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For å ta formenogdet rent vi-
suelle først. Hele gründerstrate-
gien, selveste sulamitten der
altså, får plass på enhalvA4-
sidemednormal skriftstørrelse.
Denbestår av146 ord, fordelt på
tre overskrifter og ti delmål
fremstilt sompunkter på en
liste.
Hovedmålet er akkurat passe

ambisiøst til at det er noe å
strekke seg etter: Trondheim
kommune skal bli den beste
kommunen iNorge til å legge til
rette for gründerskap og in-
novasjon.

Innholdet i strategien gjørmeg
begeistret. Det første punktet
omhandler kortreist teknologi.
Her tar bystyret eierskap til et
begrep somgirmermening i
Trondheimennnoe annet sted i

landet. Brorparten av den tek-
nologien somutvikles i Norge
har sitt arnested på og rundt
Gløshaugen, kun et steinkast
unna sentrum.
Noekommunen framover vil

vise ved å legge til rette for at
teknologi skapt her i byen også
blir synlig i bybildet. Videre skal
kommunenvære enkrevende
ogkompetent kunde for lokale
oppstartsbedrifter. Dette er gode
nyheter. Er det noe kommunen
virkelig kan, er det å bedrive
innkjøp.Det gjør den allerede i
milliardklassenhvert år. Er det
noe oppstartsbedrifter virkelig
trenger, er det kunder.

Det neste politikerneklokelig
ønsker fokus på er kunnskap og
tilrettelegging.Da jeg under
denne overskriften kunne lese
atman skal gjøre elvene i skolen
bedre rustet til åmøte framtide-
ns næringsliv gjennomopplær-
ing i koding og programmering,
ble jeg oppriktig glad.
Til ogmedverdien av å kom-

munisere til omverdenenhva vi
holder påmedher oppe i det
kalde nordkommer tydelig
fram.Under punktet omattrak-
tivitet ogmangfold slår de blant
annet fast at de skal jobbe for å
promotere Trondheim somen
attraktiv kommune for grün-

dere bådenasjonalt og internas-
jonalt.

Prosessenmedå lage strategien
fortjener også skryt. Ikke bare
var tiden fra vedtaket omåvedta
en strategi til vedtatt strategi
relativt kort, den var inkluder-
ende også. I arbeidetmed å
utforme gründerstrategien
kunnedet for oss som fulgte
med se ut til at partipolitikk ble
lagt til side, ogmålet omåut-
formebestmulig politikk satt i
førersetet. Det ble arrangert
åpne innspillsmøter og dialog-
møtermed gründermiljøet. I
regi av næringskomiteens leder,
Berit Tiller (H), ble det også
arrangert åpenhøringsrunde

hvor høringsuttalelsene ble tatt
til følge under komitébehand-
lingene.Denne tette dialogen
medgründermiljøet er det vik-
tig å fortsettemed i det videre
arbeidetmed å implementere
strategien.
Arbeiderpartiets TomChris-

tian Lindvåghar vært pådriver i
arbeidet fraArbeiderpartiet sin
side, og ermed rette blitt kalt
gründerstrategiens far. Uten
Lindvåg somdirigent, godt hjul-
pet av komitéleder Tiller, hadde
det neppe blitt noen gründer-
strategi på Trondheimkom-
mune av dette kaliberet.

For å toppe dethele er altså
selve strategien slettes ikke
uoppnåelig. En avgjørende fak-
tor for å nåmålene er selvfølge-
lig at kommunen setter res-
surser innpå området.
Det er somkjent få strategier,

kommunale eller ikke-kommu-
nale, somnår sinemål uten
ressurser til å følge oppmålene
medhandling. Per i dag utgjør
posten for næring og samfunn
dennette sumav10.5millioner
kroner. Det er under enpromille
av kommunebudsjettet. Denhar
ikke rikket seg av flekkende
siste femårene, ogmidlene er i
stor grad bundet opp i langsik-
tige forpliktelser. Det ermed

Full sal: Gründerne Borgar Ljosland(t.v.) og Alf-Egil Bogen deltok i høringsmøte om kommunens gründerstrategi. Nå er strategien vedtatt og den høster ros fra arikkelforfatteren.
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Vakkert om kortreist teknologi

Lokalpolitikerne iTrondheimkommune fortjener ståendeapplaus forgründerstrategien
devedtok i sluttenavaugust.

«Historienvilvise
omdenblir fulgtopp
medhandling, eller
omdenhavner i
arkivet for flotteord,
løftebruddog
generelt
politikerpjatt.»

andre ord lite spilleromog res-
surser til å følge opp løftene i
dennylige vedtatte og aldeles
utmerkede gründerstrategien.
Det finemeddenneutgift-

sposten er at hvismangjør det
riktig og bidrar til næringsut-
vikling, er det framtidige skat-
teinntekter til kommunekassa
det er snakk om.Næringsfore-
ningenhar etmål omå skape
10 000nye teknologiarbeid-
splasser innen 2025. Kommu-
nens gründerstrategi kombinert
med ressurser til å implemen-
tere den, vil bidra til å gjøre
nettoppdet. Da snakker vi 3,2
milliarder nye, blanke, fin-
pussede skattekroner.

Herblir det spennende å følge
med framover. Vil politikerne
følge opp løftene ved å gå fra ord
til handling allerede i høst? Jeg
er optimistisk. Budsjettet be-
handles i oktober. Nåhar de en
fornuftig strategi å jobbemed.
Historien vil vise omdenblir
fulgt oppmedhandling, eller
omdenhavner i arkivet for
flotte ord, løftebrudd og generelt
politikerpjatt. Uansett fortjener
dirigentene ros for et godt stykke
strategiarbeid. Detmedden
stående applausenkan ved
nærmere ettertanke få vente til
dagenmålene er nådd.
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