplass. 
 Sak:   I løpet av relativt kort tid har DIGS blitt en viktig del av innovasjonsinfrastrukturen i 

Trondheimsregionen. DIGS er et coworking space, som er et nytt element i Trond-
heimsregionen i hvordan det kan jobbes med å legge til rette for å styrke innovasjons-
miljøet i regionen. Ca 40 bedrifter har tatt i bruk DIGS som base, der de fleste jobber 
med kommersialisering av teknologi. Drift, forretningsplan og budsjett framgår av ved-
leggene, og utdypes ikke mer her.  
 
Det DIGS forsøker å oppnå er meget godt i tråd med målsettingene i Strategisk 
næringsplan, og det er meget relevant for Næringsrådet å støtte tiltaket. Det søkes om 
støtte på kr 250 000,- for 2014, og det bes om at det vurderes støtte også i en lengre 
tidsperiode. Som et coworking space er det vanskelig å se at det er konkurranseforhold å 
ta hensyn til, som tilsier vurdering  av anbud. Selv om Trondheimsregionen kun støtter 
slike initiativ i en oppstartsfase og ikke i ordinær drift så bør det tas høyde for at opp-
startsperioden i en slik type virksomhet av natur må vurderes ganske langsiktig, derfor 
innstilles det på at det gis støtte på kr 250 000,- hvert år i perioden 2014-2016. Støtten 
gis under forutsetning av årlig rapportering til Næringsrådet. 

Vedlegg 3: Søknad Trondheimsregionen. 
Vedlegg 4: Forretningsplan. 
Vedlegg 5: Budsjetter 2014-2016. 
 
Forslag til vedtak: 
 DIGS innvilges en årlig støtte på kr 250 000,- i perioden 2014-2016.  

 
 

NR 43/14 Global North Technology Forum/ internasjonal profilering. 
Sak: Det er nok dekning for å si at vi er dårligere enn de andre storbyregionen  når det gjelder 

internasjonal profilering av regionen . Både Stavanger-, Bergens- og selvfølgelig Oslo-
regionen er mer bevisst og strategisk enn det vi er. På NTNU jobbes det nå med et initi-
ativ med arbeidstittel Global North Technology Forum, som også har elementer av in-
ternasjonal profilering i seg. Johan Hustad vil innlede om hva som tenkes, som et opp-
spill til en debatt. Sentrale spørsmål blir både hva som skal profileres (geografi/ institu-
sjon/varemerke), og hvilke roller den enkelte institusjon kan ha. 

 
Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 
 

NR 44/14 Handlingsplan kommersialisering av teknologi – sammenligning mellom Leuven og 
Trondheimsregionen. 

Sak: Ett av punktene i handlingsplanen Næringsrådet behandlet i det forrige møtet var en 
sammenligning mellom Leuven i Belgia og Trondheimsregionen. Det er store likheter i 
utgangspunktet som universitetsregioner med lik universitetsprofil – men Leuven har 
vært enormt flink til å skape næringsutvikling fra universitetet. Flere av Næringsrådets 
medlemmer har fått presentert arbeidet som gjøres i Leuven tidligere, men det kan være 
nyttig å få en mer systematisk sammenligning som et grunnlag for at vi skal bli enda 
bedre på kommersialisering av teknologi. Næringsforeningen har nå oversendt et tilbud 
på å gjøre en slik sammenligning, se vedlegg.  
 
Forslaget tar utgangspunkt i 10 definerte innsatsområder, og tilbyr å gjøre en sammen-
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ligning på alle disse områdene, innen en ramme på kr 303 000,-. I tilbudet ligger det 
også en stipulert egeninnsats fra NiT på kr 117 000,-. Tilbudets størrelse gjør at anbud 
må vurderes, dette er mer en ordinær konsulentjobb enn at dethenger sammen med NiT 
sin rolle som interesseorganisasjon. 
 
 Det Næringsrådet må ta stilling til er om hvor omfattende behov man har i en slik 
sammenligning – er alle elementene i modellen like relevante? Sekretariatets innstilling 
er å nedskalere og konsentrere seg om først og fremst om å finne forskjeller i hvordan 
universitetene jobber med nyskaping og innovasjon, og i denne omgang ser bort fra sli-
ke elementer som kultur, livskvalitet, kapital marked, infrastruktur.  I tillegg bør sam-
menligning av disse elementene legges til grunn i prioritert rekkefølge: 
• Tilgang på venture kapital og såkornkapital. 
• Entreprenører og rollemodeller. 
• Forekomsten av internasjonale hitech bedrifter. 
• Regionale og internasjonale nettverk. 

 
 

Vedlegg 6: Prosjektforslag fra NiT. 
 
Forslag til vedtak:  

 Næringsrådet sier nei til tilbudet fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og ber 
de om å komme tilbake med et nedskalert tilbud innen en ramme på kr 100 000,-. 

 
 
NR 45/14 Utviklingsplan 2015 
Sak: Vedlagt er forslaget til Utviklingsplan 2015 for arbeidet i Trondheimsregionen. Saks-

gangen er slik at det er Regionrådet som fatter endelig beslutning om Utviklingsplanen, 
som legger de overordnete rammene for næringsutviklingsarbeidet og Næringsrådet. I 
og med at Næringsrådet er 10. desember og Regionrådet 12. desember må innspill fra 
Næringsrådet presenteres muntlig i Regionrådet.  
 
Det økonomiske utgangspunktet er at det har vært et mindreforbruk gjennom flere år, 
som gjør at det er handlingsrom. Sjøl om regnskapet for 2014 ikke er klart ennå så går 
det mot et mindreforbruk også i år. Derfor foreslås det å øke rammene for næringsutvik-
lingsarbeidet betydelig, fra 4,7 mill til 6,0 mill. Den viktigste nye satsingen på kommer-
sialisering av teknologi, der det er lagt fram en foreløpig tiltaksplan for Næringsrådet. I 
tillegg settes det av fondsmidler til styrking av samarbeidet mellom IKAP og NiT om 
utvikling av næringsarealer, og innen profileringsområdet. 2015 vil det også bli jobbet 
med å berede grunnen for et tettere og mer forpliktende samarbeid med både Trondheim 
kommune og de andre kommunene på næringsutviklingsarbeidet. I det må vi også få på 
plass en avklaring om hvilken rolle Trondheimsregionen skal spille i det internasjonale 
arbeidet.  
 
Det legges opp til en rullering av SNP i 2015, parallelt med det vil jobbes med en ny to-
årig handlingsplan som skal vedtas av Næringsrådet.  

  

Vedlegg 7: Forslag til Utviklingsplan 2015. 
 

Forslag til vedtak:  
Innspill i møtet legges til grunn for den endelige utformingen av Utviklingsplan 2015.  
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NR 46/14 Kommersialisering av teknologi  - hvordan kan vi få mer kommersialisering av 

SFI’ene og annen ny forskningsinfrastruktur? 
  Det jobbes med å konkretisere handlingsplanen for kommersialisering av teknologi som 

nytt hovedsatsingsområde, og ett av spørsmålene som har kommet opp er om vi er flin-
ke nok til å bruke de mulighetene som de nye (og gamle) Sentre for forskningsdrevet 
innovasjon gir til næringsutvikling og kommersialisering. Ved siste tildeling fikk 
Trondheimsregionen åtte av de nye sentrene: 

• Metal Production, NTNU vert. 
• Centre for Advanced Structural Analysis (CASA) , NTNU vert. 
• Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas 

industries, NTNU vert. 
• Subsea production and processing (SUBPRO) , NTNU vert. 
• Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable pro-

cess industry (iCSI) , NTNU vert. 
• Exposed Aquaculture Operations, NTNU vert. 
• SFI Smart Maritime, SINTEF vert. 
• Klima 2050, SINTEF vert. 
• Exposed Aquaculture Operations, SINTEF vert. 

 
Disse sentrene gir en unik mulighet til få mer kommersialisering av praksisnær forsk-
ning, og vi må diskutere hvordan vi regionalt skal jobbe for å få det til: Hva kan vi    
gjøre, og hvem skal gjøre hva? 
 
De samme spørsmålene er relevant til annen forskningsstruktur, og kanskje det viktigste 
som vil skje framover er realiseringen av Ocean Space Center: Det har dimensjoner til å 
kunne bli en magnet ikke bare for nye etableringer, men kanskje i enda større grad for 
tilflytting av eksisterende næringsliv. Hva må gjøres for at vi skal lykkes med det? Skal 
vi stole på at vertsinstitusjonen skal gjøre det? Skal vi støtte vertsinstitusjonen for å gjø-
re det mulig for dem å ta den rollen? Er det andre deler av næringsutviklingsapparatet 
som kan/bør ta en rolle? Den samme diskusjonen er relevant også for Nanolaben, der 
det foregår ekstremt spennende forsking. 
 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. Innspill i møtet vil legges til grunn for det videre ar-
beidet.  

 
NR 47/14 Rullering av Strategisk næringsplan – omfang, prosess og ressursbehov. 
  Strategisk Næringsplan ble vedtatt i 2010, og det er både naturlig og påkrevet med en 

gjennomgang for å vurdere status og behov for eventuelle endringer. Utgangspunktet er 
ikke å starte med blanke ark og med like omfattende prosess som sist, men ta en kritisk 
gjennomgang av hva som har endret seg fra 2010 til i dag, og hvilke endringer det kre-
ver. På samme måte som sist er det ønskelig at Næringsforeningen tar prosjektlederan-
svaret, det sikrer en legitimitet i næringslivet det ellers er vanskelig å oppnå. Det legges 
opp til en prosess med et endelig vedtak i desember 2015. Næringsforeningen vil etter-
sende et konkret forslag til hvordan prosessen kan legges opp. 

 
NR 48/14 Eventuelt 
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 15.10.2014 
Saksbehandler:  Astrid Haugslett Referanse: Dato: 17.10.2014  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 5. etg. Næringslivets hus, Dronningens gt. 12 

Tidsrom: 15.10.2014, kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Morten Wolden, Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Bård Eidet, 
Marit Myrstad, Børge Beisvåg, Astrid Haugslett. 

Fraværende:  Aage Schei, Johan Hustad, Odd Inge Mjøen, Torstein Mørseth, Vigdis Bolås, Karen Espelund, 
Helge Klungland. 

 
På grunn av stort forfall var ikke antall deltakere tilstrekkelig til å fatte beslutninger, og beslutningssakene ble 
sendt ut per e-post i etterkant til medlemmene i Næringsrådet. Endelig vedtak fremgår av protokollen.  
 
NR 32/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

  
Fra møtet:  
 Restanselisten ble gjennomgått, og oppdateres til neste møte. 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

NR 33/14 Presentasjon av Verdiskapingsanalysen for Storbyregioner 

Birger Elvestad innledet, se vedlagte presentasjon. 
 

Fra møtet: 
 Diskusjon rundt definisjoner og resultater. 

o Målene i rapporten er ikke de samme som i Strategisk næringsplan. 
o Prosentfremstilling bør også vise til de reelle tallene, da det er en del utslag, resultatmessig, 

som man ikke kjenner seg igjen i.   
o Hva kan vi bruke fra denne rapporten? Oppleves vanskelig å lese, og sette i kontekst. 
o En del av begrepene i rapporten må beskrives bedre (evt. endres). 
o Tallene må kvalitetssikres, og sammenliknes med andre rapporter og arbeid. 
o Det må bli tydelig hva kan vi trekke ut av rapporten med tanke på hva vi kan forbedre oss på. 
o Rapporten må kvalitetssikres, og så kan vi se om dette er et verktøy vi kan bruke. 

 Det opprettes en kvalitetssikringsgruppe som Birger Elvestad kaller inn. 
o Tenkte medlemmer er; Jon Uthus, Børge Beisvåg, Christian Haugen, Lars Harald Vik, Sigmund 

Knutsen, Birger Elvestad og Astrid Haugslett.  
 
     Vedtak: Saken tas til orientering.  
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NR 34/14 Trondheim Start-up Børs- søknad om forprosjekt. 
  Odd Jostein Svendsli og Borgar Ljosland innledet. 

Fra møtet:  
 Hvordan frigjøre mer pollen- og såkornkapital? 
 Kan skape offentlig interesse, men krever en god markedsføringsplan.  
 Vil kunne synliggjøre regionen som et spennende sted for oppstart og etablering. 
 Problemet med crowdfunding er manglende synliggjøring. 

Diskusjon:  
 Godt initiativ, men hvordan skal man filtrere bedriftene, hva skal være kriteriene? Det er et intrikat 

lovverk knyttet til verdipapirer, og det krever en kompetent organisasjon.  
 Hvordan er modellen, hvordan skal dette fungere og hvem skal gi dette kredibilitet? Det er en del lover 

og regler som kan bli utfordrende for offentlige aktører.  
  Dette fyller et hull i ”økologien” i forhold til å etablere bedrifter. Er det kjennskap og kunnskap om 

andre som har lyktes med tilsvarende? 
 Prosjektet har 3 tenkte faser, men bare estimat for den første fasen. Hva er estimatene for resterende 

faser? Viktig med en viss ide om totalkostnadene slik at prosjektet ikke dør etter fase 1, eller at man 
opplever å bli bondefanget til å finansiere flere faser for å få dette gjennomført. 

 Er dette noe som kan kobles til Innovasjon Norge og nytt innovasjonssenter? 
 

Innspillene fra møtet gikk på at det er godt i tråd med satsingene i Strategisk næringsplan (SNP), men at  
kompleksiteten på området vil gjøre det krevende å komme i mål.  Det ble også stilt spørsmål ved om  
Trondheimsregionen er rett adressat for en slik søknad, og om ikke Innovasjon Norge eller det planlagte  
Innovasjonssenteret er rett adressat for midler til forprosjektet.  
 
Foreslått vedtak:  
Prosjektforslaget er spennende, komplekst og innenfor Strategisk næringsplan sine satsingsområder, men i  
og med at det er vanskelig å se at Trondheimsregionen kan ha en rolle i oppfølgingen av prosjektet så  
innstilles det på at det ikke gis støtte til forprosjektet.  

 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det gis ikke støtet til forprosjektet. 

  
NR 35/14 Hell Forest Arena 

  Susanna Brynhildsen innledet. 

Diskusjon:  
 Er bilindustrien interessert i dette? 
 Fordel om det kom støttende utsagn fra bilindustrien i forhold til relevans og nytte. 
 Å se dette i sammenheng med Green Highway vil være en styrke. Det jobbes med en ny Interreg-

søknad mellom Trondheim og Østersund, og prosjektet bør sees i lys av dette. 
 SNP skal ikke være en søkerorganisasjon, og dette faller utenfor strategi- og handlingsplan. 
 Godt initiativ, men å delta på dette blir å strekke strikken langt med tanke på satsningene til SNP. 
 Midlene bør brukes på prioriterte satsinger, og dette faller utenfor.  
 Det er i utkanten av SNP, men strategisk kan det være lurt å være med.  
 Hva er total forprosjektkostnad, og plassering bør ikke være argument for å bidra. 
 Vi trenger oversikt over den totale finansieringen, hvilke aktører som er inne og totaliteten for for-

prosjekt og hovedprosjekt.  
 
Diskusjonen i møtet gikk på at Hell Forest Arena er et spennende prosjekt, men at det er vanskelig å se at  
det ligger innenfor Strategisk næringsplan. 
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Foreslått vedtak: 
Næringsrådet gir ikke støtte til Hell Forest Arena.  
 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det gis ikke støtte til forprosjektet. 

 
NR 36/14 Saksbehandlingsprosjektet – tilbud på evaluering av private planprosesser fra Asplan 

Viak. 

  Sissel Arctander Asplan Viak innledet.  

Diskusjon:   
 Sammenfaller med strategi- og handlingsplan i Strategisk næringsplan 
 Kostnad i Bergen var kr 160 000 eks. mva.  
 Spørsmålene i en eventuell undersøkelse må være tydelige i forhold til tidsfrister (fra innsendt søk-

nad eller fra komplett søknad) for å få frem om det er manglende søkerkompetanse, eller om 
kommunene må bli bedre i saksbehandlingsrutinene sine.  

 Vi kan benchmarke dette selv om det legges inn ønskede tilleggsspørsmål.  
 Er det størst verdi i å sammenligne oss med andre regioner, eller ”oss i mellom”? 
  Dette kan også brukes omdømmemessig. 
 Ved en eventuell undersøkelse må NiT må være bestiller, og TR må bevilge penger til dem. 

 
Tilbakemeldingene i møtet var at dette sammenfaller helt med SNP, og at det også er positivt gjennom at  
det vil gi mulighet for sammenligninger med de andre storbyregionene. Det ryddigste vil være at det er  
Næringsforeningen som er bestiller for gjennomføringen av evalueringen. 
   
Foreslått vedtak:  
Det bevilges kr 200 000,- til Næringsforeningen i Trondheimsregionen for å gjennomføre en evaluering av  
private planprosesser. 
 

Saken sendes ut til medlemmene i Næringsrådet pr e-post for beslutning. 

Endelig vedtak etter e-postbehandling: Det bevilges 200 000,- til NiT for å gjennomføre evaluering av pri-
vate planprosesser. 

NR 37/14 Handlingsplan kommersialisering av teknologi – sammenligning mellom Leuven og 
Trondheimsregionen. 

    

Vedtak:  Saken utsettes. 

 
NR 38/14 Status tiltak 

 

Fra møtet: 
 Marit orienterte om status i forhold til arbeidet med SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidsta-

kere) og internasjonale skoleplasser.  
o Det jobbes fortsatt for å få på plass SUA i Trondheim. 
o Det samarbeides med NTNU i forhold til internasjonale skoleplasser, og fleksibiliteten i 

opptakskriteriene. 
 Berit orienterte om status for etablering av regionale Velkomst- og vertskapssenter for utenlandsk 

kompetansearbeidskraft i regi av næringsforeningene i storbyregionene. 
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o Virke og Eurochambres kan være mulige bidragsytere/deltagere i et slikt prosjekt, og det er 
allerede planlagt et møte med Vibeke Hammer Madsen fra Virke vedr. dette.   

 Bård orienterte om Trøndelagsdagen 2015, suksesshistorier fra Trondheimsregionen, Impello-   
analysen , søknad fra DIGS, Trondheim Business Avenue og havbruksanalysen.  

o Trøndelagsdagen planlegges avholdt 22/01 2015, og det er opprettet kontaktpersoner i de 
fleste kommunene. 

o Nils Heldal er hyret inn for å jobbe med suksesshistoriene, og har tatt kontakt med ulike by-
råer.  

o Impello-analysen vil bli lansert i januar, og det avventes svar fra NFD med tanke på delta-
kelse fra statsråden.  

o Søknaden fra DIGS må diskuteres med øvrige deltakere, og kan ikke behandles før i desem-
ber.  

o LEN ønsker å få på plass et nytt innflaggingsinitiativ, Trondheim Business Avenue. TR er av-
ventende til dette inntil videre. 

o Havbruksanalysen har ikke vært jobbet med frem til nå, men Børge og Astrid skal ha et 
oppstartsmøte fredag 17/10 2014.  

  
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
NR 39/14 Eventuelt 

Fra møtet: 
 Roy informerte om Trondheim Sør Utvikling (kommunalt næringsutviklingsselskap i regi av Melhus, 

Klæbu og Midtre Gauldal). Alle næringskonsulentene har sluttet i de tre kommunene, og det drøf-
tes et forlag om å ansette to personer i Trondheim Sør Utvikling. Det er ønskelig med støtte fra NiT, 
og det vil komme opp i kommunestyret i november. Prosessen er avklart med næringsforumet i 
Klæbu. I tillegg ble det informert om at alt areal på Hofstad er solgt ut, og at de håper på å få lagt ut 
Øysand. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 



Teknologi for et bedre samfunn 1 

Status Rapport. KUNNSKAPSNAV & Forsker ut 
i bedrift 



Teknologi for et bedre samfunn 

1. Etablere FoU-teamet og gjennomføre en workshop med næringskonsulenter og andre 
nøkkelpersoner lokalt – gjennomgang av  gjensidige behov – etablere dette som en 
felles arena. 

2.  Forskere/rådgivere i FoU-teamet gjennomfører dialog med 
næringskonsulent/næringsforening lokalt  om aktuelle bedrifter for "forsker i bedrift" 

3. Gjennomgang i FoU-teamet av bedriftsdata for aktuelle bedrifter for mulige felles 
tiltak faglig tematisk (eksempelvis:  mange bedrifter har behov for presentasjon av  
"lean production" og hva som pågår av FoU på dette området).  

4. Planlegge dialog med bedrifter og beredskap for respons på behov som kommer opp 
5. Fordeling av ressurser:  fleksibelt etter geografi  eller  bransje/verdikjede og andre 

tema 
 

 

4 

Fase 1:  Oppstart og identifisering av aktuelle bedrifter 



Teknologi for et bedre samfunn 

1. FoU-teamets ansvarlige for "del-regionen" gjennomfører bedriftsbesøk, helst sammen 
med lokal næringskonsulent eller annen nøkkelperson lokalt 

2. Oppgaven i bedriften: Bli kjent, lytte  på behov, avklare forventninger,  planlegge 
oppfølging med aktuell  forskningstema eller spisskompetanse 

3. Bygge relasjoner lokalt: Møte nøkkelpersonell (rådmenn evt ordførere) i kommunene 
for å bygge relasjoner. 

4. Kople FoU-ekspertise og bedrift: Basert på bedriftens egen prioritering av behov 
identifisere og kontakte miljø  eller enkeltforskere som kan dekke bedriftens behov  
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Fase 2: Bygge relasjoner og identifisere behov - gjensidig 



Teknologi for et bedre samfunn 

1. Utvikle prosjekter og tiltak: Avtale og gjennomføre samtaler/møter med 
enkeltbedrifter  for å bidra til å utvikle  prosjektforslag mellom  bedrift og FoU-
ekspertise eller enkeltforskere med ekspertise. 

2. Avklare ressursbehov og mulige kilder for å dekke dette: Avklare forutsetningene for 
prosjektgjennomføring og  ressursbehov gjensidig. 

3. Forankring lokalt og i FoU-institusjonen: Bidra til forankring  av prosjektet eller  tiltaket  
lokalt og i FoU-miljøet 
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Fase 3: Individuelle bedriftsoppfølging og felles initiativ  



Teknologi for et bedre samfunn 

1. Forskere/rådgivere  i FoU-teamet bidrar etter behov og kapasitet med  
prosjektutvikling i samarbeid med FoU-ekspertise og bedrift. 

2. FoU-ekspertise vil bidra med søknadsskriving eventuelt med hjelp av 
forskere/rådgivere i FoU-teamet 

3. FoU-teamet utvikler mulige felles initiativ som svar på felles behov hos flere bedrifter i 
del-regionen eller i Trondheimsregionen. 

4. Gjennom prosjektet Forskere i Bedrift  bidra til oppstart for prosjekter som får støtte 
eller følge opp  for å dekke behov på alternative måter. 
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Fase 4: Utvikle prosjektforslag og søke finansiering 



Teknologi for et bedre samfunn 

 
1. FoU-teamet  kommuniseres  internt og eksternt for næringskonsulenter og andre 

nøkkelpersoner/nøkkelbedrifter i del -regionene.  Etablerer en "arena" både fysisk og 
virtuelt 

2. FoU-teamet arrangerer felles samlinger og workshops med bedrifter og med 
næringskonsulentene for å bygge relasjoner. 

3. FoU-teamet følger opp kontakter med enkeltbedrifter for å bidra til å sikre relasjon 
mellom FoU-ekspertise der dette har betydning for bedriften på lang sikt. 
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Etablere varig struktur, relasjoner og gjentagende 
kontakt. 



Teknologi for et bedre samfunn 

1. Resultat: 
1. Innleverte FoU-søknader  på bedriftenes premisser 
2. Prosjektforslag til Innovasjon Norge – der FoU- ekspertise deltar 
3. Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter som har felles behov for FoU - bidrag  

2. Effekter: 
1. Etablering av varig relasjon mellom FoU- miljø og enkeltbedrifter 
2. Etablering av varig relasjon mellom FoU-teamet og næringskonsulenter o.a. i 

Innovasjonssystemet lokalt 
3. Felles tiltak i delregionen som dekker flere bedrifters behov  som f.eks. 

rekruttering av kompetent personell eller studenter i bedrifter i 
Trondheimsregionen 
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Forventede resultat og effekter 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Bedrifter som aktivt vil og ønsker FoU kontakt 
• Bedrifter uten kontakt med FoU –miljø er foretrukket! 
• Bedrifter som har samarbeid med FoU deltar bare dersom den er en del av flere i et 

samarbeid . 
• Næringsrådets midler skal bare gå med til en tidligfase for å utvikle søknader med 

enkeltbedrifter og normalt ikke til å gjennomføre prosjekter  
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Avgrensninger  



Teknologi for et bedre samfunn 

• Prosjektet har en ramme på 1 mill NOK årlig. 
 
• Dette skal dekke FoU-teamets innsats.   
• Midlene vil  medføre at det initieres prosjekter med tredjepartsfinansiering 
• Den totale omsetningen vil da medføre en innsats som overstiger et årsverk. 
• Timepris tilsvarer timepris som SINTEF har for offentlig sektor  
• Det er aktuelt å inngå avtale om fastpris for definerte oppgaver over tid 
• Midlene skal også kunne gå til å initiere prosjekter ved å benytte midler på 

forskere utenom teamet 
• Avtale: 

• Det inngås Rammeavtale med avrop for timer som utføres av FoU-temet og 
eventuelt til forskere eller rådgivere utenom FoU-teamet 
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Økonomi og avtale 



Teknologi for et bedre samfunn 

• se på om påtenkte prosjekter best kan løses i samarbeid med FoU miljø 
• etablere kontakt med aktuelle FoU miljøer som kan bidra inn i prosjektet 
• avdekke om prosjektene kan søkes finansiert via virkemiddelapparat og i så fall 

identifisere hvem som kan bidra til å få frem søknad 
• være rådgiver for bedriften ved behov  
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Forskerne skal 



Teknologi for et bedre samfunn 

• drive forskning for bedriftene 
• løse utviklingsoppgaver som best kan løses av leverandører/konsulenter 
• skrive søknader om prosjektfinansiering for bedriftene 
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Forskerne skal ikke 



Teknologi for et bedre samfunn 

• ha en ide om hva de kan bruke av tid og penger på et prosjekt 
• ha ambisjoner større enn små kortvarige prosjekter 
• gjerne ha litt ”hårete mål” med de tenkte prosjekter 
• ha evne til gjennomføring 
• tåle at et prosjekt ikke lykkes fullt ut 
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Bedriftene må 



Teknologi for et bedre samfunn 

• vite mye om virkemiddelapparatets ulike støtteordinger, eks Forskingsråd, EU, 
Innovasjon Norge, ENOVA… 

• ha inngående kjennskap til ulike samarbeidsformer med FoU miljøene 
• allerede vite hvilket FoU miljø som kan bidra  
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Bedriftene må ikke på forhånd 
 



Teknologi for et bedre samfunn 

Utfordringer 
 
• Komme i kontakt med aktuelle bedrifter 
• Avhengig av godt samspill med lokalt virkemiddelapparat 
• Fungerer godt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal. 
• Har hatt en positiv runde i Stjørdal 

 
• Reorganiserer prosjektet for å få økt eierskap fra og til hver enkelt region. 
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Dette er status: 
 
 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Carl Christian Røstad: Malvik  og Stjørdal 
• Ottar Bakås: Skaun og Orkdal 
• Erik Gran : Leksvik og Rissa 
• Terje Bakken/Markus Steen: Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal. 
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Forskere i Bedrifts Teamet 



Teknologi for et bedre samfunn 

• 2012: Rammeavtale  
• Omfang :1,5 mill:   

• fordeling: kunnskapsnav 500' og Forskere i Bedrift (FiB) 1000' 
• Forbruk: Kunnskapsnav 510' og  Forskere i Bedrift (FiB) 650' 
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Bakgrunn: Rammeavtale 



Teknologi for et bedre samfunn 

• 1 rapport inkl. vedlegg (60 sider) 
• 1 rapport uten vedlegg (17 sider) 
• 1 stk folkelig versjon (4 sider) 
• Diverse presentasjoner i ulike fora. 
• Diverse workshops, mobilisering av "menigheta" 

 
• Hovedkonklusjon: Kommersialisering av teknologi som regionens hovedstrategi!! 

 
• Tiltaksliste som del av rapport, men krevende å skissere en kraftfull vei videre. Men 

det går fremover. SINTEF disponibel på egen regning pt. 
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Leveranser Kunnskapsnav 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Krevende oppstart 
• Noen viktige suksesser 
• Utfordringer 
• Reorganisering i august 
• Dette har gitt positive resultater 
• Stort potensial! 
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Leveranse Forskere i Bedrift 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Virkemiddelapparatet hvordan skal vi håndtere dette, mange interessenter og 
meninger. 

• Samhandling med lokalt virkemiddelapparat kan til tider fremstå som krevende. 
• Ulike utfordringer hos ulike deler 

• Industriforeninger og næringsforeninger 
• Næringshage 
• Rådmann/næringskonsulent 
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Noen utfordringer 



Teknologi for et bedre samfunn 

• En kultur endring  
• Oppmerksomhetskamp ( NFR prosjekter- langsiktige og velfinansierte….) 

 
 
 
 

• Bemanning         det er nå etablert et team som møtes jevnlig og deler erfaringer 
• Organisering      Teamet er geografisk organisert, og ser ut til å være riktig 
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Noen utfordringer SINTEF 



Teknologi for et bedre samfunn 
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Noen erfaringer fra bedriftene 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Kort oppsummering etter besøk hos Aune Transport AS, 
• Møte med daglig leder Arnt Egil Aune 
• Bedriften utfører grunnarbeid, graving, massetransport, brøyting, gjødsling og uttak av stein og grus. Aune 

Transport har fått godkjent reguleringsplan for uttak av mineralmasser på Rognes med beregnet start for uttak 
1. juni 2015. Bedriften vet at forekomsten består av ulike steinarter og ser for seg mulighet for mange 
anvendelser.  

• Arnt Egil Aune nevnte at det må lages en driftsplan og at det må søkes om konsesjon for drift hos Direktoratet 
for Mineralforvaltning. Veileder og søknadsskjema er vedlagt. Det viser seg at dette arbeidet er typisk 
konsulentarbeid, forskningsmiljøene er ikke rette instans for denne type arbeid. Dersom det, for eksempel, er 
behov for å undersøke nye og hittil ukjente anvendelser/egenskaper av forekomstene vil det kunne være 
forskningsrelevant. 

• Vi ber om tilbakemelding fra Aune Transport AS dersom bedriften mener at det kan være aktuelt å forske på 
mineralforekomstene. Med andre ord: er det behov for mer kunnskap om og bruk av mineralforekomstene ? 

• Bedriften skal i gang med uttak fra stort nytt brudd (plan: 1. juni). Ønsker oversikt/studie av kvalitet på 
steinmasser. Hvordan organisere uttaket for å optimalisere? Hvilke kvaliteter kan brukes til hva (eks asfalt, fyll, 
betongdekke). 

• Oppfølging: Finne riktig kompetanse (NGU : Richard Neeb?) 
• Finansiering: bedriften selv evt. andre  
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Aune Transport AS 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: NEMO Transport 
• Hvor: 
• Hva: Ingen aktuelle utfordringer november 2014. 
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NEMO Transport 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Bedriften deltar allerede i to forskningsprosjekt. De er dermed uaktuelle for videre 
aktivitet finansiert av Trondheimsregionen. 

• Men det er muligheter for flere samarbeidsprosjekt med denne bedriften i Orkdal. 
Spesielt når det gjelder drift av fabrikk, automatisering og robotikk sier de at de kan 
god tenkt seg å få kontakt med akademia for å bli bedre på.  

• Bedriften er utenlandseid så det trengs godkjenning fra utenlandsk ledelse for å delta 
i prosjekt, men er mulig å få det til med langsiktig samhandling.  
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Bredero Shaw 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: LC produktion 
• Hvor: 
• Hva: Fiskeavfall  
• Hvordan: SINTEF Fiskeri og havbruk, mulig VRI 
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 • Hvem : Sunnset Sag, 2 runder 
• Hvor: Melhus 
• Hva: Produksjonslinje utfordringer. Tegning av linje og problemidentifisering, Automatisering 
• Hvordan: Studentoppgaver HiST 

• Hvem : Snadder og snaskum 
• Hvor: 
• Hva: Blåskjell og behov for superkjøling 
• Hvordan: Oppfølging  NTNU Trygve Eikevik 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: Alternativ Behandlingsklinikk AS 
• Hvor: Stjørdal 
• Hva: Astma og allergi - soneterapi  
• Hvordan: VRI prosjektetablert og ferdigstilt, Videreføres av  NAFKAM 
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• Hvem: Bamboline 
• Hvor: Stjørdal 
• Hva: Allergihemmende stoffer,reduserer klær av bambus allergiplager(eksem) ? 
• Hvordan:  Terje Bakken, VRI? 

• Hvem: Credo 
• Hvor : Trondheim 
• Hva: Tørking. 
• Hvordan: Oppfølging NTNU Trygve Eikevik 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: Lillerønning Snekkerifabrikk   
• Hvor: Midtre Gauldal 
• Hva: Vinduer for passivhus  
• Hvordan: Videreføres i Treprogrammet 
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• Hvem: Blikkenslager Jan Ragnar Stokke 
• Hvor: 
• Hva: Nytt konsept for oppdrett 
• Hvordan: Presentert SINTEF Fiskeri og havbruk 

• Hvem: Servi Cylinderservice 
• Hvor: Rissa 
• Hva: Optimalisering av produksjonsflyt  
• Hvordan: VRI KM 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: Komprimo  
• Hvor: Stjørdal   
• Hva: Avfallshåndtering  
• Hvordan: Stud. Oppgave   
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• Hvem: Maritime Robotics  
• Hvor: Trondheim   
• HVA: Energilagring  
• Videreføring: VRI ? 

• Hvem: Hegstad & Blakstad  
• Hvor: Trondheim 
• Hva: Nytt kantinekonsept – inkl.lokalmat innkjøp 
• Hvordan: Foreslått prosjekt i VRI, men møter motstand  



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: Norsk Coating  
• Hvor: Rissa  
• Hva: Layout og merking av produkt  
• Hvordan: Innovasjon Norge / RFID Hrafn 
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• Hvem: Inrigo Water   
• Hvor: Leksvik  
• Hva: Lab-test av vannprøver  
• Hvordan: Inovasjon Norge 

• Hvem: Vepak   
• Hvor: Trondheim  
• Hva: Vedpakking  
• Hvordan: Stud. Oppgave ? 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem: Støren Betong –  
• Hvor: Midtre Gauldal  
• Hva: ny type betongelement for husproduksjon 
• Hvordan: SINTEF Byggforsk testing/godkjenning. Prototyp av betongelement er produsert,  
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• Hvem: Audio Plus  
• Hvor : Midtre Gauldal 
• Hva: Hjelpemidler hørsel  
• Hvordan : VRI Prosjekt deretter NFR , det er produsert video/film som dokumentasjon på 

Kompetansemeglerprosjektet og veien videre (6.5 mill) 
 

• Hvem : Ramlo Sandtak  
• Hvor: Trondheim 
• Hva: Bearbeidelse av jordmasser, jordforbedring. 
• Hvordan: VRI - Kompetansemeglerprosjekt kom i gang ved årsskiftet og prosjektet er 

presentert i media bl. annet i NRK TV 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Hvem : Malersvenneriet AS 
• Hvor : Stjørdal 
• Hva: Gjøre forsøk med behandling av linolje for oppnå bedre egenskaper ved bruk i 

utendørsmaling og som golvmaling.  
• Hvordan: har ikke vært i stand til å finne forskere som er interessert i problematikken 
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• Hvem: Betonmast Primahus Entreprenør AS 
• Hvor:  
• Hva: Avfallsreduksjon på byggeplass- generelle byggeplass utfordringer 
• Hvordan: BA:2015 programmet , evt kobles på andre program som går 

• Hvem: Consort Cube  
• Hvor: Trondheim 
• Hva: Ny egenutviklet CRM løsning for understøttelse av salgsprosesser.  
• Hvordan: Innledende samtaler gjennomført, videre fremdrift vurderes. 



Teknologi for et bedre samfunn 38 

• Hvem: Klæbu Industrier 
• Hvor : Klæbu 
• Hva: energieffektivisering bygg 
• Hvordan: Koblet studenter  med Klæbu Industrier /koblet mot Enova 

 

• Hvem: Enoco 
• Hvor: Trondheim 
• Hva: Styre energibruken bedre i hver enkelt rom i eksisterende yrkesbygg . Behov for å styre 

ventilasjonen individuelt basert på behov målt med enten CO2-sensor eller ved 
persondeteksjon.  Hvordan utforme spjeld til formålet? 

• Hvordan: SINTEF Energi/NTNU Energi og prosessteknikk  

• Hvem: Budals furuflis 
 



Teknologi for et bedre samfunn 

 
• Hvem: Lyng CTMP 
• Hvor: Klæbu 
• Hva: Ingen utfordringer å ta tak i pr nå 
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• Hvem: Klæbu Håndbakeri 
• Hvor: Klæbu 
• Hva : Utfordringer med klebrig deig i produksjon av Søliaki brødvarer 
• Hvordan: Satt i kontakt med andre produsenter, Prosjektet avsluttet fra vår side. 

 

• Hvem: Forset Grus 
• Hvor : Klæbu 
• Hva: 1) Kompostreaktor for bearbeiding av organisk materiale, for å kunne levere næringsrik 

jord? 2) øke kunnskap om bransjens berrettigelse og viktighet i samfunnet! 
• Hvordan: 1) Satt i kontakt med finsk leverandør og 2) studentoppgave. 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Nytilsatt prosjektleder for reiseliv. GN utarbeider skisse for reiselivsutvikling. Ønsker 
oppfølging med Sintef over jul for mulig FoU-prosjekt. Ønsker å jobbe i tett inngrep 
med FoU-miljø, jf. Erfaring fra forvaltning Gaula 
 

• Oppfølging: Avtale nytt møte nyttår 
• Finansiering: utredes nærmere 

40 

Gaula Natursenter 



Teknologi for et bedre samfunn 

• Bedriften er spesialister på effektiv produksjon av elementer til bygg og takstoler i tre. Markedet 
er entreprenører, utbyggere og hus-kjeder. Cirka 70 % av omsetningen går til kunder på 
Østlandet.  

• Problemstillinger som ble nevnt: 
• 1. Hvordan skal man ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet på en kostnadseffektiv måte ved 

løft og montasje av større bygg-elementer 
• 2. Hvordan sikre at ytterkanter av bygg-elementer(eks. gulv-elementer) unngår å trekke for 

mye fuktighet på byggeplass. For høy fuktighet i deler av bygg-elementer vil lett føre til 
problemer når bygget blir tatt i bruk.  Krav til kostnadseffektive løsninger. 

• 3. Mulig utfordringer knyttet til brann og lydforhold i tre-bygg. 
• SINTEF vil i første omgang søke å finne kompetanse som kan bidra på pkt. 1. Faglig vil denne 

utfordringen sannsynligvis ligge i grenseland mellom sikkerhet og pålitelighet, logistikk og HMS. 
• Vi melder tilbake til Støren Treindustri AS når vi mener at vi har funnet riktig kompetanse. 
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Støren Treindustri 



Teknologi for et bedre samfunn 

• SINTEF fortsetter arbeidet basert på den nye organiseringen 
 

• Det intensiveres arbeid i de kommunene som er kommet kort i gang 
 

• SINTEF kontakter bedriftene selv og orienterer virkemiddelapparatet 
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Forslag veien videre 
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Trondheimsregionen 

v/ Bård Eidet 

 

 

Trondheim, 10. oktober 2014 

 

 

SØKNAD 

Vi ønsker med dette å levere en søknad som har til hensikt å styrke koblingen mellom 

Trondheimsregionen og DIGS, og arbeidet med oppnåelse av felles målsetninger. 

 

Om DIGS 

DIGS er Trondheims nye innovasjonsplattform og møtested, og fungerer som arbeidsted for 

gründerbedrifter og frilansere, så vel som møtested for etablert næringsliv, akademia, det 

offentlige og andre initiativer rettet mot nyskaping, kunnskapsdeling og utvikling. Med dette 

ønsker vi å legge til rette for et levende og tverrfaglig innovasjonsmiljø som setter 

Trondheimsregionen på kartet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Målet med DIGS er å bidra til flere suksesshistorier gjennom å styrke innovasjonsmiljøet i 

regionen. DIGS skal jobbe aktivt med kulturbygging og være med å inspirere til skaperglede, 

slik at flere ønsker å starte opp, og at flere gjør dette i Trondheimsregionen. Særlig skal DIGS 

legge forholdene til rette for oppstartsbedrifter som jobber med kommersialisering av ny 

teknologi. Dette skal gjøres gjennom å imøtekomme behov og utnytte potensialet i den nye 

arbeidsvirkeligheten, hvor dynamikk, fleksibilitet, læring og kreativitet står i fokus, og ved å 

styrke regionale, nasjonale og internasjonale koblinger og nettverk. 

 

Per i dag har vel 60 personer (ca. 40 bedrifter) tatt i bruk DIGS som base for sitt virke, og 

dagens lokaler har en kapasitet på ca. 80-90 personer. I tillegg har en rekke organisasjoner 

og initiativer tatt i bruk stedet for gjennomføring av ulike aktiviteter, møter og arrangementer, 

og her forventer vi at opptil 1.000 personer er innom DIGS månedlig. Tilsiget av interesserte 

har vært økende og over forventet, og det er tydelig et behov for et sted som DIGS. 

 

Totalt disponerer DIGS vel 1.000 m2 over tre etasjer i Olav Tryggvasons gate 30 

(Schreinergården). 2. etasje fungerer som en base hvor folk sitter og jobber, mens arealet på 

bakkeplan benyttes til gjennomføring av arrangementer og fungerer som en møteplass. Her 

er en innovasjonskafé under oppbygging sammen med eksterne samarbeidspartnere. Denne 

vil være et grensesnitt mellom oppstartsbedriftene og Trondheims øvrige befolkning, og 

således en viktig brikke i å bevisstgjøre ulike aktører så vel som senke terskelen for å ta del i 

innovasjonsmiljøet. I kjelleren legges det nå til rette for en makerspace – et lett verksted for 

prototyping og eksperimentering. 
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Mål 

Vi har identifisert en rekke behov og problemstillinger, og sentralt står: 

 

• Brain-drain (hjerneflukt) fra Trondheimregionen og mangel på 

samlingspunkt/møteplass. 

• Komplekse problemstillinger og en ny arbeidsvirkelighet. 

• Viktigheten av nettverk og gode internasjonale koblinger, samt deling av både 

suksesshistorier og erfaringer fra mislykkede prosjekter. 

 

Utfra identifiserte behov og problemstillinger skal DIGS: 

 

• Skape et levende og tverrfaglig innovasjonsmiljø som bidrar til økt brain-gain.   

• Sette Trondheimsregionen på kartet, nasjonalt og internasjonalt. 

• Bidra til å dele flere suksesshistorier. 

• Jobbe aktivt med kulturbygging, slik at flere ønsker å starte egen bedrift og etablere 

seg i regionen etter endte studier. 

• Skape koblinger mellom ulike miljøer – FoU, næringsliv, offentlig osv.    

 

Dette sammenfaller med Trondheimsregionens mål (strategisk næringsplan): 

 

• Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på 

forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene. 

• Trondheimsregionen skal ha den høyeste andelen studentbedrifter som kan 

videreføres på kommersielt grunnlag. 

• Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte 

en bedrift. 

 

Tiltak 

• Bistå oppstartsbedrifter gjennom skreddersydde og behovsorienterte fasiliteter og 

tjenester. 

• Fasilitere optimale forhold for oppstart og utvikling av bedrifter, gjennom å skape en 

plattform for ulike aktiviteter og en arena for nettverksbygging og kunnskapsdeling. 

 

På denne måten skal DIGS bidra inn mot kommersialiseringsløpet, og særlig understøtte 

fasen mellom såkorn og vekst. Ved å legge enda bedre til rette, ønsker vi å bidra til å øke 

antallet nyetableringer, kvaliteten på disse etableringen, og det generelle aktivitetsnivået i 

regionen. 

 

Internasjonale undersøkelser gjennomført av Deskmag konkluderer med flere positive 

effekter av å knytte seg til en arena som DIGS, deriblant økt forretningsnettverk (86%), økt 
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produktivitet (76%), og økt kunnskapsnivå (71%). 39% melder om økt lønnsomhet som følge 

av tilknytningen. 

 

Økonomisk bidrag 

For å kunne gjennomføre våre tiltak og videreutvikle DIGS søker vi med dette om kr 

250.000 i økonomisk bidrag fra Trondheimsregionen for 2014. For å skape kontinuitet og 

forutsigbarhet ønsker vi også å se på mulighetene for et årlig bidrag i oppstartsfasen og med 

en årlig evaluering av resultater og behov. 

 

Bidraget vil gå med til å utvikle et rikt tjenestetilbud og aktivitetsnivå på DIGS, og særlig sikre 

arbeidet rundt: 

 

• Etablering av DIGS som en åpen og tilgjengelig arena, og skape mer aktivitet og 

kontinuitet gjennom hele året. Her spiller vårt arrangementlokale (Open Space) på 

bakkeplan en viktig rolle, hvor både DIGS og ulike andre aktører kan invitere til åpne 

arrangementer av ulik karakter.  

• Å løfte frem suksesshistorier og aktivt skape koblinger mellom ulike aktører i 

økosystemet, herunder kobling oppstartsbedrifter og seriegründere/business angels. 

Her ønsker vi å utvikle både formelle ordninger og nettverk, samt mer uformelle 

arenaer og aktiviteter. 

• Ulike tjenester rettet mot medlemmene gjennom skreddersydde løp. Et eksempel her 

er First Aid Tuesday, som er en workshopbasert tjeneste for å løse spesifikke 

juridiske utfordringer hos de enkelte medlemmene, framfor generelle tematiske kurs. 

 

Målet er at DIGS’ tilstedeværelse og ulike aktiviteter vil bidra til en positiv utvikling av 

regionen, gjennom å styrke infrastrukturen for nyskaping, kunnskapsdeling og utvikling. Vi 

mener DIGS vil være et viktig tiltak for å styrke Trondheimsregionen i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv, gjennom å samle miljøet i regionen og bygge en enda sterkere 

kultur for nyskaping. 

 

Med bakgrunn i mange sammenfallende mål håper vi at Trondheimsregionen kan være med 

å støtte DIGS som skissert i denne søknaden. Om det trengs ytterligere opplysninger ta 

kontakt på mats@digs.no eller 934 92 759 

 

 
Mats Mathisen 

Daglig leder og medgründer av DIGS 
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FORRETNINGSPLAN DIGS - AUGUST 2013

“You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”
            Buckminster Fuller
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BAKGRUNN

Forretningsidé
Etablere en brukerskapt og brukerdrevet plattform 
og møteplass for gründere, næringsliv, det 
offentlige og akademia. Sentralt står tilgjengelige 
og fleksible lokaliteter som skal fungere som 
arbeidssted og møtested for entreprenører og 
kreative aktører, samt etableringen av et nettverk 
som skal fungere som en tverrfaglig plattform 
for initiativer og aktiviteter med fokus på 
kunnskapsdeling, nyskaping og kulturbygging.

Visjon
Vi skal bygge en sterk og levende kultur for 
entreprenørskap og nyskaping, slik at det blir 
et foretrukket og meningsfullt alternativ for 
ferdigutdannede studenter og folk generelt. Vi 
skal sette Trondheim på kartet både nasjonalt og 
internasjonalt, gjennom en transformasjon fra 
studieby og transitt for kunnskapsutvikling, til en 
levende by for smarte hoder.

Behov og problem
Braindrain fra Trondheimregionen og mangel på 
samlingspunkt.
Det er relativt få som etter endt utdanning velger 
å satse på egne ideer og starte opp for seg selv, 
og av disse er det enda færre som velger å gjøre 
det i Trondheimsregionen. Dette til tross for 
det høye kompetansenivået regionen har, både 
gjennom forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
og eksisterende næringsliv. Her mener vi det ligger 
et stort og uforløst potensial. Mer om dette i 
seksjonen for marked.

Komplekse problemstillinger og en ny 
arbeidsvirkelighet.
Produkter og tjenester blir mer og mer 
sammensatte, og problemstillingene vi står overfor 
har ofte økende grad av kompleksitet. Å finne de 
beste løsningene, og skape meningsfulle produkter 
og tjenester i et myldrende globalt marked, 
krever i økende grad en tverrfaglig og dynamisk 
tilnærming. Dette er noe som også samsvarer 
med endringene vi ser innenfor arbeidslivet, hvor 
dynamikk, fleksibilitet, læring og kreativitet spiller 
sentrale roller.

Nettverk og internasjonale koblinger.
Tilgang til kapital, nettverk og ikke minst 
kompetanse er viktige faktorer for utvikling og 
vekst. Lav arbeidsledighet i Norge og en dominant 
petroleumsnæring er med på å begrense tilgangen 
til kapital og kompetanse, noe som fremmer 
viktigheten av nettverk og gode internasjonale 
koblinger.

Løsning
DIGS er en samlende arena for gründere, 
næringsliv, offentlig sektor og akademia, 
og adresserer de identifiserte behovene og 
problemene gjennom å etablere:
•	 et åpent og tilgjengelig sted i Trondheim 

sentrum
•	 et brukerskapt og brukerdrevet nettverk

DIGS består av følgende elementer:
•	 Coworking space - Fleksible lokaler som 

fungerer som arbeidsted for gründere og 
kompetanseleverandører, gjennom faste 
og fleksible plasser. Responderende og 
inspirerende miljø.

•	 Eventspace for gjennomføring av ulike 
relevante arrangementer og aktiviteter - sosialt 
og faglig!

•	 Innovasjonskafé - Åpent, tilgjengelig og 
samlende møtested.

•	 Makerspace - Fasiliteter for prototyping, kreativ 
utfoldelse og kulturbygging med røtter i den 
stadig voksende ‘maker’-bevegelsen.

•	 Nettverk og aktiviteter som stimulerer 
kunnskapsdeling, læring, samhandling og nye 
koblinger.

Man kan fort spørre seg hvorfor DIGS skal bestå 
av elementer som coworkingspace, eventspace, 
makerspace, kafé etc. Argumentet for dette er at 
de ulike elementene utfyller og komplementerer 
hverandre, og skaper en totalitet som støtter 
ulike moduser og varierende behov. Fjerner 
man kaféen mister man et viktig og inviterende 
møtepunkt. En makerspace legger til rette for 
hands-on prototyping og utforsking, og er en 
sterk driver for kreativ utfoldelse og kulturbygging. 
Her kan man se likehetstrekk til Design Thinking, 
hvor helhetstankegang og balansen mellom 
økonomiske, tekniske og menneskelige faktorer er 
sentralt.

Overordnet skal DIGS jobbe med:
Kunnskapsdeling og læring. Utvikle og 
gjennomføre aktiviteter og arrangementer 
hvor kunnskapsdeling og læring står sentralt. 
Utforske nye innovasjonsprosesser med fokus på 
tverrfaglighet, samhandling og åpne prosesser. 
Aktuelle formater: jams, hackathons, meetups, 
unconferences, kurs og foredrag, uformelle 
plattformer.
Samhandling og nye koblinger. Stimulere til 
koblinger og samarbeid mellom aktører lokalt, 
regionalt, nasjonalt, og internasjonalt.
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Lokalt: Være med å utvikle og vitalisere sentrum, 
gjennom å bygge sosial infrastruktur.

Regionalt: Koble sammen Trondheim og 
regionen med fokus på gjensidig nytte. Utnytte 
kompetansen i regionen hvor eksempelvis 
oppstarter er på jakt etter industrielle 
samarbeidspartnere og leverandører. Skape 
en plattform for regionale aktører som styrker 
koblingen opp mot FoU-miljøet og næringslivet i 
Trondheim, med fokus på å gjøre det enklere og 
mer attraktivt å arbeide desentralisert.

Nasjonalt og internasjonalt: Skape flere koblinger 
opp mot nettverk, kompetanse og nye markeder.
Kulturbygging. Historiefortelling og inspirasjon, 
med utgangspunkt i entreprenørskap og 
skaperglede. Her vil særlig studenter, barn og 
kvinner være viktige målgrupper.

Tverrfaglighet vil stå sentralt. Dette med bakgrunn 
i at problemstillingene vi står overfor fremover har 
økende grad av kompleksitet. For å løse disse best 
mulig, er en tverrfaglig tilnærming avgjørende.

Jf. Vedlegg 1: presentasjon.

Mål
På kort sikt skal vi bygge et sterkt community og 
etablere fasiliteter som imøtekommer brukernes 
behov og legger til rette for brukerskapt og 
brukerdrevet aktivitet. Det langsiktige målet er 
å videreutvikle rollen i utviklingen av Trondheim 
by og som regional hub. Eksterne relasjoner og 
samarbeid skal styrkes både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.
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Forretningsmodell

Forretningsmodellen baserer seg på utleie av 
fasiliteter og kapitalisering av synergipotensialet 
mellom aktører i økosystemet. Gjennom ulike 
aktiviteter og tilstedeværelse skapes en gjensidig 
merverdi for de ulike partene.

Eksempel
Gründer betaler for fast plass ved DIGS. Etablert 
bedrift betaler for tilgang til DIGS (gjennom 
medlemskap, leie av lokaler eller partnerskap). 
Begges tilstedeværelse og interaksjon genererer en 
gjensidig merverdi på flere plan.

•	 Gründer: tilgang til kompetanse, mentorer, 
nettverk og kapital etc

•	 Etablert bedrift: rekruttering, eksponering, 
læring og problemløsing (intraprenørskap)

Inntekter
•	 medlemskap (utleie av arbeidsplasser og 

kontorer
•	 utleie av fasiliteter til arrangementer, meetups 

og møtevirksomhet
•	 partnerskap og sponsorat
•	 utleie av arealer til kafé og makerspace
•	 tilskudd

Medlemskap og utleie av fasiliteter
Gjennom ulike medlemskap tilbys produktpakker 
tilpasset ulike behov.

Medlemskap Produktpakke Pris per mnd. eks. mva.

Fast - Tilgang 24/7
- Personlig arbeidsplass
- Fri bruk av møterom
- High speed internett
- Alle DIGS-tjenester inkludert 

2500,-

Flex Full - Clean desk
- Fri bruk av møterom
- High speed internett
- Alle DIGS-tjenester inkludert

1800,-

Flex part - Tilgang 9 dager per mnd
- Clean desk
- Fri bruk av møterom
- High speed internett
- Alle DIGS-tjenester inkludert

990,-

Flex Kveld og weekend - Tilgang etter kl 17 + helg
- Clean desk
- Fri bruk av møterom
- High speed internett
- Alle DIGS-tjenester inkludert

990,-

Teamkontor - Tilgang 24/7
- Kontor for 2,3 og 4
- Fri bruk av møterom
- High speed internett
- Alle DIGS-tjenester inkludert

2: 5000,-
3: 6750,-
4: 8000,-

Medlem - Redusert pris på arr.
- Nyhetsbrev
- Kjøp av dagspass/ukepass
- High speed internett

50,-

Flex Support*  Tilgang 9 dager per mnd
- Clean desk
- Møterom 2 timer per uke
- High speed internett
- Support the entrepreneurial 
scene 

2500,-

Maker - Tilgang til Maker Space etter kl 17 
og helg

295,-
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Utover produktpakkene:
Dagspass: kr 190,- (ca 4.180 per mnd) / 
Studentdagspass: kr 120,- (ca. 3600 per mnd)
Ukepass: kr 790,- (ca 3.400 per mnd)
Leie møterom eller arrangementslokale: fra kr 
2.000 per dag

Pakker og priser er basert og i samsvar med 
tilsvarende steder nasjonalt og internasjonalt. I 
nasjonal sammenheng er prisnivået satt noe lavere 
enn Oslo og Bergen. Dette er i tråd med et generelt 
noe lavere kostnadsnivå i Trondheim. Jf. tabell med 
oversikt over steder lokalt og nasjonalt.

Forretningsmodellen bygger på en break-even-
modell (leiekostnader/leieinntekter), hvor annen 
overhead dekkes opp gjennom sponsorat/støtte 
og tjenestetilbud opp mot større bedrifter og 
organisasjoner. Mens enkelte primært baserer 
inntektene sine på kontorutleie (eksempelvis 
WeWork), er det denne modellen som virkelig 
brer om seg. Dette fordi modellen har et større 
potensial, men kanskje viktigst av alt at den bidrar 
til å drive frem synergier i økosystemet. MESH i 
Oslo og Runway i San Fransisco er to av et økende 
antall med en slik modell.

*Flex supporter (Business-medlemskap)v
Dette er en løsning som er lite utforsket i Norge, 
men caser fra USA viser at større aktører har 
stort faglig og direkte økonomisk utbytte av 
å knytte seg opp mot coworking spacer og 
lignende innovasjonsplattformer. Dette gjøres 
gjennom fleksible clean desk løsninger, som 
blant annet gir selskapene mer dynamisk og 
poolbasert arbeidskraft og fasiliteter. Store 
selskaper som AT&T, Capgemini, Accenture, PwC, 
Twitter og Google har alle tatt i bruk coworking 

fasiliteter som erstatning for eller i tillegg til sine 
vanlige kontorlokaler. (les mer her: http://www.
fastcompany.com/3004915/coworking-nextspace). 
Offentlig sektor og akademia vil trolig også kunne 
ha lignende utbytte av en slik tilknytning.

Potensielle events
Med den profilen vi bygger opp og de fasilitene 
vi har, ønsker vi å tiltrekke oss arrangementer av 
relevant art. Dette kan være frokostmøter, såkalte 
“meetups”, generell møtevirksomhet, m.m. 

Partnerskap og sponsorat
I likhet med tilsvarende steder både nasjonalt og 
internasjonalt, vil partnerskap og sponsorat være 
aktuelle inntekstkilder. Dette med bakgrunn i:

•	 samfunnsnyttige effekter (eks. mer nyskaping, 
kulturbygging)

•	 utvikling av lokalsamfunnet og regionen (eks. 
forhindre braindrain)

•	 næringsutvikling 
•	 synergieffekter mellom de ulike aktørene i 

økosystemet

For større, etablerte bedrifter kan dette være 
interessant på flere plan:
•	 eksponering og co-branding
•	 rekruttering
•	 læring, intraprenørskap og kulturbygging
•	 problemløsning gjennom tilgang til et miljø 

med energiske og fremtidsrettede hoder

Her vil både arrangementsspesifikke sponsorer og 
mer langsiktige samarbeidspartner være aktuelle.

Kafé og makerspace
Både kafé og maker space organiseres som egne 
virksomheter eller outsources. Gjennom utleie 
av arealer, samt eventuell cut av virksomhetenes 
omsetning eller eierskap, genereres inntekter. 
Samtidig innebærer dette et utvidet tjenestetilbud 
og merverdi for medlemmene og brukerne av 
stedet.

Event Hyppighet Pris per event Årlig inntekt

Meetups 1 meetup i uka, 35 uker kr 2.000 kr 70.000

TEDx Trondheim Saloon 8 stk. per år kr 5.000 kr 40.000

Frokostmøter 
Dataforeningen

8 stykk per år kr 5.000 kr 40.000

Styremøter Dataforeningen 4 stykk per år kr 2.000 kr 8.000
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Tilskudd
I oppstartsfasen vil det være gunstig med ekstern 
finansiell støtte, for å raskere kunne komme 
opp å stå, og sikre et solid fundament. Det er 
likevel viktig å utvikle en forretningsmodell som 
gjør virksomheten bærekraftig og uavhengig av 
offentlige tilskudd.

Noen aktuelle bidragsytere:
•	 Innovasjon Norge
•	 Fond, legater og stiftelser
•	 Trondheim Kommune
•	 Sør-Trøndelag Fylkeskommune
•	 Akademia (NTNU og HiST)

Andre forretningsmuligheter

Akselerator
Moderne og tidsavgrenset (ofte 3 mnd) form for 
inkubator, hvor det sammen med tett mentoring 
følger noe såkornkapital i bytte mot aksjer. 
Akseleratoren vil operere som egen enhet og 
bør utvikles sammen med eksterne partnere 
og ressurspersoner. Per nå er vi i dialog med 
potensielle og erfarne aktører med bakgrunn innen 
entreprenørskap, finans og juss. Mer info: http://
en.wikipedia.org/wiki/Seed_accelerator

startups

frilansere
kreative innovatører

nettverk
eksterne aktører
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MARKED

Fakta om coworking
Coworking som konsept ble først etablert av 
dataingeniør Brad Neuberger i San Francisco 
i 2005. Konseptet bygger på å samle 
oppstartsbedrifter og frilansere inn under samme 
tak, med fokus på å utnytte synergier, dele 
kunnskap og knytte nettverk.

Markedspotensial
Trondheim har et enormt potensial i å ytterligere 
hevde seg innen nyskaping og teknologi. 
Dette henger blant annet sammen med 
utdanningsmiljøene ved NTNU og HiST, og alle 
spin-off-ene som kommer derifra. Her har også 
etableringen av Entreprenørskolen hatt en meget 
positiv innvirkning, noe som også Jon Ragnar 
Viggen fra Impello påpeker i sitt intervju til teknisk 
ukeblad, 30.januar 2013. Hvis man eksempelvis 
ser på den nasjonale forretningsplankonkurransen 
Venture Cup, er Midt-Norge er den desidert største 
regionen (nesten halvparten av bidragene i 2011) 
og den kvalitetsmessig klart beste. I perioden 2006-
2012 så har alle vinnerne av Venture Cup nasjonalt 
vært prosjekter fra Midt-Norge. Trondheim har 
også hevdet seg sterkt innenfor mikroprosessorer 
gjennom internasjonale aktører som Nordic 
Semiconductors, Atmel, ARM (Falanx) osv. Vi tror 
det likevel er et stort uforløst potensiale. Alf Egil 
Bogen (grunnlegger av Atmel Norway) peker på at 
Trondheim til nå har hatt for få arenaer som knytter 
sammen miljøet (Jf. Adresseavisen 28.08.2013). 
Arenaer hvor teknologi kan bli presentert og 
miljøet kan samles.

Vi har selv erfart at mange i vårt miljø som har 
hatt valget om å bli igjen i Trondheim og satse på 

egen oppstart, heller har valgt å ta jobb i etablerte 
selskaper eller flytter fra byen (gjerne til Oslo). Det 
er selvsagt mange årsaker til dette, men en viktig 
faktor har vært savnet etter et vitalt miljø som 
imøtekommer behovene unge gründere har i dag 
og som har tilstrekkelig masse.

Responsen så langt (august 2013) vitner om et 
skrikende behov. Noen utvalgte observasjoner:

•	 Uten særlig markedsføring og før offisiell 
åpning har DIGS snart 30 medlemmer

•	 Av disse har over 72% ikke geografisk 
tilknytning til regionen, og 20% har 
internasjonal bakgrunn eller jobber opp mot 
internasjonale bedrifter

Viktigheten av å være i sentrum

Det er flere faktorer som taler for at DIGS skal ligge 
i sentrum.

•	 For å kunne være et åpent og tilgjengelig 
tilbud med lav terskel, er det implisitt at stedet 
må ligge sentralt og i fartsåren der folk ferdes. 
For at DIGS skal kunne være en hub må stedet 
med enkelhet kunne nås via kollektiv transport 
eller aller helst til fots eller ved bruk av sykkel.

•	 Et samlingsted for ulike miljøer må ha 
nøytral grunn for ikke å være ekskluderende. 
En beliggenhet i tilknytning til en 
utdanningsinstitusjon vil eksempelvis være 
med på å farge hvordan stedet oppfattes, 
gjennom at det automatisk følger med et sett 
assosiasjoner.

•	 Et vitalt sted med aktivitet både på dagtid og 
kveldstid, bør holde til i et miljø hvor dette er 
tilfelle. De aller fleste bydelene og områdene 

•	 er relativt ensartet, mens sentrum har en mer 
blanda bruk.

•	 I et byutviklingsperspektiv skal DIGS bidra til 
å sørge for at kunnskapsarbeid også har en 
plass i sentrum, i en god balanse med handel, 
boliger, og sosial og kulturell aktivitet.

•	 Sentrumsnær tilstedeværelse er i seg selv en 
kraftfull kommunikasjonskanal.
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Trender
 
Internasjonalt
Antallet brukerdrevne og brukerskapte 
innovasjonsplattformer, ofte kalt Coworking 
Spaces, har hatt en enorm vekst internasjonalt de 
siste 6-7 årene. Dette gjenspeiler selvsagt også det 
tilhørende behovet. Siden coworking-bevegelsen 
spede oppstart i San Fransisco på midten av 
2000-tallet, har antallet coworking spacer økt 
fra omkring 30 i utgangen 2006 til i overkant av 
2000 coworking spacer i 2012! (for mer info rundt 
noen utvalgte internasjonale aktører, se vedlagt 
forprosjektrapport)

Nasjonalt
Disse trendene er noe vi stort sett kun ser i 
utlandet, med hovedvekt på Sentral-Europa og 
Nord-Amerika. Men vi fikk i 2012 for første gang 
se at trenden også beveget seg over til Norge, hvor 
vi i løpet av året fikk to konsepter som beskriver 
seg selv som coworking spacer, disse er henholdsvis 
Mesh og 657, begge i Oslo. Begge disse initiativene 
opplever voldsom pågang fra interessenter. 
Begge har per våren 2013 fulle hus. Dette gir oss 
en indikasjon på at timingen for å introdusere 
konseptet for Trondheim er modent.
 
Lokalt
I Trondheim har vi enda ikke fått en coworking 
space som bygger innovasjonskultur fra bunn og 
opp, men vi ser oppblomstringen av en del tiltak og 
initiativer som bygger på de samme grunnleggende 
prinsippene som; brukerskapt og brukerdrevet, 
community-fokus, faglighet, kunnskapsdeling og 
sosial nettverksbygging. Eksempler på dette er 
TEDx Trondheim, den planlagte Maker Faire og 
flere Meetups som for eksempel IXDA Trondheim, 
Designmagnet, JavaBIN, BMUG og Grensesnittet.

 
Dette er spennende kulturelle endringer i det lokale 
innovative økosystemet som er komplimenterende 
med det DIGS skal være.
 
Alle disse trendene 
sett under ett gir en 
god indikasjon på et 
økende marked, en 
komplimenterende endring 
i økosystemet, og en dertil 
modenhet i markedet.
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Segmenter
Den direkte geografiske tilhørigheten og 
dermed de fleste kundesegmenter befinner seg i 
Trondheimsregionen. De unntak dette gjelder er 
potensielt større bedrifter med adresse utenfor 
regionen, men som har et behov for å synliggjøre 
seg selv ovenfor våre brukere. Eksempler på dette 
kan være IKT-Norge, Google, m.fl.
 
Innen økosystemet finner vi følgende segmenter, 
og tilhørende behov:

Start-U
ps

O
ffentlig

Regionale aktører

Kapital

O
rganisasjoner

A
kadem

ia

Etablerte bedrifter

Vekstbedrifter

Frilansere 

makerspace

arbeidsplass

tilgang til kompetanse

arbeid

møterom

event-areal

markedsføring/synlighet

kurs

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-
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SWOT

Styrker
•	 Prosjektet er godt fundamentert i økosystemet (oppstarts miljøet, NTNU, 

vekstbedrifter, etablerte bedrifter, faglige organisasjoner og tiltak (for 
eksempel IKT-Norge, dataforeningen, TEDx Trondheim, ulike Meetups osv.), 
virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Trondheim Kommune, STFK, SIVA), 
og frilansmiljøet

•	 Allerede flere spennende oppstartsbedrifter og frilansere som har intensjon 
om å flytte inn, samt flere aktører som er villige til å bidra med innhold

•	 Gjennomført forprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge med svært god 
tilbakemelding.

•	 Godt nettverk i regionen (innen kultur, innovasjon og teknologi)
•	 Fremforhandlet god leieavtale på svært gunstige lokaler sentralt i Trondheim
•	 Flerfaglig sammensetning som øker motstandsdyktigheten mot 

bransjekonjunkturer
•	 Etablert relasjon til flere aktører i utlandet, samt en suksessfull aktør i Norge 

(Mesh)
 

Svakheter
•	 Foreløpig ingen konkrete avtaler ifht. sponsing eller støtte (behov for kapital 

til depositum og videreutvikling innen kort tid, 2-3 mnder)
 

Trusler:
•	 Etablering av identisk konsept
•	 Fallende eiendomspriser i midtbyen, som kan resultere i fallende leiepriser 

generelt.
•	 Frafall av leietakere, brukere og bidragsytere

Muligheter:
•	 Mange muligheter ifht. videreutvikling av lokaler, herunder tak, og bakgård, 

som ytterligere styrker markedsføringspotensiale
•	 Videreutvikling av konsept, herunder mentorprogram, internasjonalisering 

(allianser og utveksling), akseleratorprogrammer
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Markedspris og betalingsvilje

A: 9 dager per mnd
B: 2-3 plasser. Har fått indikasjoner om 
oppjustering av prisen hos Mesh.
C: 3 dager i uka, tilsvarer ca 12 dager i mnd
D: Up & Running - omsetning over et viss beløp
E: 4 plasser

StartupLab, Oslo - kr 1.890,- per plass
Innovasjonssenteret Gløshaugen, Trondheim - kr 
2.000 for lite kontor, kr 4.000 for stort

Prissettingen er basert på en oversikt over 
hva andre lignende aktører krever i betaling, 
tilbakemeldinger fra våre brukere, i tillegg til en 
vurdering opp mot leie -og driftskost i forhold 
til kapasitet. Verdien av å være en del av DIGS 
ligger ikke i de grunnleggende behovene, som 
arbeidsplass og internett-tilgang, men i det at man 
får tilgang til et miljø.

MESH 657 The Hub 
Bergen

LEN Atelier Ilsvika DIGS

Fast 2890,- 3000,- 3375,- 
(4500,-D)

2000,- 3500,- 2500,-

Flex Full 1990,- 2850,- 
(3800,-D)

1800,-

Flex Part 1190,-A 2000,-C 300,- - 
2400,- (400,- 
- 3200,-D) 

990,-

Flex kveld 1190,- 990,-

Kontor 6000,-E 8000,-B 8000,-E

Medlem 50,-

Flex Support 2500,-

Maker ca. 600,- 295,-

Møterom 2000-5000,- 2000,-
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MERKEVARE OG 
KOMMUNIKASJON

Se vedlegg 8: kommunikasjonsplan (på engelsk).
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ORGANISERING
DIGS organiseres som et AS. Tilsvarende konsept 
organiseres erfaringsmessig som enten AS eller 
samvirker, men utfra en helhetsvurdering fremstår 
AS som den mest praktiske og dynamiske 
organisasjonsformen. Aksjeselskapet har en 
ideell formålsparagraf, noe som innebærer at 
overskuddet pløyes inn i videre utvikling av DIGS. 
Brukerinvolvering ivaretas gjennom å opprettelsen 
av et ”community council”, samt ulike faggrupper 
(teknisk, kommunikasjon, forretningsutvikling).

Community council - uformell samling av 
representanter fra kjernen av communityet. 
Fungere som et slags advisory board rundt daglige 
aktiviteter og praktikaliteter. Input og ideer for 
videreutvikling og strategi. Viktig faktor for 
eierskap og styrking av community.

Styret består i dag av stifterne, men det er ønskelig 
å utvide styret og få inn komplimenterende krefter. 
På denne måten sikres en miks av ung naivitet 
og matchet med erfaring. Styret vil ha en sentral 
oppgave med utvikling av strategi, posisjonering, 
samt eksterne relasjoner.

Makerspace organiseres som egen enhet. Spesifikk 
organisasjonsform må ytterligere utforskes, men 
både AS og forening kan være aktuelle kandidater. 
DIGS Kafé etableres som egen organisasjon som 
leier et areal, utvikler konsept (i samsvar med 
overordnet DIGS-profil) og drifter kafé. Enten 
som et datterselskap eller gjennom drift og 
tjenesteleveranse fra ekstern aktør.

Kjerneteam

Mats Mathisen, daglig leder
Arnstein J. Syltern, styreleder 

Jaya Thomlison, commuity og kommunikasjon
Jaya har flere års erfaring innen PR fra Toronto, 
Canada, og har jobbet for større firma som 
Monsanto, DuPont, Røde Kors og Bayer. Jaya 
kom til Norge i 2009 og tok en mastergrad 
innen internasjonal utvikling ved NTNU. Har 
siden jobbet hos SINTEF Teknologi og Samfunn, 
Pstereofestivalen og NTNU.

Gunnar Ranøyen Homb, teknisk guru
Gunnar studerer elektronikk ved HIST, og er 
mesterhjernen bak all IKT hos DIGS. Gunnar jobber 
også deltid hos Havtek.

Bernt-Johan Bergshaven, teknisk orakel
Bernt-Johan er utdannet siv.ing. teknisk kybernetikk 
ved NTNU, og har i tillegg fagbrev innen elektro. 
Bernt-Johan er en svært verdifull ressurs innen alt 
fra IKT til elektro. Bernt jobber i firmaet Searis, 
som også har utviklet et helautomatisert mikro-
ølbryggeanlegg som vil gi DIGS et eget husøl.
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ØKONOMI

Budsjett, kommentarer og betraktninger
Husleieavtalen med Schreinergården AS løper over 
3 år, med mulighet for forlengelse på nye 3 år. 
Lokalene overtas gradvis med innslag av full husleie 
1. oktober. Frem til da betales kun felleskostnader. 
Avtalen innebærer leie av ca 1.043 m2 inkludert 
fellesareal til en totalpris på 1,1 mil årlig. I tillegg 
kommer kr 200 per kvadrat i felleskost. En 
omtrentlig fordeling på de ulike arealene blir som 
følger:

•	 2. etasje, kr 1.100
•	 1. etasje, kr 1.584
•	 Kjeller, kr 800 for 80 m2 med høy takhøyde og 

kr 500 for resterende

Prisene ligger noe under markedspris, noe som 
henger sammen med et markedet som preges av 
en god del ledige lokaler, samt at lokalene overtas 
“as is”. Pris for 1. etasje anses som relativt gunstig 
sammenlignet med andre lokaler på bakkeplan. 
Mer info jf. vedlegg 4: rapport forprosjekt.

Drift omfatter renhold, forsikring, strøm, nett, 
vedlikehold, rekvisita, markedsføring og andre 
tjenester. Mye av markedsføringen vil skje 
gjennom tilstedeværelse og arrangementer 
rettet mot miljøet, og aktiv bruk av sosiale 
medier. Det at plassen har eksponering gjennom 
lokaler på bakkeplan anses som stor fordel 
og har vært avgjørende for valg av lokaler. 
Inntjeningsmuligheter som følger av dette, sammen 
med muligheter for markedsføring forsvarer at 
leia for 1. etasjen ligger noe høyere sammenlignet 
med kontorlokaler ellers (men mye lavere enn 
butikklokaler i Olav Tryggvasons gate generelt).

Det legges i første omgang opp til 1,2 
årsverk til administrasjon, organisering og 
communitybygging, fordelt på 2-3 personer. 
Funksjoner utover dette organiseres og 
finansieres gjennom ulike prosjekter. Eksempelvis 
arrangementer eller underenheter som 
makerspace, kafé og akselerator. Enkelte interne 
funksjoner som drift av nettverk og teknisk anlegg 
er tiltenkt enkelte av personene som sitter på DIGS, 
og godgjøres gjennom alternative modeller (tilgang 
til ressurser, tidsbank, credits, etc).

Arrangementer og reiser innebærer både egne 
aktiviteter og deltakelse på andre arrangementer 
nasjonalt og internasjonalt.

Initielle investeringer finansieres delvis gjennom 
ansvarlige lån som skal tilbakebetales etter gradvis 
etter 2-4 år.

Innflytting skjer gradvis og i takt med overtakelse 
og oppussing av lokaler. Planlagt kapasitet:

•	 24 kontorplasser (4+4+4+3+3+2+2+2)
•	 20 faste plasser i åpent landskap
•	 30 flexplasser (fordel på 10 fysiske plasser)
•	 20 support flex (fordelt på 6 fysiske plasser)

Budsjettert belegg innen utgangen av hvert år:

2014 2015 2016

Kontor 100% (24) 100% (24) 100% (24)

Fast 80% (16) 100% (20) 100% (20)

Flex 50% (15) 60% (18) 70% (21)

Flex Supporter 20% (4) 40% (8) 50% (10)

Per august  2013 er belegget for kontorene passert 
80%, og erfaring viser høy etterspørsel etter 
kontor. Antall faste og flex bør trolig økes raskere 
for en mer optimal situasjon påz DIGS. Foruten 
økonomi gjelder dette utvikling av community, 
kritisk masse, synergieffekter etc. Opptrapping av 
flex support er satt noe moderat, da dette er et 
lite utforsket område i Norge. I USA er dette langt 
mer utbrett, og et aktivt grep større selskap gjør 
for å bli mer innovative, kunne tilby mer fleksibilitet 
for sine ansatte og kutte kostnader. Dersom dette 
er overførbar til Norge tror vi dette har et enorm 
potensiale - både økonomisk og gjensidig utbytte 
for de ulike aktører i økosystemet. Det er i tillegg 
budsjettert inn et grunnmedlemskap (som vil være 
inkludert i andre medlemskap). Grunnmedlemskap 
skaper ikke direkte de store inntektene, men er 
inngangsportalen for å benytte seg av tjenester 
som blant annet dagspass/ukepass. I tillegg er 
det et meget viktig element i community-bygging 
og markedsføring - lav terskel for tilknytning og 
eierskap.
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“Break even” (leiekost Schreinergården mot 
leieintekter) skjer etter budsjett tidlig i 2015, og 
ved et gjennomsnittlig belegg på ca 65-70%.

For kafé og makerspace er det i første omgang 
kun budsjettert inn leieinntekter, men for kaféen 
vil det være naturlig å se på modeller som også 
inkluderer en cut av omsetning. En slik modell 
(med grunnleie + cut) vil kunne være gunstig 
for begge parter gjennom gjensidige insentiver. 
Innslag og opptrapping av leie skjer ila 2014. 
Medlemskontigenter til makerspace er ikke tatt inn 
i budsjettet siden dette går inn til egen underenhet.

I oppstartsfasen er det budsjettert inn offentlige 
tilskudd og støtte fra ulike ordninger. Her legges 
det opp til en nedtrapping over tre år mot en 
selvstendig og bærekraftig organisasjon. DIGS 
skal stimulere til økt nyskaping og sysselsetting 
i regionen, og at Trondheim går fra å være en 
transittby for kunnskap, til en ledende aktør 
innen nyskaping og teknologi. Dette vil potensielt 
ha både direkte og indirekte positiv effekt på 
regionens næringsliv og akademiske miljø. 
Gjennom å bygge en sterkere kultur for nyskaping, 
også blant barn/unge og regionens befolkning, 
vil stedet også helt klart ha en allmennyttig profil. 
Sammen med aktører som Trondheim kommune, 
Sør-Trøndelag kommune, Trondheimsregionen 
og Innovasjon Norge, jobbes det med å finne en 
løsning for økonomisk bidrag. Enkelte av aktørene 
har tidligere bidratt inn mot forprosjekt.

Det anses å være et stort potensiale i partnerskap 
og sponsorat fra næringslivet. Dette er meget 
utbrett i USA og på det europeiske kontinentet, 
og erfaringer gjort ved MESH i Oslo viser at 
også norsk næringsliv ser den gjensidige nytten 
og dermed ønsker å inngå ulike former for 

partnerskap. Bidraget kan være kapital, tjenester, 
kompetanse og innhold/aktivitet. Næringslivet 
i Trondheimsregionen er generelt noe mindre 
modent, og det budsjetteres derfor med moderate 
inntekter, selv om potensialet på sikt anses å være 
større.

Under andre inntekter er utleie av lokaler til 
arrangementer og møtevirksomhet, samt diverse 
eksterne tjenester.

Kapitalbehov, investering, finansiering
Initielle investeringer innebærer oppussing av 
lokaler, møbler og inventar, samt nødvendig IKT og 
infrastruktur.

Investeringer til kafé og makerspace er ikke tatt 
med i det overordnede budsjettet. Disse organiseres 
som selvstendige enheter, og det jobbes parallelt 
med egne forretningsplaner for de respektive 
enhetene. Frem til åpning av kafé og makerspace, 
skal det sørges for alternativer og gradvis 
oppbygging. Når det gjelder makerspace innebærer 
dette crowdsourcing av utstyr og en betafase, 
der makerspacen i første omgang er tilgjengelig 
internt. Dette gir tid til å skaffe utstyr, sikre 
finansiering, samt etablere organisasjon og rutiner 
for drift. Frem til en fullverdig kafé er på plass, 
vil det settes opp en pop-up-løsning i forbindelse 
med arrangementer og ved behov. Budsjettet 
tar høyde for etablering av en slik løsning, samt 
grunnleggende oppussing og inventar.

Kapitalbehovet dekkes primært opp gjennom 
egenkapital og ansvarlige lån fra aksjonærer, samt 
støtte/tilskudd.



DIGS Communication Plan 2013/ 2014 v1.0 
	  
Overview 
A communications plan is intended to provide internal and external oversight and 
direction to organisations when making choices relating to activities and methods of 
public relation. This includes narrowing down priorities of time and resources, providing 
a sense of order for day-to-day and long-term choices/ tasks and protecting against 
disconnected decisions that may take the organisation off-course.  
 
This communications plan is comprised of a timeline of activities to create meaning and 
convey key messages to DIGS’ target audiences and partners. The communications 
strategy focuses on organisational objectives; key messages to target audiences; 
spokesperson involvement; communications tools and platforms (events); as well as the 
means and frequency of communications. 
 
What is DIGS? 
 
DIGS is an open office and innovation platform with members who work to unite 
entrepreneurs, ‘makers’ and ‘doers’ from varied disciplines and sectors. DIGS provides 
an office environment that stimulates the culture of collaboration, sustainability and 
mutual innovation through sharing knowledge and learning. We aim to spark innovation, 
strengthen networks and stimulate local community. 
 
Identity 
DIGS is an idea and maker arena. The physical coworking office fosters a mental space 
for manifesting ideas into action and value. It is a physical place for start-ups and 
different participating actors to meet and share varying levels of expertise, while also 
creating new links and problem-solving. DIGS has a two-fold identity:  

1. To be a synergistic office and event space: for daily or intermittent work, to hold 
events, facilitate meetings and create new opportunities over a coffee in the 
lounge or cafe. 

2. To build community: to link different scales of innovation and creative workers 
with different levels of expertise, by sharing creations, products, services and 
opportunities. 
 

Some prominent characteristics of DIGS coworking space include: autonomous, 
genuine, cooperative, optimistic, individual yet collective, multi-faceted, helpful, 
interpersonal, innovative, experimental and productive.  
 
Core values 
DIGS is a ‘we’ organisation – it is a co-jointly operated/ formed space. The concept of 
coworking is dependent on pooling the autonomous resources of all members.  
 
DIGS values: the catalyst; conscious capitalism; the green economy; believing in 
Trondheim as Norway’s innovation capital; the importance of a ‘facelift’ on Olav 
Tryggvasons gate. 
 



 
Branding 
DIGS in the process of designing company branding. Though it is work in progress, 
some principle concepts have been decided upon. This includes providing a rough but 
professional, collective, non-institutional feel to imagery and text. This includes non-
serif font styles that suggest bridging from the past though reaching to the future. The 
branding may resemble contemporarised stencils, or block print. It could be a logo of 
folded-paper that suggests uncovering possibility in the office. Wall art could include a 
fluctuating line-chart, resembling peaks, dips and future movement.  
 
The colour selection of yellow and grey or black has been selected based from 
aesthetic value and colour-therapy testing in office space. Yellow is a bold, yet soothing 
colour that catches attention while also, through scientific testing, is proven to stimulate 
creativity and buzz. The combination with black/ grey is generally considered to be 
aesthetically pleasing and provides the grounded, design and professional anchor that 
is needed in contrast to the yellow. 
 
Communications Strategy  
The communications strategy focuses on sharing key messages to concentrated target 
groups, at different stages in the formation of DIGS.  
Language 
 
DIGS intends to use friendly and professional gender-neutral language that is inclusive, 
promotes diversity and experimentation. This is language that is excited, inspired and 
conveys capability and industry-growth.  
 
The ‘creation of DIGS’ unfolds in the following (occasionally overlapping/ repeating) 
stages: 
 

1. Information sharing and support building 
2. Presentations and lectures 
3. Actor mapping and locating members 
4. Search for sponsorship and partners 
5. Renovation of the space and participant move-ins 
6. Branding and website 
7. Establishing a functional office shape 
8. Culture and community building activities 
9. Maker-space, workshop and creative activities 
10.  Information sharing and public events 

 
Media relations 
 
News-worthy events will be actively shared with print, radio/ television/ internet and 
online communications outlets. DIGS will welcome appropriate members of the press 
and information sharing services to public events. At this stage, the angle of specific 
stories connects to macro themes that are popular in Sør-Trøndelag and Norway, 
focusing on the transformation of Trondheim’s core, capitalizing on Trondheim as an 
idea-centre with a strong foothold as an innovation capital and Norway as a knowledge 



economy offering new innovations in technology and product. The key message will be 
that DIGS is an effective vehicle for realising these goals.  
 
Spokespeople will be an important consideration of DIGS communications plan. 
Spokespeople are high status, credible and established individuals that support the 
ideals and goals of DIGS and wish to share this to the public through presentation, 
lectures and network-building. 
 
Communication tools 
In order to communicate messages to target audiences beyond media relations, the 
following tools will be utilised:  

• meeting and conference presentations and printed materials, brochures 
• monthly electronic newsletter 
• social media and informal advertising including word of mouth, facebook, 

pinterest, twitter, reddit, instagram 
• media relations pitching and media kits,  
• website 
• cross-promotional between participants, spokespeople and major events 
• an annual report 
• creative signage and art 
• visitor speeches and lectures at institutions and academic environments 
• the café 
• DIGS creations 

 
Frequency of communication 
DIGS aims to perceived as a credible and sustainable organisation. have a constant, yet 
not oversaturated presence in Norway’s public sphere and media.  
Internal and partner communication is overlapped with external communication 
 

• Yearly communication will included 3-4 major media hits in print or broadcast 
and 1-2 major public events, 1-2 external collaboration (for instance NTNU 
career days),1 international media hit or mention and 2-3 visits by high profile 
guests 

• Monthly communication will include 1 public newsletter, 1 breakfast meeting, 2 - 
3 outsourced events, 1 gallery or product exhibition 

• Weekly communication will include 1-2 social media mentions on facebook 
including forwarded material, industry meetings, weekly tour of the space and 
after work Friday pils 

• Daily communication will be internal, friendly and quick turnaround emails, open 
social networking posts on twitter, instagram etc. by participants, daily visits to 
the café and interactive library (information wall containing material on the DIGS 
companies and other actors in Trondheim). 

 
Target Audiences and key messages: 
 
Students 
Students are women and men from various disciplines who are in the later stages of 
their undergraduate degree, working on their master’s degree or PhD. These 



participants might be in an exploratory stage of making careers choices and they offer a 
coworking space the benefit of fresh learnings.  

- DIGS and coworking facilitates make ‘starting-up’ easier. 
 

- DIGS provides support for creating a job for oneself in Trondheim’s growing 
knowledge and innovation community. 

 
- DIGS is a stimulating place to work (on your dissertation) where you can be part 

of a community, connect with potential employers and build networks as you 
are transitioning from student life. 

 
Start-ups, entrepreneurs and freelancers 
These are disciplined individuals that work in idea and creative industries. Start-ups are 
the fruition of an individual’s or small groups’ idea. They create new companies based 
off of ideas. Entrepreneurs are people who focus their career converting ideas into 
opportunities, often creating multiple base businesses throughout their worklife. 
Freelancers are people trained in a particular field, who choose not to work for a regular 
employer but instead a create flexible worklife through contracts. 

- DIGS is a central place to grow your ideas together with others who are in 
similar circumstances - so you can do what you want to do. 
 

- The coworking space provides physical infrastructure along with services to 
support your small company: It is a fun, engaging and hands-on atmosphere to 
extend your network and access new business.  

 
Government and innovation, regional development, University 
This audience is composed of institutions, bureaucracies, academics, research and 
funding instutions who have particular macro objectives.  
 

- The coworking space is a platform for stimulating knowledge and action in 
Trondheim. 

- Coworking space: a place to turn ideas into action. 
- The coworking space is a place to house Trondheim’s idea community. 

 
Medium-sized businesses 
These are companies that have overcome start-up face, have been established and 
grown in size to provide an increase in services or products and have a group of 
employees.  
 
Large and international businesses 
Business that have grown in scope to become commonly recognised and are stable. 
They usually employ great numbers of employees and do business in multiple spots 
around the globe.  

- DIGS is a bottom-up platform for user-driven and user-created initiatives that 
facilitates active individuals and companies. 

- Trondheim coworking space provides an overview of the innovation sector and 
makes things visible in Trondheim, connecting the already active individuals and 
companies with others and newcomers. 



 
Public: Local Trondheim and Norway’s Innovation sphere 
Specifically, the local Trondheim public are those that perceive DIGS through the media 
or see the space from the street-level. They are the people that might stop into the 
space out of curiosity. Norway’s innovation sector includes other similar businesses 
(such as partners in Oslo). 
 

- Trondheim is a resourceful, horizontal working culture with the size and 
structure to do things. DIGS coworking space is Trondheim’s meeting ground 
for different actors, offering the potential to make things happen. 

- DIGS provides a physical place to connect people and make things happen in 
Trondheim. 

 
Execution plan  
(Steps planned for 2013/ 2014) 
 
June – direct contact with freelancers, email and internal facebook page, presentations 
and pitches to potential sponsors and partners 
 
July – on site visits and tours, planning meetings, collective renovation days, email 
correspondence 
 
August – high level spokeperson visit, large media hit in local paper, website, social 
networking communication, internal meetings, newsletter, internal facebook dialogue 
and sharing, Maker-Faire, partner visits, lectures 
 
September – newsletter, media hit – Gemini Magazine, pop-up lounge at Career days at 
NTNU, 60/40 lecture, public interface through café, Visit Trondheim partner project 
 
October – Next Conference, UKA activity, Trondheim Developer Conference, TEDx 
seminar (cross-promotion), grand opening and media relations 
 
Goals and evaluation 
First year media impressions are expected to be acute in nature, with attention building 
throughout the 2014 year with a goal of 100,000 hits, as the space becomes more 
established and activities are frequent and stabalised. The ultimate goal is to create a 
functioning office and workshop space with functioning meeting room access and 
settled office culture by November. Simultaneously, to establish a recognisable brand 
and street-face, as well as a functioning 1st floor café and drop-in space that becomes 
an accepted and permanent figure of Trondheim’s urban centre.  
 
Short-term objectives 

- to do, to make 
- support start-ups 
- build a space and place; an arena to spark creativity and innovation including 

start-ups and established businesses  
- provide a confortable and flexible workplace environment that has community 
- to build relationships, networks and to collaborate 



- to provide platforms for connectivity 
- DIGS aims to be a recognised organisation within the innovation, academic and 

business sectors within 2014.  
 
Long-term objectives 

- contribute to knowledge economy 
- create collective intelligence 
- develop new workstyles  
- stimulate different scales: entrepreneur/ industry/ innovation/ economy/ 

environment 
- to provide reasons and support for students to stay in Trondheim after their 

studies 
- to establish new forms of ownership: 1. over co-created ideas/ products/ 

services (where start-ups may previously been strict competitors) 2. Over co-
owned space (participants as opposed to building tenants) 

- After the opening of the café open for public access, DIGS aims to be a 
commonly recognised name within central Trondheim by the end of 2014.  

- DIGS wishes to be recognised on a national level, as a centre for stimulating 
innovation, technology and start-up by 2015.  

 
Evaluation tools 
Success will be measured through combined media impressions from active public 
relations campaigns, but more importantly through public acceptance and user 
support.  
 
The tools to evaluate whether DIGS is meeting its identified objectives will include 
media impressions above 100,000, interview responses with public officials and 
customer feedback surveys made available in the café within 6 months of opening. The 
most significant evaluator tool will be the responses of DIGS participants and levels, 
levels of occupancy and number of innovation ‘successes and start-ups’ after opening.  
  
 
 
 



BUDSJETT	  2014-‐2016

Inntekter 2014 2015 2016
Leieinntekter	  (team,	  fast,	  flex) 1	  126	  495kr	  	  	  	  	   1	  472	  770kr	  	  	   1	  635	  480kr	  	  	  
Grunnmedlemskap	  og	  dagspass 12	  500kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   46	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Leieinntekter	  (supporter	  flex) 82	  500kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   210	  000kr	  	  	  	  	  	   300	  000kr	  	  	  	  	  	  
Kafé	  (leie	  lokaler) 52	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   360	  000kr	  	  	  	  	  	   360	  000kr	  	  	  	  	  	  
Makerspace	  (leie	  lokaler) 48	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   144	  000kr	  	  	  	  	  	   192	  000kr	  	  	  	  	  	  
Etablererstipend	  Innovasjon	  Norge 350	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   350	  000kr	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tilskudd	  (Trondheim	  Kommune	  +	  DND) 650	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000kr	  	  	  	  	  	   150	  000kr	  	  	  	  	  	  
Sponsorat,	  partnerskap 300	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   300	  000kr	  	  	  	  	  	   300	  000kr	  	  	  	  	  	  
Workshop	  /	  hackathon 20	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Utleie	  møterom 20	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Meetups	  (arrangementer) 185	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   348	  000kr	  	  	  	  	  	   348	  000kr	  	  	  	  	  	  
Diverse	  tjenester,	  foredrag 25	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   72	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  inntekter 2	  871	  495kr	  	  	  	  	   3	  512	  770kr	  	  	   3	  493	  480kr	  	  	  

Utgifter
Leiekostnader	  (inkl.	  felleskost) 1	  373	  688kr	  	  	  	  	   1	  400	  388kr	  	  	   1	  427	  088kr	  	  	  
Drift 338	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   372	  000kr	  	  	  	  	  	   372	  000kr	  	  	  	  	  	  
Personalkost	  (inkl.	  sosiale	  kost) 700	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   840	  000kr	  	  	  	  	  	   1	  008	  000kr	  	  	  
Arrangement	  og	  reise 100	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   200	  000kr	  	  	  	  	  	   200	  000kr	  	  	  	  	  	  
Eksterne	  tjenester 200	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000kr	  	  	  	  	  	   50	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Prototyping	  og	  materiell 74	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Uforutsette	  utgifter 60	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   60	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   60	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  utgifter 2	  845	  688kr	  	  	  	  	   3	  022	  388kr	  	  	   3	  117	  088kr	  	  	  

Resultat	  før	  finanskostnader 25	  807kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   490	  382kr	  	  	  	  	  	   376	  392kr	  	  	  	  	  	  

Finanskostnader 40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   40	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RESULTAT 14	  193-‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   450	  382kr	  	  	  	  	  	   336	  392kr	  	  	  	  	  	  



KAPITALBEHOV	  OG	  FINANSIERING

Kapitalbehov 2014 2015 2016
Oppussing,	  inventar,	  IKT	  etc 375	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000kr	  	  	  	  	  	  	   50	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  
Open	  Space	  og	  tilrettelegging	  kafé	  mm 905	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000kr	  	  	  	  	  	  	   50	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  
Oppstart	  makerspace 20	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dekning	  av	  underskudd 14	  193kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum	  kapitalbehov 1	  314	  193kr	  	  	  	   200	  000kr	  	  	  	  	  	  	   100	  000kr	  	  	  	  	  

Finansiering
Egenkapital 668	  640kr	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ansvarlige	  lån 150	  000kr	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lån -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Overskudd -‐kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   450	  382kr	  	  	  	  	  	  	   336	  392kr	  	  	  	  	  	  
Sum	  finansiering 818	  640kr	  	  	  	  	  	  	  	   450	  382kr	  	  	  	  	  	  	   336	  392kr	  	  	  	  	  

Restkapitalbehov	  /	  lån	  SIVA 495	  553kr	  	  	  	  	  	  	  	   250	  382-‐kr	  	  	  	  	  	  	   236	  392-‐kr	  	  	  	  	  	  
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1 Executive Summary 
 
Fyller ut dette sylkort etter innspill fra Berit og Børge. 
 
 
 
 
2 INNLEDNING 
 

2.1 Bakgrunn 
 
Høsten 2013 besøkte en gruppe bestående av representanter fra NTNU, SINTEF, 
Sparebank1 MN, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) Leuven, en by i Belgia, ca. 
30 km utenfor Brussel.  Formålet med besøket var å høre om deres erfaringer med å utvikle 
kunnskaps- og teknologi basert virksomhet i et regionalt perspektiv med utgangspunkt i 
kunnskapssentere (universiteter, forskningssentre, universitetssykehus og lignende).  
Leuven har tatt i betraktning av sin størrelse, og i egenskap av å være en universitetsby, en 
studentby med lang teknologisk/akademisk historie oppnådd interessante resultater innen 
kommersialisering av teknologi gjennom samhandling i et triple-helix perspektiv.  Leuven har 
ca. 95.000 innbyggere.   
 
Som en oppfølging av besøket holdt Martin Hinoul fra KL Leuven Universitet foredrag i 
Trondheim om fremtidens kunnskapsregioner og forutsetninger og drivkrefter for 
næringsutvikling gjennom kommersialisering av teknologi.  Foredraget fanget interesse hos 
mange, og inneholdt blant annet deres «oppskrift», eller ingrediensene i det som skal til for 
at en region skal kunne drive et effektivt arbeid med kommersialisering av teknologi og 
anvendelse av kunnskapen fra FoU miljøer. 
 
Våren 2014 ble det dratt opp initiativer med formål å definere «Kommersialisering av 
teknologi» som et strategisk satsingsområde i Trondheimsregionen og i NiT. Dette ble 
nedfelt i nødvendige vedtak og presentert for øvrige aktører i Trondheimsregionen gjennom 
møter.  Initiativet møtte stor positiv tilslutning, og arbeidet med å konkretisere tiltak startet.  
Det ble lansert en mulig målsetting for arbeidet: en dobling av antall teknologiselskaper og 
deres ansatte innen 2025. 
 
Trondheimsregionen inviterte til et møte med mange relevante aktører innen 
kommersialisering av teknologi den 22.05.2014. Møtet hadde til formål å diskutere og foreslå 
tiltak som kunne gjennomføres innenfor arbeidet med kommersialisering av teknologi. 
 
Et av forslagene som ble lansert var å gjøre en situasjonsbeskrivelse av 
Trondheimsregionen med utgangspunkt i modellen som Leuven har beskrevet.  I diskusjon 
med Trondheimsregionen har NiT sett for seg å kunne bidra til å gjennomføre en slik 
situasjonsanalyse, og dette prosjektforslaget beskriver hvordan en slik 
analyse/situasjonsbeskrivelse kan gjennomføres. 
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2.2 Leuven sin modell – ingrediensene for å skape en «World Class 
Knowledge Region» 

 
Leuven presenterer en modell, eller ingredienser/innsatsområder som må være på plass og 
spille sammen for at regionen kan kalle seg en world class knowledge region, eller en 
Knowledge Economic Hot spot/region(her brukes mange begreper).  Kort oppsummert er 
arbeidet med å utvikle regionen og regionens kunnskapssentere og næringsliv knyttet til 
samspill mellom følgende ingredienser som figuren illustrerer: 
 

 
 
I vedlegg til dette dokumentet er det vist noen figurer og problemstillinger som vil bli belyst 
under gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
3 Prosjektforslag 
 

3.1 Mål for prosjektet  
 
Å gjøre en situasjonsbeskrivelse av Trondheimsregionen i forhold til de 10 innsatsområdene 
som Leuven modellen beskrivelser.  Formålet med en slik situasjonsbeskrivelse kan være 
flere:  

• Skape en bevisstgjøring i forhold til de elementene om inngår i et økosystem for å 
skape og utvikle kunnskaps- og teknologivirksomheter. 

• Identifisere områder hvor vi er sterke og områder hvor vi kan bli dyktigere 
• Etablere et faktagrunnlag i et nytt format for hvordan kommersialiserings 

infrastrukturen i Trondheimsregionen ser ut 
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• Identifisere de viktigste ressursbasene for kommersialisering av teknologi i 
Trondheimsregionen i en ny kontekst 

• Skape grunnlag for nye og effektive tiltak innen kommersialisering av teknologi 
 
 
Prosjektet vil foreta en situasjonsanalyse innenfor alle 10 ingredienser.  På noen områder vil 
analysene være kvantitative, på andre områder kvalitative.  Det vil bli gjort sammenligninger 
mellom Leuven og Trondheimsregionen der hvor dette er mulig og hensiktsmessig. 
 

3.2 Leveranser  
 

Prosjekt leveranser 

Tittel Beskrivelse Noter/Kommentar 
Prosjektrapport Ved avslutning av prosjektet vil det bli laget en 

prosjektrapport som beskriver metodikk, 
observasjoner og resultater fra 
analysen/situasjonsbeskrivelsen. 

 

Prosjekt 
presentasjon 

Ved avslutning av prosjektet vil det bli holdt en 
presentasjon av observasjoner og resultater fra 
analysen/situasjonsbeskrivelsen. 

 

   

   
   

 
 

3.3 Aktivitets og Tidsplan  
 
Aktivitetene som skal gjennomføres for å gjennomføre den foreslåtte 
situasjonsbeskrivelsen/analysen vil være en kombinasjon av følgende: 

• Innsamling av informasjon fra åpne informasjonskilder/søk knyttet til alle 10 
elementene i Leuven modellen 

• Innsamling av informasjon gjennom samtaler med nøkkelvirksomheter og 
nøkkelpersoner 

• Innsamling av informasjon gjennom besøk til Leuven 
• Systematisering og analyse av informasjon/data 
• Drøfting av sentrale problemstillinger 
• Oppsummering og presentasjon av resultater 

 
Når/dersom det oppnås tilslutning og finansiering av prosjektet vil det bli utarbeidet en 
detaljert aktivitets og tidsplan. 

3.4 Ressurser 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil stå ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet 
og utøve prosjektledelse.  Aktivitetene vil bli gjennomført av NiT sine egne ressurser og 
potensielt innleide ressurser der hvor dette anses nødvendig. 
 
NiT vil støtte seg på sitt nettverk og de mange aktører innen sentrale områder for 
kommersialisering av teknologi for å gjennomføre prosjektet.  Dette er viktig for å dekke flere 
og ulike perspektiver på situasjonsbeskrivelsen innenfor modellen som beskrevet ovenfor. 
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En formell prosjektorganisasjon vil bli beskrevet dersom det oppnås tilslutning og 
finansiering av prosjektet. 
 
Arbeidet og informasjonen som skal innhentes og bearbeides vil ha betydning for NiT utover 
selve prosjektet, blant annet i forbindelse med opprettelsen av et nytt fagråd for 
kommersialisering av teknologi i NiT.  Her vil prosjektet kunne gi et godt faktagrunnlag for 
videre arbeid med tiltak og aktiviteter.  Derfor tilbyr NiT å bidra med noe egeninnsats i 
prosjektet utover det som det søkes om ekstern finansiering til.  Detaljer om dette er 
redegjort for i kapittel 3.5 budsjett nedenfor. 

3.5 Budsjett 
 
Med utgangspunkt i at situasjonsbeskrivelsen/analysen skal dekke alle de 10 områdene i 
Leuven modellen.  Hvert område skal belyses gjennom: 

• Data- og informasjonsinnsamling fra ulike kilder både i Trondheimsregionen og 
Leuven 

• Analyse av innsamlet informasjon 
• Drøfting av informasjon, observasjoner og resultater 
• Presentasjon av observasjoner, resultater og konklusjoner 

 
 
Indikativt estimerer NiT at prosjektet som beskrevet i dette dokumentet kan gjennomføres 
med timeinnsats estimert til 35 timer for hvert av de 10 innsatsområdene i Leuven modellen.  
I tillegg estimeres det 40 timer (1 uke verk) til å sammenstille informasjon for alle de 10 
innsatsområdene.  Samlet sett estimeres det altså at arbeidet vil kreve 390 timer.  
 
Det bør også settes av noen midler til å besøke Leuven for å få en god forståelse av 
metodikk og modell, samt innhente data og informasjon som er hensiktsmessig å benytte 
som faktagrunnlag og evt sammenligningsgrunnlag med Trondheimsregionen. 
 
Som nevnt i kapittel 3.4 ønsker  NiT å bidra med egeninnsats i prosjektet siden prosjektet vil 
kunne ha stor relevans for NiT sitt fremtidige arbeid med kommersialisering av teknologi.  
NiT bidrar med 30% egeninnsats i forhold til timeestimatet. 
 
Følgende tabell synliggjør det foreløpige budsjettet: 
 

Prosjekt budsjett(Estimat) 

 Timekostnader Andre 
kostnader 

Totale 
kostnader 

Prosjektgjennomføring, totalt 390.000 30.000 420.000 

Egeninnstas NiT(30%) 117.000   
    

Prosjektomfang som søkes 
finanisert 

273.000 30.000 303.000 

 
 
Prosjektet foreslås gjennom ført etter følgende kompensasjonsmodell: 

1. Totalsummen på 303.000 kroner anses som et maksimalt budsjett 
2. Prosjektaktiviteten gjennomføres etter medgått tid.  Brukes det mindre timeinnsats 

enn estimert faktureres det etter faktisk medgått tid. 
3. NiT foreslår at 50% av prosjektmidelene faktureres ved oppstart, gjenstående 50% 

ved levering av sluttrapport. 
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VEDLEGG:  UTVALGTE FIGURER OG PROBLEMSTILLINGER FRA 
LEUVEN SIN TILNÆRMING 

 
Kultur, forretningsklima, ressurser og samhandling: Hvordan sette sammen den riktige mix’en?
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Industrielle forskningskontrakter: 185 M€, eller 1.5 mrd NOK i Leuven.  Hvor mye i 
Trondheimsregionen? 
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Struktur og fokus: spesielt utvalgte områder for klynger og teknologi plattformer i Leuven.  Har 
Trondheimsregionen en strukturert og fokusert tilnærming til utnyttelse av sin spisskompetanse? 
God på mye eller best på noe? 
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Helter og rollemodeller: Betydningen for kultur, kompetanse og stolthet? 
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Betydningen av kultur for entreprenørskap og risikotaking: hva skal til for å skape og utnytte en 
entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur?  
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Leuven har 380 teknologiselskaper, med ca 16000 ansatte som omsetter for 64 mrd kroner.  
Trondheimsregionen har 512 teknologibedrifter med ca 10000 ansatte som omsetter for ca 13,5 mrd 
kroner.  Leuven har altså færre teknologibedrifter med flere ansatte og betydelig større omsetning.  
Hva kan Trondheimsregionen lære av Leuven omkring disse forholdene?  
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Deler av ressursbasen for kommersialisering av teknologi og kunnskapsproduksjon:  Facts and figures 
fra Leuven.  Hvordan ser det ut i Trondheimsregionen?  
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Infrastruktur: Hvilke mekanismer utnyttes gjennom Campus, science parks, research parks, business 
centres  og inkubatorer? 
 
 



 

 

 
 

 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2015-18, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2015-18 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og rele-
vante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.    

1 Mål for Trondheimsregionen  
Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 
Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes, med noen justeringer: 
• P1: Strategisk næringsutvikling. 
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 
Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020 [Det vil si øke med 17 mrd]. 

Utdyping: 
Strategisk næringsplan. som ligger til grunn for næringsutviklingsarbeidet. vil bli rullert i 2015. Den 
toårige handlingsplanem for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013, og det vil bli lagt fram en ny 
handlingsplan til vedtak i 2015. Budsjett 2015 øker aktivitetsnivået fra 2014.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

Vedtatt Trondheimsregionen - regionrådet  
  

Foto: Carl Erik Erikson 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrå-
det styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. I 2015 vil det jobbes med å samordne 
næringsutviklingsarbeidet i regionen enda bedre.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 

bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 
Videreføring må vurderes i 2015. 

- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for 
hele kommune-/bystyret. 

- Bidra til etablering av aktive næringsfore-
ninger i regionen. 

- Tilrettelegging for næringsklynger. 
- Ny toårsavtale avtale inngått med Ungt Ent-

reprenørskap i 2014. 
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen. 
- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byg-

gesaker: Undersøkelse gjennomføres i 2015. 
- Realisering av næringsareal i IKAP. 

 

 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2015: 
- Utvikle satsing på kommersialisering av tek-

nologi som nytt satsingsområde er den vik-
tigste prioriteringen i 2015. 

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre.  

- Etablere et godt mottaksapparat for interna-
sjonale eksperter til våre bedrifter i samar-
beid med Næringsforeningen. 

- Avklare rolle innen internasjonalt næringsut-
viklingsarbeid.  

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2015: 6,0 mill kr. 
Det er avsatt fondsmidler for realisering av prosjekt i henhold til næringsplanen, som ved behov 
kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 
Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, tilpas-
set morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved bruk av retningslinjene i IKAP. Trond-
heimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for Trond-
heimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling gjennom 
en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike 
regionale og nasjonal mål. 
 
Analysene gjennomført i forbindelse med rullering av IKAP, viser at areal- og transportutviklingen i 
regionen er på rett veg. Kommunene har fokus både på klimavennlig arealutvikling og spare jord-
bruksareal, men det er et forbedringspotensial. IKAP skal være et verktøy for å beholde fokus på 
klima og jordvern, og tenke regionalt. 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 3 

Det tas sikte på vedtak av IKAP2 i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk for-
ankring er en viktig oppgave i 2015. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregi-
onen skal videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kart-
portalen. Samarbeid med NiTR om utvikling av næringsareal skal styrkes. 
 
Endelig vedtak av den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen vil skje i  
regionrådet april 2015. Veilederen for saksbehandling skal videreutvikles og løftes opp på politisk 
nivå, slik at Trondheimsregionen vil ha en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av 
områder for deponi.  Det skal utvikles en kartportal som viser deponisituasjonen i Trondheimsregi-
onen, slik at vi kan følge utviklingen. 
 
Rapport om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, skal ferdigstilles og presen-
teres for kommunene. 
 
Når de sørtrønderske kommunene i Trondheimsregionen er ferdig med sin kartlegging og verdiset-
ting av friområder, vil det regionale prosjektet om friluftsliv startes. Målet er å synliggjøre regionale 
sammenhenger og verdier, ved å kartlegge regionale friområder og utpeke viktige korridorer for 
friluftsliv.  
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Trond-
heimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
 

 
Sveberg i Malvik.  
 
Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2015: 3,0 mill kr.  
Budsjettet er styrket i 2015, gjennom skjønnsmiddelsøknad til Fylkesmannen til kunnskapsinnhen-
ting om håndtering av rene masser, som en oppfølging av deponisaken. Tildelingen fra KMD har 
blitt brukt til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk 
av GIS/databaser.  

2.3 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt (og internasjonalt) som teknologihovedstad.  
For 2015 prioriteres: 
- ”Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.” 
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 4 

Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer, det er den regionen flest kunne 
tenkt seg å bo og jobbe i. Ikke minst innen utdanning og FoU er omdømmet godt. Men vi er for 
dårlig til å fortelle suksesshistoriene våre fra FoU og næringsliv, både internt og eksternt. Derfor vil 
vi lage korte filmer om suksesshistoriene i regionen, til bruk for alle kommunene og for alle interes-
serte som ønsker i vise fram det alt det spennende som har skjedd og skjer i regionen. Videoene 
vil bli produsert både av profesjonelle og amatører/skoleelever/studenter. Det tas sikte på at disse 
vil bli brukt i en målrettet kampanje mot slutten av 2015. Det er også drøftinger i gang med Avinor 
om Værnes som profileringsarena. Det at attraktiv region føyes til som overskrift er for å kunne 
støtte prosjekt som har mer samfunnsutviklingsprosjekt i seg enn ren næringsutvikling og som det 
dermed i dag er vanskelig å støtte. 

 

   
Pendlerparkering Melhus.  Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen. 
 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2015: 3,0 mill kr. 
Det forutsettes bruk av fond, i henhold til at fondene er bygd opp for å ivareta ulike aktivitetsnivå.  

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 
Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder.  

Vedtektene for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet 
er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir styrker 
og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot kom-
munenes politiske og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig 
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommu-
nens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2014: 0,7 mill kr. 
 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

 .    
Regionale busser – en suksesshistorie   Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg. 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2015: 
• Trondheim kommune: 2,0 mill kr 
• Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 
• ST Fylkeskommune: 1,7 mill kr Som 2014  
• Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  Søkt skjønnsmidler oppfølging deponi 
• Andel tilsudd fra KMD 1,4 mill kr 70% av 2 mill kr/år til regional arealplan 
• SUM 8,0 mill kr  

 
Tilskudd fra kommunene i 2015 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. 

 

 

 
Orkdal, Grønøra 

Rissa sentrum 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2015 fordelt på programområdene: 
  P1 Nærings-

utvikling 
P2 IKAP P3 

 Profilering 
P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav fond Netto 
sum 

Kommunene 2.000.000 900.000 2.000.000 700.000 5.600.000 2.350.000 4.400.000 

STFK 4.000.000 200.000 1.000.000   5.200.000 2.350.000 1.700.000 

KMD   1.400.000     1.400.000   1.400.000 

Fylkesmannen 0 500.000    0 500.000   500.000 

SUM 6.000.000 3.000.000 3.000.000 700.000 12.700.000 4.700.000 8.000.000 

 

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Sør-Trøndelag 
fylkeskommune eller skjønnsmidlene fra fylkesmannen  er endelig bekreftet ennå legges denne 
ressurstilgangen til grunn.    

Budsjettrammen for 2015 blir 12,7 mill kr, mot 10,7 mill kr i 2014.  

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 
Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. Fon-
det bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt tid 
å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet 
som innebærer en reduksjon med til sammen 4,7 mill. kr. Fondets størrelse var ved regnskapsav-
slutning 2013 på 13,3 mill kr. 

3.3 Rapportering/revisjon 
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 

 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 
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