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Den nye regjeringserklæringen 

er nå fremlagt. NiT synes det 

er positivt at den vektlegger 

verdiskaping, kunnskap og et 

sterkt næringsliv. Bruken av 

oljepenger vris fra forbruk til 

investeringer i samferdsel, 

forskning, utdanning og et 

lavere skatte- og avgiftsnivå 

som skal bidra til økt innovasjon og vekst i næringslivet. 

Regjeringsplattformen foreslår økt satsing på forskning og utdanning, 

og et tettere samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner 

– noe vi er svært opptatt av. Det legges videre opp til en halvering av 

planleggingstiden for vei- og jernbaneutbygging, økte investeringer i 

samferdsel, en fortsettelse av det påbegynte forenklingsarbeidet for 

næringslivet, modernisering av arbeidsmiljøloven, og andre tiltak som 

skal bedre bedriftenes konkurranseevne.

Vi savner en forpliktende formulering om regional forvaltning av deler 

av statens finansielle formue i unoterte aksjer, som er en av NiTs 

prioriterte næringspolitiske saker. 

Den nye Trøndelagsbenken på Stortinget er også på plass, med 10 

kandidater fra Sør-Trøndelag og 5 fra Nord-Trøndelag. 60 prosent har 

næringslivserfaring, men bare 1 av 3 har lang fartstid fra næringslivet. 

Vår oppfordring til Trøndelagsbenken er enkel og grei: Sett nærings-

livets rammevilkår høyt på den politiske dagsorden. Jobb tverrpolitisk 

for å løfte de viktige sakene for regionen. 

Vi lover til gjengjeld at NiT fortsatt skal være en engasjert og konstruktiv 

samarbeidspartner i arbeidet med å gjøre Trondheimsregionen til et 

enda bedre sted å starte og drive næringsvirksomhet.

Leder

CREATING BUSINESS.

Les mer på  www.bennett.no

Prøv Bennetts KundeReise.
Metodikken gir deg bedre innsikt i kundene dine 
og hvordan du kan påvirke dem mer e�ektivt.

Vil du ha �ere og mer trofaste kunder?

Verdiskaping, kunnskap og et sterkt næringsliv

Adm. direktør

PwC bidrar til verdiskaping gjennom god 
prosjektledelse i privat og offentlig sektor

PwC Consulting ved   
PMP-sertifiserte 
prosjektledere Ingar 
Børre Sandvik og Liss 
Johansen Sandø.
 

Vi bistår i alle faser av prosjekter
PwC bistår i alle fasene av et prosjekt - fra initiering, 
planlegging, gjennomføring, oppfølging og avslutning.  
Vi kan ivareta rollen som prosjektleder, kvalitetssikre eller 
støtte dine egne ressurser i prosjektet. Våre konsulenter  
har vært sentrale prosjektledere i virksomheter som for 
eksempel Det norske oljeselskap, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, AtB, Enova og Investinor.

Prosjekter krever kompetanse 
og kapasitet
De fleste virksomheter gjennomfører med 
ujevne mellomrom små og store prosjekter.  
Det kan være IT-prosjekter, forbedrings-
prosjekter eller implementeringsprosjekter.

Prosjektledelse er et fag, og skiller seg ofte fra 
daglig drift. I tillegg er det ofte krevende å 
prioritere ressurser til prosjektene. Våre 
konsulenter kan hjelpe dere med både 
kompetanse og kapasitet – og et friskt blikk 
utenfra.

© 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS,  
PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter 
og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Wil Lee-Wright

PwC Consulting i Trondheim består av 23 rådgivere innen  
IT-prosjektledelse, strategisk og finansiell analyse, driftsforbedringer 
og økonomistyring. Vi bistår regionens ledende private og offentlige 
virksomheter med å skape store og små forbedringer hver eneste dag.

Ta gjerne kontakt med våre partnere for mer informasjon.  

www.pwc.no

PMP-sertifiserte prosjektledere
PwC Consulting i Trondheim har flere 
prosjektledere med den internasjonalt 
anerkjente Project Management 
Professional-sertifiseringen fra Project 
Management Institute (PMI). Vi kombinerer  
PMI-metodikken med vår egen og tilpasser  
til våre kunders behov og mål.

Rolf Tørring
Tlf. 952 61 400 

Jens Even Storhov
Tlf. 952 61 402

 Stian Gårdsvoll
Tlf. 952 61 404 
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Opplev Europa. Direkte fra Værnes.

firmaTUR?

 AmsterdamDubrovnik Gdansk TallinnKorfuAlicanteRigaReykjavikKøbenhavn

AntalyaBerlin

KrakowGran Canaria Split
StockholmMurcia

Malaga London Nice

Inviter til «business with pleasure» sammen gode kolleger.
Direkte fra Værnes til varige opplevelser. 

Les mer på trondheimlufthavn.no/direkteruter

Tema: Humankapital

Human kapitalisme
Skal vi snakke mindre om olje, mer om mennesker?

Tekst: Kenneth Stoltz

På nyåret publiserte vi i Midtpunkt resultatene fra Storbyundersøkelsen, 
en bedriftsundersøkelse som NiT hvert år gjennomfører i samarbeid 
med næringsforeningene i de største byregionene i landet.

På spørsmålet om hvordan virksomheten skal opprettholde og forbedre 
egen konkurransekraft, mener hele 66 prosent av respondentene at 
tilgang på relevant arbeidskraft er det aller viktigste.

Alle vet at Norge opplever knapphet på bemanning innenfor en del 
yrkesgrupper, som for eksempel ingeniører.

NAVs årlige bedriftsundersøkelse avslører imidlertid at landet har et 
stort behov for nesten alle typer arbeidskraft. 17 prosent av bedriftene 
sier de ikke har funnet personer til utlyste stillinger. Av disse sier 85 
prosent at årsaken var mangel på søkere.

Menneskene viktigste ressurs
Humankapital betegner summen av kunnskap, produktive egenskaper 
og tekniske ferdigheter i arbeidsstyrken.

Dersom landets fremtidige velferd og økonomi skal sikres, ikke minst 
i møtet med den såkalte sølvtsunamien – bedre kjent som eldrebøl-
gen – som vil skylle over store deler av verden i en ikke altfor lang 
tidshorisont, må vi kanskje forvalte humankapitalen vår mer bevisst 
og effektivt enn i dag.

I et kakediagram er summen av landets naturressurser og produserte 
varer ganske liten i forhold til verdiene som humankapitalen utgjør. 
Dette betyr at det finnes store muligheter for å gjøre kaken større 
om man styrker den strategiske tenkningen omkring humankapitalen 
– enten det er som enkeltmenneske, i en bedrift eller i AS Norge.

Hodejakten. I dette nummeret av Midtpunkt får flere bud på hvordan 
utvikle, rekruttere, og ikke minst ta vare på de gode hodene som vi  trenger 
for å fortsette byggingen av kunnskaps- og velferdssamfunnet. Og vi 
kan la oss inspirere av noen som virkelig lykkes i å forene tankekraft og 
 konkurransekraft. Foto: Shutterstock
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- Mye av bedriftens verdi sitter i hodene på de som jobber der. Innen 
due diligence er det blitt stadig vanligere å legge inn humankapital 
som et viktig element i verdifastsettelsen.

Et godt eksempel er kompetansebedrifter, der det meste av verdien i 
selskapene ligger i de ansatte. Men regnskapsloven er gammeldags, 
og har ikke fanget opp humankapitalens verdi som del av totalkapi-
talen, fremholder Storli.

- Det eneste stedet du ser de ansatte i et regnskap er at de er en 
utgift. En gammel lastebil fremgår på balansen og blir avskrevet, 
men ikke humankapitalen, sier han med et lite smil.

Tre små ord
- Hva ser dere etter når dere skal ut og finne en lederkandidat for 
en oppdragsgiver?

Tilnærmingen til kundene er ifølge partner og seniorrådgiver Eilif 
Solem alltid den samme, og oppsummeres i tre ord: Strategi, struktur 
og kultur. Organisatorisk forståelse er en nøkkelfaktor; Det gjelder 
å ha flere tanker i hodet på en gang, og finne den beste kandidaten 
til akkurat den virksomheten det gjelder. 

- Vi er opptatt av å forstå virksomheten – hvor er de hen i en syklus? 
sier Solem.

- Det klassiske eksempelet er gründerne som sitter for lenge. Leder 
A kan være en suksess i bedrift A, men ikke i bedrift B. Det trenger 
ikke bety at lederen er et geni eller det stikk motsatte, men snarere 
at bedriften har behov for ulike ledertyper avhengig av hvilken fase 
den er i, skyter Storli inn.

Å finne riktig person til riktig tid er Storli og Solems spisskompetanse. 

- Kandidatene har større valgmuligheter slik arbeidsmarkedet er nå. 
Før sto arbeidstakeren med lua i hånda. I dag er det mange bedrifter 
som har overtatt den lua, illustrerer Solem, og sier kampen om de 
beste hodene alltid vil være der – uansett konjunkturer – men at 

omdømmet til bedriften som skal ansette har mer å si enn før for å 
kapre toppkandidatene.

- Vi ser også en klar tendens til at oppgavene som skal løses gjerne 
kan være mer avgjørende for kandidatens valg enn hvilket selskap 
det er, sier Storli.

Fremtidens X- og Y-ledere
Endringer i lederrollen skjer raskere enn før, og Search House tror 
utviklingen vil fortsette.

- Vår jobb er å fange opp endringer, analysere dem, og finne ut hvilke 
tiltak som bør settes inn, forklarer Storli.

Fremtidens leder må ifølge Storli og Solem tørre å gi slipp på kontroll 
og oversikt, og lære seg å tåle og takle mer usikkerhet. Medarbeidere 
vil styre seg selv og sine oppgaver i større grad, være mer positivt kre-

vende. Lederen på sin 
side vil kanskje sjeld-
nere se sine ansatte 
fysisk og vite hvor de 
er og hva de gjør.

- Lederen må også 
tåle motstand og kon-
flikt, for det er viktig 
å få inn komplemen-
tære ferdigheter i en 
ledergruppe. Da kan 
ikke alle tenke likt, 
påpeker de to hode-
jegerne.

Tekst: Kenneth Stoltz - Foto:  Marius Rua

Kampen om de beste
I gamle Frostating lagmannsrett på Kalvskinnet drives et nitid etterforskningsarbeid. 
En menneskejakt med både teknologiske hjelpemidler og tradisjonell metodikk.

Den ærverdige gule rettsbygningen i Erling 
Skakkes gate har nylig huset Trøndelag Teaters 
oppsetning av Jeanne d’Arc i modernisert form. 
Den unge bondejenta hadde noen helt spesielle 
lederegenskaper, som hun til slutt måtte betale 
dyrt for.

I etasjen over dramatikken i lagmannsretten 
holder hodejegerne i Search House til. 

Herfra rekrutteres en rekke ledere, spesialister 
og styremedlemmer i Trondheimsregionen, og 
Midtpunkt avla et besøk for å prate om human-
kapital og nettopp lederegenskaper med to av 
partnerne i selskapet.

Gammeldags verdibegrep
- Humankapitalens betydning er vi overbevist 
om vil øke, det ligger også implisitt i vårt firmas 
slagord – Kraften ligger i menneskene. Vi har 
en stadig høyere utdannet arbeidsstokk, så 
det er klart at humankapitalen får en stadig 
større påvirkning, innleder Managing Partner 
Jan Gunnar Storli.

Humankapital er viktig for konkurransekraft en, 
både på strategisk og operativt nivå. – 
Humankapitalen i et firma er ikke alltid lett å 
tallfeste sikkert, men vi vet i hvert fall at den 
går hjem hver dag klokka 16, fleiper Storli, og 
blir mer alvorlig:

Tema: Humankapital Tema: Humankapital

Hodejegere på Kalvskinnet. Search House består av 
f.v. Jo Temre, Hege Bergvoll, Eilif Solem og Jan Gunnar 
Storli.

- En gammel lastebil fremgår på balansen og 
blir avskrevet, men ikke humankapitalen.

Talentjakt overalt. Å finne folk er en utfordring. - Vi speider etter de gode leder-
talentene ute i den store verden, men noen ganger finnes den beste kandidaten 
allerede i bedriften og kan foredles videre, forteller Jan Gunnar Storli.
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Tema: Humankapital

Trenger din bedrift mer areal?
Vi har ledige kontorlokaler!
For mer informasjon kontakt oss på tlf.: 73 19 05 50
eller les mer på klpeiendom.no
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Lederen er imidlertid på vei inn i en litt annen rolle enn tidligere. 
Personlig autoritet vil være viktigere enn formell rolleautoritet.

- X- og Y-generasjonene må også håndteres. De kjennetegnes blant 
annet ved at de multitasker og kjeder seg lettere, så lederen må 
påvirke positivt gjennom å være både inspirerende og innovatør.

Den viktige mellomlederen
Storli og Solem spår at spesialistrollen blir mer fremtredende i tiden 
som kommer. Matriseorganisasjonen er på vei ut. Den faglige, virtuelle 
organisasjonen vil få større betydning enn linjen, med den følge at 
lederrollene på ulike nivå ikke blir like hierarkisk fasttømret som før.

Search House mener det er uhyre viktig å rekruttere og utvikle dyktige 
mellomledere. Disse sitter gjerne tettest på markedet, og skal bli 
fremtidens toppledere.

- Dette er ofte den mest krevende lederrollen, som opplever press både 
ovenfra og nedenfra. En mellomleder har gjerne kommet i posisjonen 
på grunn av faglige kvalifikasjoner, men det er ikke uvanlig å oppleve 
usikkerhet i selve lederrollen, forteller Solem.

Intern talentspeiding
En av kjepphestene for partnerne i Search House er at næringslivet 
ikke må fokusere enøyd på rekruttering av nye folk, men også jobbe 
bevisst med å holde på verdifulle medarbeidere som allerede er i 
virksomheten.

- Det koster hundretusener, kanskje millioner, å ansette feil medar-
beider. Bare en stillingsannonse kan fort koste 80-100.000 kroner. 
Spørsmålet en kan stille seg er da om man har forsøkt å utvikle en 
fra egne rekker for samme beløp?

Solem lar det skinne gjennom at det i mange sammenhenger er 
billigere og bedre å drive intern talentkartlegging og utvikle egne 
medarbeidere.

Internasjonal rekruttering
- Jobber dere med rekruttering internasjonalt i Search House?

- Ja, det gjør vi, forteller Jan Gunnar Storli. - Næringslivet blir mer 
globalt: Eierskap går på tvers av landegrenser, det samme gjør med-
arbeidere. Internasjonal rekruttering mener vi blir stadig viktigere, 
og det er avgjørende å forstå de ulike kulturene.

Storli nevner som et eksempel EMGS, som han har fulgt hele veien, 
fra 20 ansatte via børsnotering og flere hundre medarbeidere. En aktiv 
rekrutteringsprosess blant annet ved universitetet i Nancy, der noen 
av de beste geofysikerne i verden utdannes, var en lærerik erfaring.

Storli og Solem fremholder at kompetansen generelt er god her 
hjemme, men en internasjonal holdning, kompetanse og nettverk 
blir viktigere om man skal henge med. 

Profesjonalisering og mer industrielt langsiktig tenkende vil bety 
mer rapportering og mer struktur, men dette er en forutsetning for å 
konkurrere globalt, mener de erfarne hodejegerne.

Frykter ikke digitale forretningsnettverk
All erfaring til tross – man stagnerer uten å dyrke en kultur for 
nysgjerrighet, sier Storli.

- Vi deltar på Næringsforeningens møteplasser, for her møter vi 
samme type nysgjerrighetskultur, og en vilje til å utvikle byen og 
næringslivet vårt. NiT har bidratt veldig positivt til å utvikle nettverk 
for næringslivet i byen, påpeker Eilif Solem.

- Hva med LinkedIn og lignende forretningsnettverk på nett – er de 
en trussel eller en mulighet for deres bransje?

- LinkedIn bruker vi svært aktivt, det er ingen trussel, men tvert imot 
en god kilde for oss. At informasjonen er tilgjengelig er bra. Det vil 
fortsatt utarbeides kravspesifikasjoner og gjøres en utvelgelse mel-
lom kandidatene man eventuelt finner på LinkedIn. Vi har krevende 
kunder i et krevende marked, og det lærer vi mye av og utvikler oss på, 
hele tiden, avslutter Jan Gunnar Storli og Eilif Solem i Search House.

Search House
Konsulentselskap innen topplederutvelgelse, rekruttering 
av ledere og spesialister til privat- og offentlig sektor, samt 
bedriftsrådgivning. Stiftet i 2012.

- Det koster hundre-
tusener, kanskje 
 millioner, å ansette 
feil medarbeider.

F
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Tema: Humankapital Tema: Humankapital

Det er grovt regnet 2,5 millioner arbeidstakere i Norge. 250.000 
av disse er midlertidige ansatte. 25.000 av disse igjen jobber 
gjennom et bemanningsbyrå.

- Mer enn 6.000 av disse er medarbeidere på oppdrag for 
Adecco hver eneste dag ute i norsk næringsliv og offentlig 
sektor, opplyser Ketil Kjeldsberg, direktør for region Midt og 
Nord i Adecco Norge.

Om trykk, temperatur og BNP
Med ti års fartstid som sjef i bemanningsgiganten har Kjeldsberg 
sett stadig nye aktører komme til i bransjen. Disse profesjonelle 
forvalterne av humankapital er så tett på arbeidslivet at de 
følger BNP med argusøyne.

- Om bransjen vokser eller ikke forteller mye om retningen Norge 
går det neste halvåret. Man kan si at vi er som et barometer 
på økonomien i landet, forteller Kjeldsberg.

Adecco sitter med førstehåndskunnskap om utviklingen innen 
en lang rekke næringer, etter deres behov for ekstraordinær 
arbeidskraft. Timene rapporteres etter ulike tjenesteområder, 
og man ser at det stemmer godt når det brygger opp til en 
opptur – eller nedtur – i økonomien.

- Det er uunngåelig å bli levende interessert i utviklingen av 
norsk nærings- og samfunnsliv når man er så tett på. Det virker 
som om vi i Adecco Norge kunne spå starten på finanskrisen 
bedre enn de finansielle institusjoner i USA da tallene hos oss 
allerede før utbruddet indikerte at noe var på gang. Det var 
tydelige tegn på at det nærmet seg et bristepunkt. En annen, 
velkjent temperaturmåler på økonomien er bygg- og anleggs-
bransjen, fortsetter Kjeldsberg.

- Hvordan er utsiktene i økonomien for den nærmeste perioden, 
etter ditt skjønn?

- Det er store geografiske svingninger. Leverandørindustrien, 
særlig til offshore, er sterk, som den har vært lenge. Det er 
bra også i bygg og anlegg, smiler Adecco-sjefen, som jevnlig 
studerer SSBs fremskrivninger av utsikter for Norge og BNP.

Han mener Norges konkurransekraft er styrket, og forventer 
vekst til neste år, men er samtidig spent på hva det nye politiske 
landskapet vil bety for bransjen.

Rammebetingelser
Bemanningsdirektivet ble innført fra årsskiftet, og Adecco 
lønner de ansatte akkurat likt det medarbeideren ville hatt i 
bedriften de utfører oppdragene i. Hele bransjen legitimeres i 
mye større grad enn tidligere når det gjelder arbeidsgiveran-
svar, mener Kjeldsberg.

Regiondirektøren mener likevel det er verdt å merke seg føl-
gende:

- Utenlandske selskaper kan levere tjenester til norske bedrifter 
og lønne sine ansatte lønn i henhold til landet de kommer fra, 
så lenge de ikke leverer innen et område som er allmenngjort. 
Det som er uheldig med dette er at det har medført at enkelte 
firmaer som tidligere har benyttet innleie, nå i stedet omorga-
niserer arbeidet og kjøper tjenesteleveranse fra utenlandske 
tjenesteleverandører fordi det blir billigere. Dette synes vi er 
uheldig fordi det undergraver firmaer som lønner norsk lønn 
i Norge, til fordel for utenlandske tjenesteleverandører, sier 
Kjeldsberg alvorlig.

Kompetanseknapphet
Bemanningbyråene kjemper ikke bare om kundene, men også 
om de dyktige menneskene. Det er ingen hemmelighet at det 
er stor mangel i enkelte yrkesgrupper.

- Vi leter mer og mer internasjonalt etter dyktige medarbeidere. 
I kunnskapsdrevne yrker er humankapitalen den drivende 
kraften og innsatsfaktoren. Det handler imidlertid ikke bare 
om kunnskap, men også om riktige holdninger. Derfor er for 
eksempel svenskene så populære, sier han.

- Heldigvis samarbeider vi tett med Adeccokontorer i andre 
land. Det er en fordel ved å være en global aktør som vi er, 
samtidig som vi har stor kunnskap om de lokale markedene og 
deres behov, utdyper Kjeldsberg, og forteller om da de hjalp en 
kunde med å finne en spesialist i Brasil til en stilling i Singapore.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Gode hoder er knappe goder
Når Adecco i Trondheim finner en spesialist i Brasil til å fylle en stilling i Singapore, 
blir 'det globale arbeidsmarked' mer enn en frase.

Kunden ble veldig fornøyd. Kjeldsberg mener at historien 
illustrerer globaliseringen av arbeidsmarkedet, og det ville ikke 
vært mulig uten nettsamfunnet. - Konsulentene våre bruker 
LinkedIn mye. 

- Mange lurer på hvorfor vi ikke importerer flere ingeniører 
og andre med høy kompetanse som vi trenger fra land der 
arbeidsledigheten stiger?

- Det er et ufravikelig krav at utenlandske spesialister må snakke 
engelsk. Mange portugisere og spanjoler er høyt kvalifiserte, 
men har ikke så sterk kultur for å reise utenlands som men-
nesker fra eksempelvis Polen, Ukraina og Baltikum. Når det 
gjelder UK og USA, så er det i større grad de med lavere utdan-
ning som sliter på arbeidsmarkedet. Spesialistene i vestlige, 
engelsktalende land har jobber – og for en nordamerikaner er 
det stort sett utenkelig å flytte ut.

Adeccos kunder krever stadig mer fra kandidatene selskapet 
leverer.

- Da jeg begynte i Adecco for 10 år siden var det langt færre 
kandidater på bachelor- og masternivå. Men markedet har 
endret seg enormt. Det ligger så mye konkurransekraft i human-
kapitalen.

Egenutvikling på agendaen
- Hvordan jobber dere med utvikling av medarbeidere innad 
i Adecco?

- Dette har mye fokus hos oss. Vi som organisasjon kan aldri 
sovne på den biten – vi må utvikle våre egne medarbeidere og 
også karrieremuligheter i andre land innenfor Adeccosystemet, 
understreker Kjeldsberg, som blant annet har gjennomført 
topplederprogrammet ved IMD i Lausanne.

Selskapet driver et omfattende lederutviklingsprogram, LUP, 
som er obligatorisk, og det pågår kontinuerlig kunnskapsbyg-
ging i alle ledd, også på selger- og konsulentnivået.

- Ingen slipper unna videreutvikling og kursing i vårt selskap, 
smiler regiondirektør Ketil Kjeldsberg.

Humankapitalist. Adecco-topp Ketil Kjeldsberg har tatt del i en aksellererende produkt- og tjenesteutvikling i bransjen i løpet av de ti årene han har vært regiondirektør.

Adecco
Globalt bemanningsselskap med sveitsisk hovedkontor
31.000 ansatte i over 60 land 
100 avdelinger og kontorer i Norge
550 fast ansatte i Norge

F
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Tema: Humankapital Tema: Humankapital

Tar vi vare på kompetansen?

Daniela Renata Baer (34) og Andrea Steinert (39) fra Tyskland kom til 
Norge for henholdsvis 2 år og 6 måneder siden. Daniela med en PhD i 
geografi med spesialisering i urbanisering og byplanlegging, Andrea 
med en Master of Business Administration. I likhet med mange ikke-
skandinaver med tung akademisk ballast og arbeidserfaring er ikke 
alltid veien til relevant arbeid like smertefri. Å lære språket er det 
første store hinderet.

Angrer ikke på Norge
- Vi går på norskkurs her 6 timer i uken. Norsk ligner mye på tysk så 
det er ikke så veldig vanskelig, men det tar tid å lære seg et helt nytt 
språk når man er godt voksen, smiler de to tyske kvinnene over bordet 
i kaffebaren på Dragvoll.

For Daniela sitter norsken ganske godt, mens Andrea fremdeles er 

relativt fersk i språket. Samtalen går hovedsakelig i engelsk, men en 
og annen norsk setning sniker seg inn nå og da.
Begge to havnet i Trondheim etter at ektemennene sikret undervis-
nings- og forskningsstillinger på Gløshaugen. Selv om det medførte 
en usikker jobbframtid for dem selv, angrer de ikke et sekund på at 
veien første dem til Norge.

- Det er et fantastisk land, og Trondheim er en herlig by, mener Andrea.

Daniela er enig.

- Som universitetsby er Trondheim enestående. Byen er akkurat passe 
stor. Man merker at det er en levende, pustende by. Det er en veldig 
inspirerende plass å være for oss begge, legger Daniela til.

Overførbar kompetanse
Daniela har tidligere jobbet som blant annet prosjektleder innen 
byfornying i Berlin, og før hun kom til Norge jobbet hun med industri-
urbanisering i samme by.

- Når jeg bruker inspirerende for å beskrive Trondheim er det fordi jeg 
mener den har et enormt, uforløst potensial. Det er så mye jeg har 
lyst til å gjøre her. Jeg vil være med på å gjøre en fantastisk by enda 
bedre, smiler hun engasjert.

- Kan din erfaring med urbanisering og byplanlegging fra Berlin over-
føres til Trondheim, da?

- Det både håper og tror jeg. Jeg er fersk i byen så jeg skal være 
beskjeden, men løsninger som fungerer i Tyskland tror jeg definitivt 
er overførbare til Trondheim også. Byen er jo i vekst. På sikt er det 
noe jeg håper å få jobbe med, forteller hun.

Språkmektig
Andrea har tidligere vært leder for et stort prosjekt som har som mål 
å forbedre kvaliteten på reiselivsnæringene i Sveits.

- Turisme er noe jeg ønsker å jobbe med her i Norge også. Landet har 
store forutsetninger for å bli et enda mer populært reisemål. PR- og 
eventbransjen er også interessante felt, forklarer Andrea som i dag 
jobber som frivillig på Infohuset til NTNU.

- Det er viktig for meg å lære å skjønne norsk kultur og organisa-
sjonspraksis. Jeg har kun vært i Trondheim i 6 måneder og det tar 
nødvendigvis tid å bygge opp et nytt nettverk, understreker Andrea 
som er flytende i fransk, tysk, engelsk og noe spansk.

- Å være språkmektig er nødvendig når man vil jobbe innen turisme. 
Jeg er godt på vei i norsk også, sier hun lurt.

Forskjeller
Å komme til Norge bringer også andre utfordringer med seg enn 
bare språk.
- Det som har vært mest påfallende for oss er det flate hierar-
kiet i arbeidslivet. Ansatte står nærmere ledelsen på en måte. 
Kommunikasjonen er mer uformell. I Tyskland er det en annen kultur 
på dette, forteller Andrea.

- Er det noe som er vanskelig å tilpasse seg?

- Egentlig ikke, men det er noe som tar litt tid å komme inn i, legger 
Daniela til.

De peker også på at lønnsnivå og lønnsforskjeller i Norge skiller seg 
fra Tyskland og resten av Eurosonen.

- Det er et langt større gap mellom de med lang utdannelse og ufaglærte 
ute i Europa. I Norge er det mye større likhet, mener de to.

Har trua
Hverken Daniela eller Andrea tror drømmejobben kommer flytende 
på ei fjøl. Begge er innforstått med at veien opp karrierestigen ikke 
har blitt kortere i et nytt land, med nytt språk og et nytt arbeidsliv.

- Men vi har internasjonal kompetanse og erfaring som vi er overbe-
vist om at både det offentlige og det private næringslivet kan trekke 
veksler på, avslutter de to.

Utenlandske akademikerne fra Eurosonen bidrar i dag til betydelig vekst i 
norsk arbeids- og næringsliv. Vi klarer oss ikke uten dem – de sitter på uvur-
derlig kompetanse. Men ifølge OECD er Norge et av de landene som utnytter 
denne kompetansen dårligst. 

Tekst og foto: Jan-Are Hansen

Global humankapital. Daniela Renata Baer og Andrea Steinert kommer fra Tyskland til Norge med tung akademisk bakgrunn og profesjonelle karrierer i bagasjen. 
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Jubilanten: Entreprenørskolen, NTNU Jubilanten: Entreprenørskolen, NTNU

10 år med entreprenørskap som fag

- For de fleste så passer det best å søke seg en trygg jobb når de er 
ferdige. Hos oss finner du de som vil lære å skape og brøyte ny grunn 
for seg selv etter endt utdanning.

Det sier Øystein Widding, førsteamanuensis og ansvarlig for NTNUs 
Entreprenørskole som er en relativt fersk mastergradsutdanning ved 
NTNU.

- Formålet med Entreprenørskolen er todelt. Det skal være et undervis-
ningstilbud til personer som ønsker å arbeide med kommersialisering 
av teknologi- eller kunnskapsbaserte forretningsideer. I tillegg skal 
det bidra til at ideer fra teknologimiljøene ved NTNU og andre inno-
vasjonsmiljøer blir kommersialisert, forklarer Widding.

I slutten av august i år tok 32 nye håpefulle gründere fatt på utdan-
ningen – det 10. kullet siden faget så dagens lys i 2003.

- Studiet krever innsats, evne til å handle og vilje til å tenke nyskapende. 
Når de står med vitnemålet i hånda skal de ha kunnskap, verktøy og 
erfaringer de ellers aldri ville tilegnet seg før de kom ut i næringslivet. 
Vi vil ha fremoverlente mennesker som er operative fra den første 
dagen de er nyutdannet, fastslår han.

Kamp om plassene
Og nåløyet for å komme inn på masterstudiet til NTNUs 
Entreprenørskolen er trangt. Til opptaket i høst var det over 100 
kvalifiserte søkere. På bakgrunn av et lengre essay ble så 60 personer 
innkalt til intervju. Der måtte kandidatene gjennom flere samtaler 
forklare hvorfor akkurat de hadde det som var nødvendig for å lykkes.

Lars Gjølme (29) og Solveig Indregård (24) var to som kapret seg en 
plass i høst.

- Det er en master som passer meg veldig godt. Både faglig og med 
tanke på hva jeg vil gjøre når jeg er ferdig ved NTNU, forteller Gjølme 
som har en bachelor i informatikk. Han har tidligere fartstid som 
NATO-soldat i Afghanistan og er leder i NTNUI Dans
- Jeg er ikke noe A4-menneske. Det var kanskje derfor at denne 
masterutdanningen appellerte til meg, smiler han.

Indregård nikker enig.

- Studiet virket veldig spennende. Jeg tror ikke det finnes noe til-
svarende her i Norge. Å tilegne seg praktisk realkompetanse innen 
entreprenørskap er viktig for meg og det jeg vil satse på i framtiden, 
legger Indregård, som har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, til.

Det er lov å gå på trynet underveis 
I det første halvåret driver de nye studentene med mulighetsanalyser 
av forretningsideer. 
Indregård og Gjølme er midt i oppstarten, og allerede godt i gang 
med å "syreteste" mulige prosjekter og ideer som de ønsker å jobbe 
videre med. 

- Ideene kan komme fra studentene selv, andre fagmiljøer – både fra 
NTNU og andre universiteter – og ikke minst fra eksterne støttespillere 
i det offentlige og private næringslivet. Vi jobber i tillegg tett med 
fagmiljøer i Cern og Boston University, forklarer Widding.

- Tidligere studenter er også bidragsytere?

- Det er korrekt. Gjennom 10 år har vi opparbeidet et omfattende 
alumninettverk av studenter som har gått her. De kommer jevnlig med 
innspill og forslag og er svært viktige partnere i prosessen.

- De ferske entreprenørene kastes ut dypt vann med en gang?

- Det gjør de nok. Men det er viktig å huske at på samme måte som 
vi feirer framgang så er det lov å gå på trynet underveis. Prosjekt som 
feiler er et godt utgangspunkt for å begynne på nytt med ny kunnskap, 
understreker han.

Tverrfaglige gründere
Etter et halvt år på studiet settes det sammen team på 2-5 studenter. 
Som oftest består teamene av personer med ulik faglig bakgrunn. 
Teamet velger så forretningsidé, og målet er å sørge for å utvikle 
prosjektet til å bli en kommersiell suksess.

Inntil ganske nylig var Entreprenørskolen kun åpen for siv.ing.-studenter, 
men tar nå også opp studenter med samfunnsvitenskapelige og 
realfaglige studieløp.

Kenneth Hole (25) har nettopp startet på det siste året i mastergraden. 

- Det var studentene ved NTNU selv som kom til oss for 10 år siden fordi de 
ønsket et bredere tilbud. De ønsket noe mer. 

Tekst og foto: Jan-Are Hansen

Selv om han har siv.ing. kjemi som bakgrunn, så setter han stor pris 
på det tverrfaglige miljøet.
- Spriket i fagdisipliner er ikke noe minus?

- Definitivt ikke. Vi kommer til å bevege oss inn i et stort og komplekst 
arbeidsliv når vi er ferdige her. Da er det en klar fordel at de du studerer 
sammen med har annen faglig bakgrunn enn en selv, mener han.

Leker ikke butikk
En av grunnpilarene til Entreprenørskolen er at bedriftene som grunn-
legges der skal tilby løsninger og produkter som faktisk er etterspurt 
av markedet. 

- Det er liten vits å gå her i to år for så å oppdage at ingen er interes-
sert i det arbeidet du har lagt ned. Da kan man heller finne på noe 
annet, mener Indregård.

Widding er enig.

- Nettopp derfor er grunnarbeidet som gjøres det første året så avgjø-
rende, mener han.

- Vi leker ikke butikk, er de fire enige om.

Hole og resten av hans team er i ferd må realisere sitt prosjekt – et 
digitalt depot og biblioteksystem basert på en løsning som samar-
beidspartneren CERN har utviklet.
- Det er et produkt som vi definitivt mener både det offentlige og det 
private næringslivet kan dra nytte av, sier han.

Studenter hentet 23 millioner
Bedriften Rendra som har sitt utspring fra skolens 2013-kull, mot-
tok nylig Generalkonsul Adolf Øiens etablererstipend på 500.000 
kroner i forbindelse med Næringsforeningen i Trondheimsregionens 
Manifestasjon 2013 for sin utvikling av 3D-visualiseringsteknologi av 
bygningsinformasjonsmodeller.

- Vi har en rekke bedrifter med bakgrunn herfra som i dag er svært 
oppegående og lønnsomme. Noen drives fremdeles av gründerne, 
andre er kjøpt opp. Rendra er et ferskt eksempel på en bedrift som 
har gjort mye riktig, understreker Widding.

- Et vanlig problem for gründere og nye bedrifter er finansiering.

- Helt klart. Det er også noe vi jobber mye med underveis. Hvordan 
markedsfører man forretningsideene sine til investorer og andre 
interesserte? Hvordan skaper man interesse og entusiasme? Én ting er 
å utvikle en god idé her, men den skal også nå fram til sluttbrukerne. 
Det skal nevnes at 2013-kullet klarte å skaffe til veie 23 millioner 
kroner i kapital. Ikke en ubetydelig sum med tanke på at de tross alt 
er ferske i gamet, poengterer Widding.

Lange dager
Klokken er snart 16 på Gløshaugen. Utenfor er de aller fleste studentene 
på vei hjem. På spiserommet til Entreprenørskolen betyr ikke hvilken 
tid det er på døgnet særlig mye. Det er lange dager.

- Dere har ikke valgt minst motstands vei hva gjelder studievalg?

- Det kan du godt si. Det har blitt noen 16-timers økter nå i starten. 
Det er mye å sette seg inn i på kort tid, sier Gjølme.

- Men arbeidet er utrolig interessant, så klokka på veggen betyr 
egentlig veldig lite, skyter Indregård inn.

- Det blir ikke akkurat kortere dager når dere begynner på det andre 
året, legger Hole lurt til, uten at de to ferskingene virker særlig skremt 
av den grunn.

- Vi er litt "spesielle" vi som går her, avslutter de tre smilende.

NTNUs Entreprenørskole er 10 år. Førsteamanuensis og ansvarlig for 
faget, Øystein Widding sammen med studentene Solveig Indregård, Lars 
Gjølme og Kenneth Hole.
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Adolf Øiens Etablererstipend 2013

Modern ships and rigs have advanced computer 
systems for dynamic positioning, power 
generation & distribution and drilling operations. 
Software errors in these systems lead to delay, 
non-productive time and compromise safety. 
Marine Cybernetics performs third party testing 
and verification of control system software. We 
detect and eliminate such errors and weaknesses 
using Hardware-In-the-Loop (HIL) testing 
technology.

Third-party HIL testing
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contact@marinecyb.com  |  marinecyb.com

Safe software – 
safe operations

• Reducing incidents and accidents
• Reducing off-hire and non-productive time
• Securing safe and reliable operations

Join our Marine Cybernetics seminars; Todays 
Software Challenge please check our website: 
www.marinecyb.com and sign up.

Studentbedrift vant halv million

Rendra springer ut fra NTNUs Entreprenørskole, og ble etablert i 2012. 
Bedriften har utviklet et IT-basert arbeidsverktøy for byggebransjen som 
gjør 3D-arbeidstegninger og annen relevant informasjon tilgjengelig 
på mobile enheter i sanntid ute på byggeplassen, der det bygges.

Lanserer unikt produkt
De fem gründerne er alle utdannet sivilingeniører fra Entreprenørskolen, 
og har også fått personer med lang erfaring fra startups innen 
3D-visualisering med i teamet. De står nå på terskelen til kommersiell 
lansering av produktet tidlig i 2014.

Løsningen er BIM, som står for Building Information Modeling. I dag 
brukes penn og papir på printede tegninger, dette kan nå bli historie. 
BIM på byggeplassen gir et betydelig effektiviseringspotensial, som 
tidsbesparelse og langt færre feil.

Teknologien Rendra bruker for å gjøre dette mulig er i verdenssam-
menheng unik. Selskapet er første aktør som har klart å løse problemet 
med å håndtere store 3D-modeller ute i felten ved hjelp av enkle 

verktøy som iPad og nettbrett. Dette gir dem konkurransekraft og en 
sterk posisjon i markedet.

Markedet er klart
For en bransje på jakt etter stadige forbedringer er dette en attraktiv 
løsning, og responsen har ikke latt vente på seg. Tilbakemeldinger og 
innspill fra industrielle kunder og partnere i utviklings- og testfasen 
har vært viktig for teamet, der kvalitet og funksjonalitet for sluttbruker 
settes i høysetet.

Markedet er stort både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften vil i første 
omgang konsentrere seg om det norske markedet med entreprenører 
og byggherrer som kunder. Dernest blir det internasjonal lansering.

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend ble utdelt for femte 
gang under Manifestasjon 2013. Fortjente vinnere: Rendra AS.

Tekst: Kenneth Stoltz - Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com

Pris til teknogründere. De unge prisvinnere i Rendra AS mottok en halv 
million kroner fra Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, representert 
ved styreleder Berit Rustad til høyre. Til venstre for Rustad står inter-
aksjonsdesigner Johan Røed og gründer Marit Rødevand. Foto: Pasi 

Med lokal kunnskap og 
internasjonal kompetanse 
kan vi hjelpe både deg som 
ønsker å ekspandere utenfor 
Norge, og deg som har gjort 
det allerede. Våre rådgivere 
kan bistå med alt fra komplek-
se finansieringsløsninger  til 
å sikre betaling for varer og 
tjenester.

Vi hjelper deg med:

–  Likviditetsstyring 
–  Konti i utlandet

–  Online services 
–  Risikoavdekning

–  Eksportfinansiering

Ring 06030 eller se 
danskebank.no/internasjonal

Utnytt mulighetene for vekst i utlandet

NORDENS BESTE 

TRADE FINANCE- 

BANK FOR 

3. ÅR PÅ RAD

           Kilde: TNS Sifo Prospera

OK. Du kan det som er verdt å 
vite om skipsutstyr. Men kan du 
alt om å sikre betalingen fra Kina?
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IPR IPR

Trønderoffensiv for å sikre 
immaterielle verdier

Fagråd Ressurs i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) står 
bak et prosjekt som er den første større sammenfatningen av under-
søkelser utført av Patentstyret (2006-2012), Innovasjon Norge (2010), 
NiTs egen undersøkelse (2009) samt en masteroppgave ved NTNU 
(2007), som omhandler vern av immaterielle verdier, på fagspråket 
kalt IPR (Intellectual Property Rights).

Resultatet foreligger nå i form av en rapport som avslører at det er 
stor mangel på kunnskap knyttet IPR.

Norsk næringsliv blir som en følge av det høye kostnadsnivået stadig 
mindre avhengig av kjente, fysiske produkter. Ikke minst gjelder det i 
Trondheimsregionen med et stort innslag av høyteknologi med basis 
i NTNU/Sintef-miljøet.

Trondheimsregionen er tross alt blant de beste i landet, særlig 
innenfor patenter og design. Det er trolig takket være nærheten til 
Gløshaugenmiljøet og mye av den nyskapingen som skjer der.
I kjølvannet av den ferske rapporten planlegger NiT å sette i gang et 
oppfølgingsprosjekt, opplyser markedssjef i NiT, Torgeir Sølsnes, som 
har ledet IPR-prosjektet. 

- Vi ser for oss et prosjekt over tre år der vi blant annet ønsker å gjen-
nomføre en årlig spørreundersøkelse for å se på status og bevissthet 
om dette temaet. Vi vurderer også tiltak rettet spesielt styrer og 
bedriftsledelse. Ikke minst styrene, som sitter med det overordnede 
ansvaret i bedriftene, synes å ha få kunnskaper om IPR. Vi har også 
planer om å engasjere oss sterkere overfor 10-15 bedrifter som i 
hovedsak arbeider på det internasjonale markedet, forteller Sølsnes.

Positivt overrasket
Børge Beisvåg, prosjektleder i Trondheimsregionen, har ledet sty-
ringsgruppen for IPR-prosjektet. Han sier til Midtpunkt at han tross 
alt ble positivt overrasket over at såpass mange som vel en tredjedel 
av de bedriftene som ble spurt, hadde kjennskap og holdning til de 

problemstillinger som knytter seg til registrering og beskyttelse av 
bedriftenes immaterielle verdier.

- Prosjektet viser at dette er problemstillinger som blir stadig viktigere. 
Det finnes mange eksempler på at bedrifter har tapt penger som 
følge av at de ikke har vært bevisst nok på å beskytte verdier knyttet 
til forhold som merkevare, patenter, design, produksjonsprosesser, 
dataprogram, omdømme, logo og domenenavn for å nevne noe. Ikke 
minst er det viktig at etater som banker, advokater, regnskapskontor 
og lignende som har et overordnet ansvar for å sikre at bedriftene tar 
vare på alle sine verdier, er seg dette bevisst, påpeker han.

Ikkeregistrerbare verdier
Tore Holtan, advokat og partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, 
er en av fire som satt i referansegruppen for prosjektet. Han peker 
på at det i bedriftene også finnes verdier som det ikke er så lett å 
registrere, og som etter hans mening er vanskelig å få dokumentert 
i en eventuell rettssak.

- IPR viser at dette er en viktig faktor som bedriftene må bli seg betydelig 
mer bevisst enn i dag. Dessverre er det for få som forstår verdien å sikre 
seg rettighetene til f.eks. et domenenavn, en logo, eller et merkenavn 
for den del. Det er ikke nok å registrere seg i Brønnøysundregistrene 
som mange tror, understreker Tore Holtan.

Panteobjekt
Noe av det siste avtroppende næringsminister Trond Giske (Ap) fikk 
gjort, var å legge fram et lovforslag om at også immaterielle verdier 
kan være et pantegrunnlag når bedriftene skal ta opp lån og skaffe 
seg kreditt. I et næringsliv der dataprogrammer og IT-oppfinnelser 
i økende grad tar over for fysiske produkter og tjenester, blir dette 
stadig viktigere.
- Hvis dette lovforslaget blir vedtatt, vil det føre til økt bevissthet fra 
bankenes side når det gjelder IPR ettersom det kan være en del av 
pantegrunnlaget som vi må foreta våre vurderinger på. Som bank vil 

vi derfor ha et selvstendig ansvar og interesse i at bedriftene som vi 
gir lån, også har denne siden av virksomheten i orden, sier salgsdi-
rektør i Danske Bank Terje Strickert Samdal, som også har deltatt i 
referansegruppen. 
Torgeir Sølsnes innrømmer at NiT har en jobb å gjøre for å bevisstgjøre 
sine medlemsbedrifter om de utfordringer IPR byr på. 
- Hittil har det vært vanskelig å nå gjennom med informasjon fordi 

mange bedrifter ikke oppfatter disse utfordringene som spesielt viktige. 
Det håper vi å kunne rette på i det videre arbeidet. Prosjektet som 
nå er avsluttet, er et første skritt. Derfor blir oppfølgingen de neste 
årene spesielt viktig, avslutter Sølsnes. 

En stadig større del av verdiskapingen skjer i dag i bedrifter som baserer sin 
virksomhet på immaterielle verdier, som for eksempel kunnskap. Det skaper 
utfordringer, viser ny rapport fra Næringsforeningen.

Tekst: Arne Sellæg - Foto: Kenneth Stoltz

Har kartlagt IPR i Trondheimsregionen. F.v. Torgeir Sølsnes (NiT), Børge Beisvåg (Trondheimsregionen), 
Tore Holtan (Simonsen Vogt Wiig) og Terje Strickert Samdal (Danske Bank).

IPR-rapporten – her er konklusjonene:

• Bedrifter i Sør-Trøndelag har en noe mer bevisst holdning til IPR enn landsgjennomsnittet. 35 % svarte positivt  
 blant bedriftene i Trondheimsregionen mot 22 % på landsbasis (undersøkelse foretatt av Patentstyret). IPR kan  
 defineres som registrering og beskyttelse av immaterielle verdier i næringslivet.

• Bedriftsstyrene har generelt mindre engasjement og bevissthet rundt IPR enn bedriftsledelsen.

• Det er stor usikkerhet knyttet til begreper som varemerker, merkevare, patenter og design.

• En tredjedel av norske bedrifter har opplevd å bli kopiert, og tre av fire bedrifter tror omfanget vil øke. 

• Bedriftenes størrelse har ingen betydning for bevisstheten om de immaterielle verdiene. 

• Bevisstheten omkring IPR synes å øke med bedriftenes alder. 

• Svak kunnskap om hvor det er mulig å hente råd og støtte i spørsmål om immaterielle verdier i næringslivet. 

Kilde: Rapporten «Bevissthet knyttet til bruk av «IPR-verktøyet» i Trondheimsregionen (august 2013) kan lastes ned fra www.nitr.no

F
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– Dessuten er vi som alle andre del av et skjebnefellesskap: vi som 
driver business i Trondheim er avhengige av at det går bra med byen. 
Det må rett og slett funke her. Og det har vi veldig lyst til å bidra til, 
lover Johansen. 

Erkerival 
Til tross for lokal forankring kan Johansen, tilsynelatende helt uten 
blygsel, snakke om tilknytningen til Media Bergen Gruppen, som nå 
eier 25 prosent av Bennett. De resterende 75 prosentene er eid av 
aktive Bennett-partnere. 

– Media Bergen er landets største aktør innenfor marketing. Her har 
vi tilgang til bred kompetanse på områdene reklame, markedsanalyse 
og PR. Det åpner for verdifull kompetanseflyt til oss i Trondheim, sier 
Johansen fornøyd.   

Gode allianser
– Hvor er Bennett om fem år?

– Da har vi fortsatt konkurransekraft for kundene våre som fremste 
målsetting, men vi former stadig veien dit. En mulig vei er å sam-
arbeide tettere med selskapsstyrer, som ikke bare har ansvar for å 
kontrollere, men minst like mye for å se framover. Her kan vi bidra 
med strategisk kompetanse og skapende kraft.

– Dessuten vil vi legge stadig større vekt på gode allianser. For 
eksempel burde reklamefolk og organisasjonsutviklere jobbe mye 
tettere; i enhver bedrift vil nemlig lønnsbudsjettet være det største 
markedsføringsbudsjettet også i framtiden.

Ny NiT-samarbeidspartner: Bennett Reklamebyrå AS

Tekst og foto: Ragnhild Bergsmyr

Det handler om konkurransekraft
– Målet er ikke å skape artig reklame. Målet er å skape butikk for kundene våre. 
Greier vi det, har vi lyktes.

Landets eldste reklamebyrå rommer både visjonær idealisme og 
renspikka business. Som NiT-samarbeidspartner vil Bennett bidra 
til å skape mer butikk i regionen. 

Børs og katedral
På overordnet nivå handler det om byen og regionen. Om å bidra til at 
Næringsforeningen videreutvikler seg som en slagkraftig aktør med 
muskler til å styrke regionens næringsliv, og derigjennom regionen 
som helhet.

– Kall det gjerne idealisme. Byen trenger folk som stiller opp og 
bidrar for fellesskapet, og Næringsforeningen trenger folk som ønsker 
utvikling, sier Bennetts byråleder Dag Johansen.

Men selvsagt ligger det også kommersielle interesser bak. – Vi skal 
bruke samarbeidet til å posisjonere oss og skape butikk – både for 
oss selv og for kundene våre.  

Konkurransekraft
Bennett Reklamebyrå ble etablert i 1898. Gjennom gullaldre, ekspan-
sjon og tøffe tider har byrået stått knallhardt på sin selvpålagte 
oppgave: å skape resultater for kundene gjennom det de kaller 
"strategiforankret kreativitet". 

– Konkurransekraft handler ikke om reklame, men om en rekke 
strategiske valg. Samtidig er strategi ingenting verdt i seg selv. 
Strategien er kun interessant idet den blir omskapt til synlige og 
praktiske verktøy som mennesker kan forholde seg til i hverdagen. 

– Det er i grensesnittet mellom leverandøren og forbrukeren spen-
nende ting skjer. Det er her Bennett vil skape action og målbare 
effekter. Men det må bygge på solide tanker om hva som skaper 
butikk, understreker Johansen.

Han synes bransjen generelt er for lite opptatt av tallene på kundenes 
bunnlinje. 

Selger ikke påfunnkompetanse
– Vi trenger å styrke bransjen vi er en del av. De siste årene har 

reklamebransjen tapt terreng for rene PR- og kommunikasjonsbyråer. 
Det kan vi takke oss selv for. Mange av oss har unnlatt å fortelle at vi 
har mer enn «påfunnkompetanse». Den strategiske kompetansen har 
druknet i reklamepriser og kreative påfunn for kreativitetens skyld. 

– Det bærer ikke i lengden, hevder Johansen, som nettopp derfor har 
et lettere anstrengt forhold til merkelappen «reklamebyrå». Det er 
muligens også en av grunnene til at selskapet, som er registrert med 
foretaksnavnet Bennett Reklamebyrå AS i Brønnøysundregistrene, 
velger å markedsføre seg som bare Bennett i egen profilering.

Mindre kampanje – mer strategi
Johansen mener bildet av en lettbent reklamebransje ikke yter rettfer-
dighet til den tunge kompetansen og lange forretningserfaringen som 
Bennett og andre aktører kan skilte med. Også i eget hus kjenner han 
på det utfordrende, men også helt nødvendige, spennet i bransjen:

– Bennett har alltid vært forretningsorientert. Derfor har vi folk med 
lang strategisk erfaring og solid kunnskap om hva som skaper butikk. 
Denne kompetansen er kritisk både for oss og for kundene våre. Ikke 
fordi vi vet bedre enn kundene, men fordi vi evner å se ting utenfra.

– Samtidig er vi helt avhengig av kunnskap om nye markedsførings-
verktøy og -kanaler. Digitale verktøy i seg selv er ingen tryllestav, men 
her på huset ser vi hver dag resultater av spennende møter mellom 
strategi og digital spisskompetanse. Vår jobb er å finne og gjennomføre 
de mest effektive grepene for å øke kundens konkurransekraft. Det er 
det som skaper verdi for kundene våre, ivrer byrålederen. 

Trondheim
I dag består Bennett av knapt 30 mennesker. Drømmen om å vokse 
seg stor – i en periode hadde Bennett tre byråer i Trondheim, ett i 
Oslo og ett i Warszawa – er erstattet av en fjellstø regional identitet. 
Det er i Trondheim selskapet har røttene, og det er her kjernevirk-
somheten ligger. 

– Hovedvekten av kundene våre, også de nasjonale, har utspring i 
Trondheim. Vi er blant annet leverandør av de digitale tjenestene til 
Eiendomsmegler1. 

Ny NiT-samarbeidspartner: Bennett Reklamebyrå AS

Ikke helt ny i NiT. Byråleder Dag Johansen hadde formannsvervet i forløperen for Næringsforeningen, daværende Trondhjems Handelsstands Forening 
i 1994-1995, og har vært en medspiller for næringslivet i regionen i en årrekke.

NiTs samarbeidspartnere:
• Adecco
•  Bennett Reklamebyrå
•  Danske Bank
•  Entra
•  KPMG
•  Simonsen Vogt Wiig
•  SpareBank 1 SMN
•  TrønderEnergi   

Som samarbeidspartner i NiT vil Bennett
•  inspirere og engasjere
•  være en sparringpartner for foreningens medlemmer
•  bidra til å skape mer butikk i regionen 
•  bidra med foredrag og innlegg om forretningsstrategi, 

synlighet og konkurransekraft
F

F
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Møteplassen
16.10.13
Internasjonal dag: - grenseløse visjoner!
Sted: DNB Solsiden, Beddingen 16

17.10.13
Høstkonferansen: Gjennomføringsevne i organisasjoner
Sted: Britannia Hotel

18.10.13
Lansering av offensive Melhus
Sted: Trøndertun

18.10.13
Fredagsforum: Bedre muligheter for SMB-bedrifter i EU-prosjekter
Sted: Britannia Hotel

23.10.13
VELKON 2013 – Velferdsteknologikonferansen
Sted: Rica Hell, Stjørdal

24.10.13
Ledelse og utvikling av virksomheter, Lederskolen NiT/BI, del 1
Sted: BI Trondheim, Pirsenteret

28.10.13
Midt-Norsk Eiendomskonferanse
Sted: Britannia Hotel

Notert Notert

Hold av mandag 13. januar 2014 – da fylles Clarion på Brattøra med 
studenter og arbeidsgivere fra hele Trøndelag. Konkurransen om 
hjernekraften hardner til, og stadig flere bedrifter landet over reiser 
til Trondheim for å håndplukke talenter i god tid før eksamenspapi-
rene er i boks. Styrket rekruttering til et stadig mer kunnskapsinten-
sivt arbeidsliv er avgjørende for å opprettholde verdiskaping, vekst 
og konkurransekraft i Trøndelag. Derfor arrangerer NiT i samarbeid 
med Trondheimsregionen og NHO Trøndelag denne dagen som 
er forbeholdt virksomheter i Midt-Norge som vil profilere seg for 
regionens studenter.

Dette er andre gang næringslivet i Trondheim kommer sammen for 
å samle inn penger til TV-aksjonen.

- I fjor løftet vi antall givere i Trondheim fra 41 bedrifter i 2011 
til 160 i 2012 noe som var helt fantastisk. Vi tror på rekordår for 
TV-aksjonen med tanke på næringslivets deltagelse, og selvsagt 
har vi som mål å bli landets beste næringslivskommune! sier byak-
sjonsleder Marion Størseth.

Årsaken til økningen er ringedugnadene, som går ut på at sentrale 
personer fra organisasjons- og næringsliv i hver kommune møtes 
én ettermiddag i uken før TV-aksjonen for å ringe rundt til sitt 
nettverk med oppfordring om å åpne lommeboka for en god sak.
 
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et 

symbol på dugnadsånd i Norge. 100.000 bøssebærere besøker 
alle landets husstander søndag 20. oktober.  Inntektene går i år til 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for personer 
med demens.

Onsdag 25.9. og torsdag 26.9. var Trondheim vertskap når Kronprins 
Haakon Magnus’ SIKT-konferanse gikk av stabelen, og samlet 150 
av landets mest talentfulle næringslivsledere, akademikere, politi-

kere og kunstnere under 40 år. Næringsforeningen var lokal sam-
arbeidspartner sammen med SpareBank1 SMN, Koteng Holding, 
KPMG, TrønderEnergi og Trondheimsregionen. Foto: Kenneth Stoltz

Støtt juleakSjonen 2013

GleD en
Som Gruer SeG til jul 
 i tronDHeim
bymisjon.no/alternativejulegaver Kontonr: 4202.28.00099

Gi en
alternativ 
juleGave 

Fra Din BeDriFt

Trøndelagsdagen 2014

TV-aksjonen er næringslivsyndling

SIKT-2013

Foto: Shutterstock.com

30.10.13
GROnett: Invitasjon til LinkedIn-kurs (FULLBOOKET!)
Sted: Sparebank 1 SMN, søndregt 4

31.10.13
Sentralbanksjefens årlige møte i Trondheim
Sted: BI Trondheim, Auditorium 1, Pirsenteret

06.11.13
Gauldalskonferansen
Sted: Gauldal skole og kultursenter (GSK)

15.11.13
Fredagsforum: Hvordan og hvorfor selge Trondheim 
som kongressby?
Sted: Britannia Hotel

16. oktober møtes næringslivet i Trondheim til ringedugnad.
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Madame Beyer-prisen 2013 

Passion og excellence 
May-Britt Mosers forhold til lidenskap og kvalitet bidrar til å åpne nye dører – både 
til menneskets indre og til innovasjon innenfor forskning og næringsliv. I september 
mottok hun Madame Beyer-prisen for fremragende lederskap.

Tekst og foto: Ragnhild Bergsmyr

– Det er forskjell på forsøksdyr, sier May-Britt Moser og peker på et 
bilde over kontorpulten. Motivet ligner to fingre – den ene dekorert 
med et utall små «rognebær» – den andre med et ganske beskjedent 
antall bær knyttet til seg. 

– Dette er nerveceller i rottehjerner. De små bærene, spinaer, er 
mottakere for andre cellers bittesmå elektriske pulser. Det er disse 
pulsene som lar oss måle hjerneaktivitet, forklarer Moser. 

– Nervecellen med flest bær, eller kontaktpunkter, befinner seg i 
hjernen til en av våre forsøksrotter som har store bur, mye mennes-
kelig kontakt og mange leker og utfordringer. Den med få bær er fra 
en rotte som har levd i et mindre stimulerende miljø. Gjett hvilken av 
rottene som lærer raskest og gir best forskningsresultater? 

Hilseplikt
Professoren, hjerneforskeren og prisvinneren May Britt Moser tar 
imot oss i det som både nasjonalt og internasjonalt har fått ry som 
en hjørnestein innenfor hjerneforskning: Kavli Institute for Systems 
Neuroscience, nylig utnevnt til Senter for nevrale nettverk ved NTNU. 
 Kulturen i senteret hun har bygd opp sammen med mannen Edvard 
Moser, tufter på det Moser kaller «passion» og «excellence» – på 
lidenskap for forskning og på kvalitet ut til fingerspissene. Og på en 
stor dose trivsel. Her er hver enkelt medarbeider og hvert forsøksdyr 
del av et team som sammen skal skape forskning langt ut over det 
ordinære. 

Det er av hensyn til teamet hun har pålagt alle medarbeidere smile- og 
hilseplikt. Praksisen kan by på utfordringer i et høyst internasjonalt 
arbeidsmiljø med ulikt syn på roller, rang og lederskap, noe som også 

ble påpekt i Madame Beyer-juryens uttalelse. Derfor må praksisen 
kombineres med respekt. For Moser omfatter den ofte også en klem 
og et vennlig klapp på skulderen. 

Rottestandard
Den selverklærte dyreelskeren visste tidlig hva hun skulle bli. På 
hjemgården i Fosnavåg på Sunnmøre studerte jenta alt fra sauer 
til snegler og undret på hva som styrte dyrenes handlingsmønster. 
Undringen førte henne til psykologistudier ved Universitetet i Oslo 
(UiO), og deretter til en doktorgrad innenfor nevroforskning samme 
sted. Hele tiden på jakt etter å løse hjernens grunnleggende mysterier: 
hvordan oppstår tanker, språk, følelser, stedsans og hukommelse som 
resultat av at nerveceller snakker med hverandre?

For å finne svar på gåtene har Mosers forsøksrotter på mer enn én 
måte blitt selve hjernen i forskningssenteret. 

– Dyrepasserne våre er håndplukket til oppgaven og har ansvar for 
at rottene er glade og friske, forteller Moser. Grunnen er enkel: Dyr 
som trives, gir bedre data. Men det handler også om forskningsetikk. 

Så godt er dyreholdet at det statlige forsøksdyrutvalget, som kom på 
uanmeldt besøk for å ta rottene og de mystiske elektrodehettene som 
er festet til rottehjernene, i øyesyn, valgte å gjøre Mosers dyrelab til 
eksempel på god forskningsstandard. 

Lidenskap 
Ifølge Moser er lidenskap for faget selve grunnlaget for excellence 
– den ypperste kvalitet – i alle ledd.

– Du må ha passion for å kunne skape store ting. Uten passion blir 
målet ved å skape lett redusert til å bli rik. Men penger er ikke noe mål, 
det er et virkemiddel, slår Moser fast og viser til senterets velbeslåtte 
«far», Fred Kavli, som gjennom sitt fond har styrket grunnforskningen 
innenfor en rekke realfag.   
Forskningssenterets 17-årige historie bekrefter at ekteparets filosofi 
har lykkes. Fra første stund har forskningsmiljøet vært et fluepapir 
for renommerte forskere og dedikerte studenter. 

Madame Beyer-prisen 2013 

Ambassadører
– Hvordan er det mulig å bevare kulturen i en organisasjon som stadig 
vokser og utvikler seg?

– Det handler om å la kvalitet og entusiasme gjennomsyre alt vi gjør. 
Når medarbeidere og samarbeidspartnere opplever en kultur som gir 
kreditt for kvalitet og entusiasme, blir de gode ambassadører, sier 
professoren som opp gjennom årene har fått mange gode ambas-
sadører rundt om i verden. – Det gjør meg utrolig glad og stolt. 

– I tillegg har vi jevnlige møter der vi presenterer og diskuterer fag-
artikler, forskningsresultater, metoder og etikk. Det gjør oss bevisst 
på hva som er god forskning. 

Innovasjon
 Ifølge Moser gir også hjembyen viktige bidrag til en kultur preget 
av kvalitet og lidenskap.
– Trondheim har alt og NTNU er fantastisk. Ikke bare på grunn av 

Godt dyrehold: De høyteknologiske elektrodehettene som registrerer rottehjernens cellepulser, lar forskerne registrere små cellepulser ved å forsterke 
signalene ti tusen ganger.

«Happy people, 
happy animals, 
excellent research.»
May-Britt Mosers motto ved Kavli-instituttet
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Telefon 72 51 33 00
Telefax 72 51 33 01
E-post post@kysthotell.no
www.kysthotell.no

www.kysthotell.no

Ørland Kysthotell gir deg ro, 
harmoni og minnerike opplevelser.

Unikt og ekte ved sjøen 

· Konferansehotellet med unik beliggenhet;  
 du sjekker rett inn på hotellet fra Kystekspressen
· Julebord som det går  "jet-ord" om; bestill julebordet nå!
· Rikholdig og spennende aktivitetsmeny
  Hos oss er du alltid velkommen.
  Ta kontakt med oss for gode tilbud.

Vi gir deg starten på opplevelsen! 
 Kystekspressen bringer deg raskt, 
 komfortabelt og effektivt til Ørland 
 Kysthotell. Grupper avtaler rabatt på 

reisen med kysthotellet!

www.kystekspressen.no

entusiasmen, entreprenørskapsånden og det kompromissløse forholdet 
til kvalitet. Men også fordi det gir oss som senter tilgang til et unikt 
teknologisk miljø. Det er essensielt for at vi blant annet skal kunne 
forsterke signaler fra forsøksrottenes nerveceller 10.000 ganger.

Også byens innovasjonsmiljøer gir inspirasjon.

– Vi driver grunnforskning. Og for å sitere Kavli: alt vi omgir oss 
med i hverdagen, har utspring i grunnforskning. Solid, fremragende 
grunnforskning legger grunnlag for næringsutviklingen samfunnet 
skal leve av i årene fremover. Derfor har vi et oppdrag som går langt 
ut over oss selv, sier May-Britt Moser. 

Madame Beyer-prisen 2013 

May-Britt Moser
• Professor ved Kavli-instituttet og leder for Center for  
 Neural Computation ved NTNU.
•  Har bygd opp det internasjonalt anerkjente hjerne- 
 forskningsmiljøet ved NTNU sammen med sin mann og  
 forskerkollega Edvard Moser.
•  Har sammen med Edvard mottatt en rekke interna- 
 sjonale priser og anerkjennelse for sitt banebrytende  
 arbeid, blant annet for oppdagelsen av gridcellene og  
 mekanismene bak stedssansen i hjernen.
•  Mottok Madame Beyer-prisen under Manifestasjon 
 18. september. Prisen kårer Moser til årets kvinnelige  
 leder i Trondheimsregionen.

Madame Beyer-prisen
•  Prisen er en årlig pris til en kvinnelig leder i   
 Trondheimsregionen.
•  Prisvinneren skal ha en lederstilling med 
 resultatansvar eller fagansvar.
•  Prisvinneren skal ha oppnådd resultater som gagner  
 bedriften og/eller næringslivet i regionen.
•  Prisen deles ut av SpareBank 1 SMN i samarbeid med  
 Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
•  Prisen er oppkalt etter den mektige kjøpmannsenken  
 Alette Beyer (1726–1810), en svært gavmild og gjestfri  
 dame som nærmest var en institusjon i Trondheim.

- Solid, fremragende grunnforskning legger 
grunnlag for næringsutviklingen samfunnet 
skal leve av i årene fremover.

Forsker og leder: May-Britt Moser ble møtt av ballonger og jubel da hun 
kom tilbake på forskningssenteret etter å ha mottatt Madame Beyer-prisen. 
– Jeg ser meg selv først og fremst som forsker, men selvsagt legger jeg 
ned mye arbeid også i rollen som leder. Derfor er Madame Beyer-prisen en 
enorm anerkjennelse, sier prisvinneren. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com

FF
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Manifestasjon 2013 Manifestasjon 2013

Samler næringslivet. Nær 700 deltagere tok turen til Manifestasjon 2013 på Clarion Hotel & Congress på Brattøra. Alle foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com
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Årets Bedrift 2013: SINTEF

Tradisjonsrik pris til SINTEF 

- Tusen takk for en fantastisk flott anerkjennelse! For oss som bedrift 
og for alle våre ansatte er det en ære å motta denne prisen, sa en 
gledesstrålende Unni Steinsmo foran 700 deltagere i salen under 
Manifestasjon 2013.

Teknolokomotivet
Utmerkelsen Årets Bedrift er i over 20 år delt ut av Nordea i samarbeid 
med Næringsforeningen. Nordea gir 50.000 kroner til vinneren, som 
må gi beløpet videre til et godt formål. 

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til virksomheter som kan 
vise til resultater og soliditet gjennom mange år. Evne til å skape 
arbeidsplasser og bidrag til utvikling av byen vektlegges også.

- SINTEF er sammen med NTNU og de øvrige FoU-institusjonene i 
byen selve grunnlaget for at vi kan kalle oss teknologihovedstaden, 
og de bidrar i aller høyeste grad til å utvikle byen og regionen vår, 
skriver juryen i sin begrunnelse.

Solid økonomi
Selskapet har 2.000 ansatte fra 70 land, og over halvparten av de 
ansatte har doktorgrad.

Økonomisk kan SINTEF vise til meget sterke tall både med hensyn 
til omsetning og resultat over flere år. I 2012 omsatte de for nær 3 
milliarder. Årsresultatet ble 94 millioner kroner og en egenkapital var 
2.248 millioner kroner. SINTEF er organisert som en privat stiftelse 
som investerer overskuddet i laboratorier og ny kunnskap.

SINTEF fungerer også som kuvøse for nytt næringsliv. De bidrar til 
kommersialisering av spin-offs, og er aktive eiere i flere selskaper. 
Den viktigste delen av deres arbeid er imidlertid å utvikle eksisterende 
næringsliv. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av mer enn 2.000 
norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og utvikling.

Et eksempel på innovasjonskraften som springer ut av SINTEF, er 
flerfaseteknologien, som en fagjury i Aftenposten kåret til den beste 
norske oppfinnelsen etter 1980. Teknologien gjør det mulig å trans-
portere olje, gass og vann i samme rørledning, og har bidratt til å 
skape enorme verdier i norsk petroleumsvirksomhet. Aftenpostens 
lesere kåret samtidig GSM mobilteknologi til beste oppfinnelse. Også 
her har SINTEF stått sentralt i utviklingen.Konsernsjefen. Unni Steinsmo har siden 2004 ledet Skandinavias største 

uavhengige forskningskonsern – med hovedkontor i Trondheim. 

Finansdepartementet foreslår å redusere og i verste fall helt fjerne fradragsretten for 
rentekostnader til nærstående – både i internasjonale og rene norske konsern. 

Tlf.: 06002
nordea.no Gjør det mulig

Nordens største bank – du finner oss på Torvet.  
Små eller store forretninger – snakk med oss.

Tekst: Kenneth Stoltz - Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com

Ta kontakt for mer info:
Tlf. 74 04 42 00
hotell@snk.no
www.stiklestad.no

Følg oss på 

Klar til dyst?Kurs og konferanser

Seminarer

Årsmøter

Kick-off og Events

Teambuilding

Styremøter

Arrangement

    Det var her det skjedde 
        – det er her det skjer!
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Alle kjenner Stiklestad sin unike plass i historien. I dag har 
kampropene stilnet og deltakerne er langt fredeligere. Likevel er 
stedet fremdeles møteplass og arena for viktige beslutninger.

Gjør dine kurs og konferanser 
til en historisk opplevelse.
Stiklestad Hotell og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er også 
spesielt godt egnet til å holde deltakerne samlet på kveldstid. Her er en 
helt  spesiell atmosfære som bidrar til at du får et minnerikt opphold.
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Tekst: Ragnhild Bergsmyr - Foto: Ingvil Snøfugl/Trondheim kammermusikkfestival

Internasjonal ledestjerne
Overraske og utfordre, lover Trondheim kammermusikkfestival. 
De greide det i år også.

En gigantisk og finstemt pianotrapp i Frimurerlosjen. Opera der 
publikum fikk bind for øynene. Internasjonal kammermusikkonkur-
ranse overført live. The Fox framført som strykekvartett. Trondheim 
kammermusikkfestival satte sitt umiskjennelige preg på byen den 
siste uken i september.

Utforsker nye landskap
– Vi definerer kammermusikk som samspill i små ensembler på høyt 
kunstnerisk nivå. Med røtter i fortiden skal vi speile samtiden og 
bringe musikken videre, alltid med høy kvalitet som fellesnevner, 
forteller festivalleder Vegar Snøfugl. 

– Derfor passet også årets festivalkomponist oss som hånd i hanske, 
sier han om russisk-amerikanske Lera Auerbach, en multikunstner 
som opererer på tvers av etablerte uttrykk og sjangre.

– A capella-operaen The Blind, som tok publikum med på en musikalsk 
reise med bind for øynene, var midt i blinken for oss. Den representerte 
et helt nytt kammerkonsept, satte store krav til teknikk og gjennom-
føring, og lyktes definitivt med å utfordre og overraske publikum. 

Komponisten kvitterte ved å kalle festivalen «en internasjonal lede-
stjerne». 

Røtter
Kammermusikkfestivalen (Kamfest) vet å overraske og fornye. Men 
samtidig tar festivalen godt vare på klassiske perler som i sin tid 
banet vei for ny musikk. 

– Frimurerlosjen er et musikalsk slott med Nord-Europas beste akus-
tikk. Den er perfekt for kammermusikk og for årets fremføringer av 
Schubert og Beethoven, men den burde bli tatt mye bedre vare på, 
mener Snøfugl, som i mange år var fiolinist i TrondheimSolistene. 

Former fremtiden
Fortsatt trakterer han strengene, men er mer opptatt av å hjelpe andre 
frem. Derfor inviterer, involverer og engasjerer festivalen også byens 
barn og unge – fra barnehage til universitet.
Noen får bidra som utøvere, noen i den tekniske gjennomføringen, 
noen med PR, anmeldelser og reportasjer, og mange som publikum. 

Ettertraktet: Siden den spede starten i 1996 har 
Kamfest blitt en ettertraktet samarbeidspartner for 
byens næringsliv. Her er (f.v.) styreleder Lisbeth 
Tangen (NTNU), festivalleder Vegar Snøfugl og kunst-
nerisk leder Sigmund Tvete Vik.

«Kammermusikkfestivalen er helt klart noe av det 
mest spesielle i den klassiske musikkverdenen.» 
Festivalkomponist Lera Auerbach 

Tilbake får de tillit, unike opplevelser og kyndig veiledning. Festivalens 
modige grep for å fornye og både musikk og publikum har fått rosende 
omtale i internasjonale kulturkretser og medier. 

– Vi vil hjelpe et ungt publikum til å finne komponistene som skal 
sette spor og forme fremtidens musikk. Husk at mange av dem vi i 
dag regner som verdens fremste komponister, ikke ble anerkjent av 
sin samtid. Andre ble stuet bort og glemt, som barokk-komponisten 
Antonio Vivaldi, som ble gjenoppdaget for knapt hundre år siden, 
påpeker festivalsjefen.

For de aller yngste publikummerne var det likevel liten tvil om hva 
som gjorde størst suksess: The Fox framført som strykekvartett!

Ettertraktet
Da Kamfest så dagens lys i 1996 gikk sponsorarbeidet trått, minnes 

Fargerikt: I Kamfest-forestillingen Fargespill møttes 60 barn fra 30 ulike 
land i et fyrverkeri av sang, dans og sirkus, ifølge festivalsjef Snøfugl en 
soleklar bekreftelse på musikkens internasjonale språk.
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festivalsjefen. I dag  er Trondheim kammermusikkfestival en ettertrak-
tet samarbeidspartner for næringsliv, kommune og fylkeskommune. 
Stadig flere ønsker å bli assosiert med festivalen som til de grader 
går nye veier for å fornye opplevelser, holdninger og publikum.
 
Fortsatt er festivalbudsjettet avhengig av støtte, med en fordelings-
nøkkel på 40 prosent fra næringslivet, 40 prosent fra det offentlige 
og 20 prosent fra billettinntekter.

– Vi gir mye tilbake. Vi inviterer selvsagt samarbeidspartnerne til 
å bruke festivalen til intern og ekstern relasjonsbygging. Men vi er 
lette å be også resten av året. 

Som ferskt NiT-medlem lover Snøfugl lover å finne enda flere arenaer 
for samarbeid og innovasjon. 
– Kulturbransjen i Trondheim er en stor og viktig næring. Ikke bare 
gjør den Trondheim til et kjært hjemsted for oss som bor, arbeider 

og driver virksomhet i byen. Den gir også Trondheim internasjonal 
oppmerksomhet og profilerer byen som reisemål. Det bør byen og 
næringslivet ta godt vare på, sier Snøfugl. 

Sofistikert ensomhet
Hva har New York Times og Midtpunkt til felles? Svar: Ikke mye, bortsett fra gode 
opplevelser på Sveriges eldste fjellhotell.

Sylene har tatt vinterkappen på. Reinflokkene trekker ned under 
tregrensa. Fjellveien mellom Tydal og Brekken krysses med Hannibal 
i bakhodet. Ikke den militære strategen fra som utfordret det veldige 
romerske riket, han med elefantene.

Nei, tanken går til Hannibal Sehested, Danmark-Norges stattholder 
som fikk i oppgave av Christian IV å bygge opp en hær mot den 
svenske militærmakten.

For å gjøre en lang historie kort: Det gikk ikke så bra.

Gamle trakter
Sverige hadde alle trumfkort på hånden under Brömsebrofreden i 1645. 
Når Riksgrensen passeres noen minutters biltur forbi Brekken er det 

altså fordi Jämtland, Härjedalen og en rekke andre landområder ble 
svenskenes eiendom en augustdag for snart 380 år siden.

At tyttebærlyngen fra det ene øyeblikk til det neste er i Sverige 
og EU, og ikke i Norge, er likevel helt greit når vi glir rolig inn på 
tunet som er hjertet av Fjällnäs. I resepsjonen blir vi tatt vel imot av 
markedssjef Kristin Ottesen fra Trolla utenfor Trondheim sentrum, 
nå bosatt i Stugudal.

Union og konkurs
- Da Fjällnäs ble medlem i Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
for et knapt år siden, så var det en tanke bak om å gå tilbake til røt-
tene, forteller Ottesen.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Velvære og vinterparadis. Fjällnäs er Sveriges vinner i kåringen World Luxury Spa Awards. Varme bad, friske sjøbad og ulike behandlinger er blant tilbudene 
i SPA-et Mii Gullo. 60 fjelltopper med 300 kilometer preparerte langrennsløyper og 150 nedfarter for deg som er mest glad i nedoverkjøring er innen rekkevidde. 

Gjør hverdagen litt enklere. 
Få økonomisk oversikt – uansett tid og sted.

“

Thoning Owesensgt. 35 C, 7044 Trondheim. Telefon 09567, mobil: 915 50 100. 
Avd. Hitra: Fillan Kai, 7240 Hitra. www.regnskapsfokus.no

REGNSKAPSFOKUS
Med engasjerte og kompetente medarbeidere, 
både i Trondheim og på Hitra, leverer vi regn-
skapstjenester, økonomisk rådgivning og ledelse. 
Selskapet er autorisert og jobber med både 
små og store virksomheter.

– engasjement bak tallene

Med tjenesten Regnskapsinfo blir regnskapet
ditt oppdatert daglig, hvor du enkelt får
tilgang via vår nettside. På denne måten har
du full økonomisk oversikt, og kan følge
bedriftens regnskap etter hvert som nye tall
og bilag legges inn.

I Regnskapsinfo er alt tilgjengelig:
• Resultatregnskap
• Bankoversikt
• Kunde og leverandørreskontro
• Fakturaer/dokumentarkiv mm

Ta kontakt med våre engasjerte rådgivere 
for mer informasjon.

HAR DU BEHOV FOR 
Å HENTE UT TALL OG 
RAPPORTER NÅR DU ER 
BORTE FRA KONTORET?

Trondheim kammermusikkfestival
•  ble arrangert 23.–29. september som 
 den attende i rekken
•  8,3 MNOK i omsetning i 2012, med 
 32 konserter og 8.380 besøkende
•  budsjettert omsetning på 8,2 mill. kr. før årets 
 festival. Venter et rekordgodt festivalresultat i 2013  
 (endelige tall var ikke klare da Midtpunkt gikk i trykken)

F
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Trondheimsregionen

Sveriges eldste høyfjellshotell åpnet i 1882. Sverige og Norge var 
i union, og det lille fjellhotellet – bare en dagstur med hest og 
slede fra Røros – ble et yndet reisemål for “luftgjester”, bemidlede 
mennesker fra Oslo og Stockholm som trengte et avbrekk fra den 
forurensede bylufta.

Unionsoppløsningen i 1905 ble imidlertid en ulykke for Fjällnäs: 
Gjestene uteble, hotellet gikk konkurs, men kom seg siden på beina 
under forskjellige eiere.

Millionsatsing
Dagens Fjällnäs er skapt av familien Bertmar. Den tidligere økono-
miprofessor og mangeårige toppsjefen i Carnegie, Lars Bertmar, og 
lærerkonen Christina, la sin elsk på stedet et par tiår tilbake, og reiste 
en hytte et par hundre meter fra hotellet.

- Vi har alltid vært veldig glad i fjellet, forklarer de blidspente eierne. 
Til daglig bor de i Stockholm, men kjører de 60 milene på gode sven-
ske veier opp til Fjällnäs så ofte som mulig.

I 2005 fikk ekteparet tilbud om å overta den falmete skjønnheten ved 

innsjøen Malmagen. Med null bakgrunn fra hotellbransjen slo de til.

3 år og 100 millioner svenske kroner senere har Fjällnäs fått nybygg 
av høy arkitektonisk kvalitet, paret med en respektfull rehabilitering 
av det opprinnelige anlegget, der særlig Christina har gått i spissen 
for design og interiør.

Grenseløst
- Naturen som omgir oss her på Fjällnäs er grenseløs, og på samme 
måte tenker vi også at hotellet skal innby til grenseløse møter og 
grenseløse muligheter, forteller sønnen Henrik Bertmar, som skjøtter 
den daglige driften.
Mens stockholmere tidligere var i flertall, vitner fjellhotellets gjes-
telister i dag om et publikum fra alle verdenshjørner.

- Vi jobber aktivt mot både det svenske, det norske og det interna-
sjonale markedet i dag. Hotellet ligger i det øvre prissjiktet i svensk 
målestokk, sier Henrik Bertmar. - Men det er ikke dyrt sammenlignet 
med tilbud i Norge og mange andre land i det samme segmentet, 
supplerer markedssjef Kristin Ottesen.

Trondheimsregionen

Ønsker trønderne velkommen. Markedssjef Kristin Ottesen fra Trondheim og daglig leder Henrik Bertmar ble medlemmer i Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen i fjor, og tar allerede i mot en god del gjester fra Trondheim, som er 20 mil og knappe tre timers kjøretur unna. Det er omtrent like langt å 
reise om Tydal som via Røros.

Internasjonalt ry for ro
Kombinasjonen av den rustikke, gode hyttefølelsen og det luksuriøse, 
kvalitetsbevisste, gjennom Bertmar-familiens sans for god mat og 
arkitektur, kunst og naturopplevelser, har bragt hotellet svært god 
omtale i noen av verdens ledende reiselivsmagasiner.

New York Times mente Fjällnäs fortjente sjetteplass på sin liste over 
44 steder du må besøke før du dør. Storavisens anmeldelse med 
overskriften Sophisticated solitude har nok gitt drahjelp til at et lite, 
men dedikert internasjonalt publikum finner veien til den lille bygda 
med 14 fastboende, bare 8 kilometer over på svensk side av grensen.

Overflødighetshorn
Hotellområdet består av 10 ulike bygninger med til sammen 41 
rom. I hovedhuset i svensk sveitserstil labber gjestene makelig 
rundt i filttøfler. Skuldrene faller behagelig ned et par knepp i en 
hjemmekoselig peisestue, et velutstyrt bibliotek og en restaurant 
der maten er kortreist og laget fra bunnen av. Er du nysgjerrig på 
hvordan reinsdyrblodpudding smaker, disker Fjällnäs opp med både 

dét og en matchende vin.
SPA-et Mii Gullo og det økumeniske kapellet Aula Capella er nye 
tilvekster; små templer for kropp og sjel. Sjenerøsitet og kvalitet i 
alle ledd – fra helheten til de små detaljer – er inntrykket man sitter 
igjen med etter et opphold på Fjällnäs.

- Ikke bli forbauset om du ser en gjest på sparkstøtting i tjue minus på 
vei fra SPA-et over tunet her iført Missoni-badekåpe – og ingenting 
annet, humrer hotelleier og tidligere Carnegie-topp Lars Bertmar 
fornøyd.

Rustikt. Fjällnäs var opprinnelig en sommerdestinasjon for velbårne byfolk fra Stockholm og Oslo. 
I dag er det en overvekt av vintergjester på det 131 år gamle fjellhotellet.
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Artikkel fra samarbeidspartner: TrønderEnergi

Fra Stortinget til energipolitikken
Tord Lien (38) hadde gode dager i begynnelsen av september. Han kunne feire valg-
seier med Fremskrittspartiet før han tiltrådte stillingen som kommunikasjonsdirektør i 
TrønderEnergi. Nå skiftes rikspolitikken ut med energipolitikk og kommunikasjon.

I kontakten han nå får med TrønderEnergis 24 eierkommuner, samt 
Nordmøre Energiverk, og i samfunnskontakten for øvrig vil omgangs-
formen bli mer politisk nøytral. Men det betyr ikke at den verbale 
nordlendingen ikke kommer til å ytre seg.

- Mange har spurt meg hvordan det blir å slutte med politikk. Til dem 
svarer jeg at jeg ikke skal slutte med politikk, bare med partipolitikk, 
sier Lien. 

Optimist
-Jeg gleder meg stort over kunne ta fatt på nye oppgaver. Føler 

at jeg har blitt svært godt mottatt i TrønderEnergi av dyktige og 
fremoverlente kolleger. Samtidig står vi nok overfor noen utfordrin-
ger, både for energinæringen generelt og TrønderEnergi spesielt. 
Rammebetingelsene har forandret seg radikalt i løpet av et drøyt år. 
Sterkt fallende strømpriser er hyggelig for privatkunder og næringsliv, 
men vil kunne skape utfordringer for oss, sier Tord Lien.

Industrieventyr
Lien kan sammen med TrønderEnergi og partner NTE i Nord-Trøndelag 
i det felleseide vindkraftselskapet Sarepta Energi AS, glede seg 
over endelige konsesjoner for vindkraftparkene på Fosen, Frøya og 
Flatanger.

-Dette kan bli det største industriprosjektet på fastlandet i Trøndelag 
noensinne. Å få være med på å legge til rette for realisering av 
et slikt prosjekt blir veldig spennende og er svært motiverende. 
Rammebetingelsene er fortsatt ikke slik at vi uten videre kan regne 
dette hjem, men det håper vi endrer seg til vi må ta investeringsbe-
slutning i første kvartal 2015. Med en regjering som har gått til valg 
både på å bygge ut mer fornybar energi og på skattelette, noen til og 
med på grønt skatteskifte, legger jeg til grunn at vi vil se at norske 
kraftprodusenter vil få samme skattemessige utgangspunkt som våre 
svenske venner allerede har, sier Lien. 

Uansett blir dette blir en veldig spennende prosess for alle involverte. 
Forhåpentligvis ender det med at TrønderEnergi sammen med våre 
gode kolleger i NTE sitter i førersetet for den største industriutbyg-
gingen i Trøndelags historie. Min jobb blir å sikre flest mulig entu-
siastiske allierte i Trøndelag og i Oslo, sier Lien. 

I Sverige får vindkraftutbyggerne kortere avskrivingstid på sine 
investeringer og det er dermed lettere å regne hjem investeringer i 
vindparker, dette til tross for at det blåser mindre i en gjennomsnittlig 
svensk vindpark enn i de norske. 

Utbyggingen av vindparkene på Fosen må realiseres innen utgangen 
av 2020 for å være berettiget til deltakelse i el sertifikatmarkedet 
som ble innført fra 1. januar 2012. Utbyggingsrammen er på rundt 10 
milliarder kroner for delvis TrønderEnergi eide Sarepta og på totalt 
20 milliarder dersom man inkluderer konsesjonene til selskapene 
SAE vind og Zephyr.

 BN Bank Oslo  Tordenskiolds gate 8 - 10, Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo, Telefon: +47 22 82 56 00  |   BN Bank Trondheim   Søndre gate 10b, 7011 Trondheim, Telefon: +47 73 89 20 00 

Foto: Kolonihaven

Harald Kierulf
hki@bnbank.no

Rolf Olav Grinde
rog@bnbank.no

Kay Bjerkan
kbj@bnbank.no

Einar Arnstad
ear@bnbank.no

Finansiering av næringseiendom er et fagområde der det er fornuftig å benytte seg av en kompetent samarbeidspartner. BN Bank 

er en betydelig aktør i markedet, og vi har mange fornøyde kunder med fi nansieringsløsninger som vi har tilpasset deres behov.

Kundefordeler i BN Bank er blant annet rask og målrettet saksbehandling, profesjonell og erfaringsbasert rådgivning, skreddersøm 

og konkurransedyktige betingelser. Vi inviterer gjerne til en uforpliktende prat om deres selskaps behov for fi nansiering av eiendom. 

Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 73 89 20 00 eller 22 82 56 00.

Derfor velger du BN Bank!

Spesialist på finansiering av næringseiendom
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Milepælen: Norrein-gruppen

Hver gjest, hver dag

Det begynte som et regnskapskontor for hotell- og restaurantbransjen 
for 32 år siden. I dag driver Norrein Gruppen Norges største og mest 
lønnsomme restaurantkjede. 

Du som leser dette har kanskje bidratt til noe av omsetningen på 1,2 
milliarder kroner for konsernet, hvorav én milliard ble lagt igjen av 
Egons 5 millioner gjester i fjor.

Lønnsomt og langsiktig
Egon er hovedsatsingsområdet for gruppen, forteller markedsansvar-
lig Ståle Nøst og driftsleder Andreas Hegg. Med henholdsvis 21 
og 10 år på baken i Norrein og Egon utgjør de en viktig del av bak-
kemannskapet i administrasjonen på tolv som holder til i Bøndenes 
Hus i Prinsenkrysset. Her driver selskapet dessuten Prinsen Hotell 
på franchise, en Egon-restaurant, tradisjonsrike Kieglekroa og Eld.

Selv om fokuset ligger på at hver eneste gjest hver eneste dag skal 
få en god opplevelse av å besøke deres spisesteder, er det liten tvil 
om at gleden ved å nå stadig nye milepæler er stor. 

- Den første Egon-restauranten åpnet på Nordstrand i 1984, og det er 
også i Oslo at den mest lønnsomme ligger. Egon Byporten ved Oslo S 
omsatte for 100 millioner kroner i fjor, forteller Andreas Hegg stolt.
 
Selskapet normalt åpner 1-2 restauranter i året, og investerer også 
betydelige summer i oppgradering av eksisterende spisesteder. Egon 
nummer 33 åpner i Kristiansand denne måneden, og neste år åpnes 
4 eller 5 nye restauranter.

- Det er mye aktivitet, og mange som vil ha en Egon-restaurant. 
Likevel: vi sier faktisk nei til de fleste tilbudene vi får. Det koster 
nemlig minimum 15-16 millioner kroner å åpne en ny restaurant, 
røper Ståle Nøst.

Kravet for nyåpninger er at det minst må være 500 kvadratmeter stort, 
og kostnaden er per i dag 32.000 kroner kvadraten.

- Vi tenker langsiktig, og tegner ingen kontrakter med kortere leietid 
enn 40 år Den forrige leiekontrakten var på 50 år, med opsjon på 20 
nye år, påpeker Nøst.

Størrelse forplikter
Hovedkontoret ligger i Trondheim, og hjertet banker for byen der 
350-400 av selskapets 1.500 medarbeidere er sysselsatt.
- Vi må ha omsorg og empati for alle rundt oss, sier Andreas Hegg, og 
snakker seg varm om gruppens samfunnsengasjement. Han fremhever 
også miljøsiden ved driften som et satsingsområde.

- Vi er så store nå at vi er blant annet eneste restaurantkjede i Norge 
som ikke benytter palmeolje i noen av våre produkter. All emballasje 
resirkuleres. Og vi jobber hele tiden med å bli enda bedre på miljø. 
Størrelsen forplikter, men det gjør også at vi kan stille krav overfor 
leverandører om å følge de samme etiske retningslinjer som vi setter 
for vår restaurantdrift. Vi bruker dessuten mange lokale leverandører. 
Alt av hamburgere til Egon-restaurantene i hele landet produseres 
faktisk på Åsen, sier Hegg.

Roser restaurantbyen
Et forholdsvis lite antall Åsen-burgere finner veien til Eld, en restau-
rant som skiller seg fra Egon både når det gjelder meny og interiør. 
Tanken bak Eld er å servere det beste av lokale råvarer i et elegant 
miljø, inspirert av bedre spisesteder i London, Chicago og Miami, 
beretter Nøst entusiastisk.

- Eld er matidealisme, legger han til, og får bifallende nikk fra bord-
kamerat og kollega Hegg.

- Det har kommet en rekke spisesteder i det øvre sjikt de siste årene. 
Hvordan ser dere på konkurransen fra disse?

- Det skjedde lite nytt mellom 2005 og 2010, men Trondheim har hatt 
en positiv restaurantutvikling med mange seriøse og gode konsepter de 
siste årene. Det synes vi bare er spennende og utfordrende. Tilbudene 
utfyller hverandre og skaper en bra puls i byen, påpeker driftslederen.

Også i denne bransjen er konkurransen om de beste medarbeiderne 
stor. I Norrein får man eierskap til selskapets felles mål om å pleie 
gjestene og drive godt økonomisk, men kanskje viktigst:

- Vi trives i et utviklende miljø, og deler en genuin interesse for mat 
og drikke. Ekstra artig er det jo når vi ser at innsatsen gir resultater, 
smiler Nøst og Hegg.

Løsningsorientert. Anleggsarbeidet utenfor Bøndenes Hus, der Norrein Gruppen omsatte for 125 millioner i 2012, er endelig i sluttfasen. - Vi har brukt enormt 
med tid og ressurser på å markedsføre oss og vise at vi fortsatt er her. I en periode på halvannen måned gikk fortauet faktisk gjennom restauranten og hotellet, 
forteller Ståle Nøst (t.v.) og Andreas Hegg.

Fokus på små detaljer har gitt store resultater for Norrein Gruppen.

Milepælen: Norrein-gruppen

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Tøff byggeperiode
Tidlig på vårparten ble Prinsenkrysset stengt i forbindelse med byg-
ging av nye stoppesteder for buss. Selskapet har blitt sterkt berørt 
av at tilgjengeligheten til Bøndenes Hus har vært vanskelig i store 
deler av 2013.

- Vi merker at vi har vært inngravd, og har jobbet knallhardt for å 
opprettholde tilgjengeligheten, blant annet ved å øke markedsfø-
ringsbudsjettene våre betydelig. Det kunne blitt kritisk for aktører 
med knappere ressurser enn oss. Heldigvis har vi ryggrad til å berge 
gjennom en dårligere sommer enn normalt, sier Nøst.

Når det nye krysset åpner, vil det bli fantastisk bra, er de overbevist 
om. Men det er ikke gitt at det ville blitt så bra uten de mange møtene 
de har hatt med kommunen underveis i prosessen. De mener det 

er viktig at næringslivet står sammen for å øke forståelsen blant 
politikerne for næringslivets behov.

- Hadde vi ikke engasjert oss, med god hjelp fra Berit Rian i 
Næringsforeningen, ville Prinsen-krysset blitt helt stengt for biltrafikk 
når ombyggingen er ferdig. Det tror vi ikke ville gagnet Midtbyen. Det 
hjelper lite å ha masse busser i Trondheim om man ikke lenger har 
aktiviteter og tilbud i byen, konstaterer Ståle Nøst nøkternt.

42     midtpunkt 5/13   midtpunkt 5/13     43 



XL Bygg Gunnar T. Strøm AS 
XL-BYGG Gunnar T.Strøm AS ble etablert i Trondheim i 1947 og er 
et komplett trelast- og byggevarehus for proff- og forbrukerkunden. 
Vi har alt kundene trenger fra grunnmur, råbyggmaterialer via dører, 
vinduer, panel, listverk, takstoler og komplette byggesett. I tillegg 
har vi en av Norges flotteste kjøkken, bad og garderobeavdelinger. 
XL-BYGG Gunnar T. Strøm AS har en omsetning på ca. 200 MNOK 
og har 48 ansatte. Vårt anlegg består av hovedanlegget vårt på 
Lade og en avdeling i Roan. 

Boost Communications AS
Kolstad Håndball
Meistad Maskin AS
Nidaros Fiber AS
Norgeshåndkle UB
Norion Næringsmegling AS
Rendra AS
Service-Snekker'n AS
Total E&P Norge AS
Økomar AS

Nye medlemmer i NiT Nye medlemmer i NiT

VI HAR FRIGJORT
KAPITAL I 50 ÅR

DIN FACTORINGPARTNER I MIDT-NORGE

En factoringløsning fra SG Finans gir din bedrift 
bedret likviditet og handlefrihet til å nå strategiske 
mål. Med SG Factoring frigjøres likviditeten som 
ligger bundet i bedriftens fordringer - allerede 
dagen etter fakturering.

Vårt kontor i Trondheim har lang erfaring, og 
sørger for at du får en profesjonell og sikker 
oppfølging av dine kunder og fordringer. Vi 
skreddersyr løsninger tilpasset din bedrifts behov.

Kontakt gjerne oss på Trondheimskontoret
Stig Are Eriksen - Regiondirektør Tlf: 950 69 326
Anette Næss   Tlf. 995 92 326
Elin Volden   Tlf. 932 44 447
Annelise Opdahl   Tlf. 918 33 779
Rita Bolland   Tlf. 410 01 248

www.sgfinans.no

Atlantic MICE AS
Atlantic MICE AS er en profesjonell konferanseorganisator (PCO), 
med mer enn 25 års erfaring i planlegging og gjennomføring av 
ulike typer arrangement for nasjonale og internasjonale kunder.
Vår stab av dyktige og engasjerte medarbeidere sørger for at 
arrangementene blir ivaretatt på en profesjonell måte – enten 
det er en konferanse med 800 deltagere eller en bedriftstur med 
15-20 ansatte. 

Enøkplan AS
Enøkplan as har energirådgivere med kompetanse innen energi-
rådgivning og energimerking av boliger og yrkesbygg. Vi utfører 
dokumentasjon av energibehov i henhold til forskriftskrav, energi 
og inneklimasimuleringer med programmet Simien, energibe-
regninger iht. NS 3031, beregninger av bygningers varmetap, 
instrumentmåling og tilstandskontroll og tiltaksplan for å oppnå 
bedre energiklasse på bygget og dermed bedre salgspris. Våre 
rådgivere beregner forventet energibesparelse ved hvert enkelt 
tiltak som foreslås og synliggjør hva besparelsen utgjør økonomisk.

Fremo Næringspark AS
Selskapet overtok i 2007 det militære anlegget på Fremo i Melhus 
kommune. Eiendommen består av 106 mål eiendomsgrunn med 
en flerartet bygningsmasse på ca. 18.000 m2. Så langt er anleg-
get benyttet til ulike utleieformål. Selskapets hovedhensikt er å 
utvikle området til en næringspark med en, om mulig, tilknyttet 
flypass. Selskapet har etablert gode relasjoner med Melhus kom-
mune for sin kommende utvikling. Hovedaksjonærer i selskapet er 
BOA Eiendom, G H Eiendom, Rishaug Eiendom, Anderssen Bygg 
Invest, Krogstad Eiendom og Golh Holding.

Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Midt-Norge SA er et solid inkassoselskap med 
base i Steinkjer. Vi har 28 motiverte medarbeidere og nesten 200 
medlemmer, som også er eiere gjennom samvirkeforetaksformen. I 
tillegg har vi ca. 1.000 kunder som ikke er medlemmer i foreningen. 
Ekspansjonen til Trondheim med nyåpnet avdeling i Midtbyen, 
gjøres av markedsmessige årsaker. Vår jobb er å få mest mulig 
tilbake til våre kunder. Da må vi evne å se menneskene bak inkas-
sokravene, og jobbe sammen med dem for å løse situasjonen.

P5 Radio Halve Norge 
P5 er Norges storbykanal, og du finner oss i Trondheim, Bergen, 
Oslo og Stavanger. Vi underholder og oppdaterer Trondheims 
befolkning på byens nyheter, trafikk og vær. P5 spiller alltid nye 

hits, og har en målgruppe i alderen 
20-45. Vi er en sterk markedsfø-
ringsplattform for byens bedrifter i 
Trondheim. P5 og P4 er en del av 
MTG (Modern Times Group), som er 
et internasjonalt medieselskap med 
den største geografiske dekningen 
av radio- og tv-virksomhet i Europa.

Spætt Media AS
Spætt Media AS produserer reklame- og presentasjonsfilm. Vi 
har laget over 200 reklamefilmer for små og store bedrifter over 
hele landet, og er med det et av de største produksjonsbyråene i 
Trondheim. Et annet satsningsområde er fiksjonsfilm, og Spætt 
Media AS ønsker å være det første firmaet som produserer en 
heltrøndersk spillefilm.

Trønderbladet
Trønderbladet er Gauldalens største avis og dekker Melhus, Midtre 
Gauldal og deler av Skaun. Papiravisa utgis tre dager i uka, tirsdag, 
torsdag og lørdag, og har 15.000 lesere. I tillegg utgis avisa hver 
dag på internett og har egen versjon for mobil og nettbrett, med til 
sammen over 52.000 unike brukere i måneden. I 1992 og 2007 ble 
avisa kåret til ”Årets lokalavis”. Avisa er heleid av Adresseavisen 
og er en del av konsernet Polaris Media. Avisa har hovedkontor 
på Melhus og avdelingskontor på Støren.

Utbrudd Performance Marketing
Utbrudd Performance Marketing AS jobber med å skape suksess-
historier på nett. Vi er et konsulentselskap med lang, dog ulik 
erfaring, noe som har blitt vår største fordel. Vår arbeidsmetode 
er analytisk, personlig og innovativ, med et stort fokus på kom-
petanseoverføring. Alt for at kundene våre skal oppnå en mer 
effektiv digital kommunikasjon. Snakk med oss om webanalyse, 
synlighet i søkemotorer, digital kommunikasjon og konverteringer. 
Trolig Trondheims hyggeligste nerder.
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Artikkel fra samarbeidspartner: SpareBank 1 SMN Annonsere i Midtpunkt

Små AS = personlig ansvar?
Formålet med aksjelovsreformen er regjeringens ønske om å harmonisere loven med 
utenlandsk lovgivning. Tidligere har vi fått fritak fra revisjonsplikten for små aksje   s el-
skaper og kravet til aksjekapital er satt ned til kr 30 000.

Det økonomiske bildet av en bedrift er dets regnskap som kreditorene 
må stole på. En gruppe for seg er kreditorer med pantesikkerhet for 
kravet, som for eksempel banker. Bankenes dekningsinteresse er pri-
mært knyttet til panteretten og aksjekapitalen er av mindre betydning.

Hva så med leverandører av varer og tjenester på kreditt? De må 
foreta en egen kredittvurdering av en kunde hvor det lovbestemte 
kravet til minste aksjekapital har liten eller ingen betydning, forteller 
Benny Wikdahl, konseptansvarlig i SpareBank 1 SMN.

Drøftelse omkring størrelsen av aksjekapital er for så vidt mindre 
interessant isolert sett. Sett i sammenheng med at mindre selskaper 
også kan velge vekk revisjon begynner vi kanskje å berøre et spørs-
mål om AS som organisasjonsform for små selskaper har utspilt sin 
rolle som et kvalitetsstempel på virksomheter, sier Wikdahl. Kravet 
til forsvarlig egenkapital gjelder fortsatt, men hvem er det som skal 
foreta denne vurderingen? 

Styret som består av en daglig leder og en eier er kanskje en og samme 
person. Hvilke forutsetninger har så mange av disse til å vurdere 

sin egen forsvarlige egenkapital? Mange bedriftseiere har allerede 
i dag vanskeligheter med å forstå tallene de blir presentert for. I en 
trengt situasjon vil det være vanskelig å tenke på kreditorvernet opp 
mot egne personlige interesser. En er som regel seg selv nærmest.

Hvilke prinsipper er lagt til grunn ved varetellingen? Hvordan skal 
dette bli fremover? Vil mange fristes til å overvurdere verdien for å 
ta ned varekostnaden slik at regnskapet gir et mer positivt bilde av 
driften enn hva den faktisk er – dette for å blidgjøre kreditorene?

Mange vil nok bli stilt overfor valg om revisor og aksjekapitalstørrelse 
fremover med hensyn til egen virksomhet. Hvilke valg tas? Styrene 
i disse mindre selskapene vil nok måtte påregne et større ansvar 
fremover. Dersom en da ikke har gjort seg noen slike betraktninger 
som styremedlem kan en plutselig ende opp med et personlig ansvar 
allikevel.

På grunn av de endrede formalitetene og større fleksibilitet for aksjo-
nærer, styremedlemme og daglig leder, vil ansvaret for selskapets 
drift bli mer framtredende, avslutter Benny Wikdahl.

Er din bedrift 
synlig for
beslutningstakerne? 

Midtpunkt er NiTs medlemsmagasin som utkommer 6 ganger 
årlig. Opplaget på 6.700 eksemplarer  distribueres til ledere i alle 
byens virksom heter, til politikere og andre  beslutningstakere, 
samt til øvrige større  virksom heter i Trondheimsregionen.

Utgivelser Midtpunkt 2013

Dato Materiellfrist
02. desember 20. november

Format Pris
1/1  185x265 eller utfallende A4  18.000,-
1/1  side 2  20.000,-
1/1  bakside  20.000,-
1/2  185x134 eller 90x270   9.000,-
1/4  185x65 eller 90x130   5.000,-

På siste omslagsside vil det være mulighet for en utbrett slik at 
man kan få  dobbel eller trippel  annonseside. Vi kan også tilby 
plastpakket vedlegg til Midtpunkt. Spør om pris.

Kontaktinfo annonsesalg:
Anne Grethe Smistad - mobil: 92 04 89 70 
annegrethe@nitr.no

90 prosent av Midtpunkts lesere har 
lederansvar i sin virksomhet.
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Benny Wikdahl er konseptansvarlig i SpareBank1 SMN
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Returadresse:
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Postboks 778 Sentrum
7408 Trondheim

Ingen årspris, alltid åpent, alt på ett sted.
Bli bedriftskunde i DNB.
Enten du driver stort eller smått, er en Gasellebedrift eller ønsker å bli en, har vi bred 
kunnskap og erfaring innen ditt område. Vi vet hva du trenger og har gjort det enkelt 
for deg å bli bedriftskunde hos oss. Få nettbank, konto og kort – alt på ett sted. 
Med døgnåpen kundeservice på 04800 er hjelpen aldri langt unna.

Kom gjerne innom for en prat om hva vi kan tilby din bedrift.
Vi er tilstede på alle Gasellekonferansene.

Vi sees!

for Alltid åpentA

dnb.no


