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Ambisiøse mål - 2025

1. Øke antall teknologibedrifter til 1000 bedrifter

(550 selskaper i 2014)

2. Øke antall ansatte til 20 000 ansatte 

(10500 ansatte i 2014)       



«Keep Momentum»

vi er på en bølgen  som øker i styrke !



Et meget aktiv Fagråd !

 Herbjørn Skjervold, ProVenture Management , leder

 Johan Hustad, NTNU 

 Odd Guldbrandsen, NTNU TTO

 Anders Lian, Sintef TTO

 Jakob Palmers, stud NTNU Entreprenørskolen

 Espen Susegg, SIVA

 Otto Frøseth, Investinor

 Arnstein J Syltern, DIGS

 Gøril Forbord, TrønderEnergi

 Alf Egil Bogen, Business Angell

 Erik Haugane, OKEA

 Borgar Ljosland, Business Angel

 Gard Ueland, Kongsberg Seatex

 Astrid Haugslett, Trondheimsregionen

 Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge

 Per Anders Folladal, Proneo

NIT administrasjon :

 Berit Rian, NIT

 Arnstein Hellem, SMN

 Christian Haugen, NiT



Fagrådets mandat

Støtte og pådriver i eksisterende og initiativtaker til  

nye prosesser og aktiviteter innen følgende områder:

1. Forbedre «infrastruktur» for kommersialisering av  teknologi. 

2. Styrke omdømme som innovasjons- og kommersialiseringsby

3. Styrke innovasjons- og kommersialiseringskompetansen

4. Øke tilgangen på risikokapital



Hovedstrategi

Forsterke den gode bølgen innen kommersialisering av teknologi i 

Trondheimsregionen gjennom

a) Styrket samhandlingen mellom strategiske aktører   

NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,      

SIVA, SMN 1 m fl i forhold til mål, strategier og tiltak

b) Støtte de «1000                                          innen gründermiljøene



Status hovedstrategi   - Styrket samhandling !

 Trondheim kommune har vedtatt en offensiv gründerstrategi

 NTNU i støtet !

 Blitt landets største universitet

 Utvidet Campus – på vei til byen

 Nytt fakultet innen økonomi 

 Siva Innovasjonssenter på Campus 

 Sparebanken er meget aktiv på mange arenaer

 Trøndelag fra 1.12018 – vi har forventninger !



1. Forbedre infrastruktur

 Ett Campus – NTNU til byen !

 SIVA Innovasjonssenter i Trondheim – når

 DIGS og WorkWork er aktive – la oss backe de

 Flere prototyp lab’er for gründere, forskere og business 

angels – nytt initiativ : Trondheim Only

 Videreutvikling av Trådløse Trondheim



2. Styrke vårt omdømme som Teknologihovedstaden 

Technoport – økt satsing som verktøy for å markedsføre byen   

innen kommersialisering av teknologi

Adresseavisen – kan vi se en ny giv ?  Ja !

NTNU på offensiven i media, ikke minst studentene

Trondheim kommune vil satse mer på profliering og posisjonering

Trondheim mer på kartet også i nasjonal presse siste år 

(Kapital,DN og Finansavisen)



3. Styrke kommersialiseringskompetansen

 NTNU - nytt fakultet for økonomi – store muligheter

 Styrke innkjøpskompetanse i offentlig sektor innen innovasjon – også mot gründere 

 Klyngeprosjekt - Styrke kompetanse og samhandling i hele økosystemet

 NTNU Entrepenørskolen – Master executive for etablerte gründere

 Universiteter mangler klare incentiver til  kommersialisering, etablere KPI  for 
nyskaping tilsvarende som for forskning og utdanning. 

Pilot for NTNU !



4. Øke tilgang risikokapital tidligfase 

 Ide/prosjektutvikling : FORNY 200 mill + Økt etablerertilskudd + Økt IFU/OFU

 Pre Seed 40 mill i 2015, 100 mill i 2016 

 Studentgründere får 1 mill hver – NTNU i føringen

 Kapitalfunn - skatteincitament for engleinvestorer,     

Abelia/NVCA kjører med vår fulle backing

Regjeringens Gründermelding  - noe mer enn prat ? Ja !



Trondheim kommunes innovasjons- og 

gründerstrategi  - veldig bra !

Mål 

Trondheim kommune skal bli den beste kommunen i Norge 

til å legge til rette for gründerskap og innovasjon

Strategier 
 Bli en krevende og kompetent kunde for oppstartsbedrifter

 Aktivt OFU partner for lokale oppstartsbedrifter

 Åpne arena for utprøving av nye tjenester og produkter

 Synligjøre teknologi skapt i Trondheim

 Styrke mangfoldet av møteplasser for gründere

 Videreutvikle Technoport og markedsføre Trondheim som Teknologihovedstad

Tiltak
 Lage egne rutiner i offentlige anskaffelser for gründere

 Dedikert ressurs til bistand gründere

 Økonomisk støtte Technoport

 Lage 2 årig handlingsplan

Stort marked – 6 mrd i offentlig innkjøp pr år i Trondheimsregionen



To vekstmotorer – og en til !

1.  Gründere fra Gløshaugen      2. Vekst i de 560 bedriftene 

Gründere fra etablerte bedrifter 

Knoppskyting fra bedriftene                                          

3. Få internasjonale bedrifter til å etablere

seg i Trondheim med FOU sentre 


