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Vedtak 
1. Bystyret vedtar vedlagt forslag til strategi for gründerskap i Trondheim kommune, og ber 

rådmannen legge den til grunn for utarbeiding av en toårig handlingsplan for nyskaping 
og nyetableringer som en del av en handlingsplan for Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen. 

2. Bystyret vedtar at det overordnede målet for arbeidet er at Trondheim kommune skal bli 
den beste kommunen i Norge til å legge til rette for gründerskap og innovasjon.  

3. Bystyret ber rådmannen utrede hvordan Trondheim kommune kan være en attraktiv 
OFU-partner for lokale oppstartsbedrifter. 

4. Bystyret ber rådmannen legge til rette for at Trondheim kommune blir en attraktiv og 
åpen arena for utprøving av nye tjenester og produktet, både som et bidrag til økt 
nyskaping og verdiskaping i næringslivet og for å sikre kontinuerlig innovasjon innen 
Trondheim kommune sine ansvarsområder.  

5. Bystyret ber om at rådmannen med bakgrunn i gründerstrategien lager egne rutiner i 
reglement for innkjøp og investering som skaper rom for leverandørutviklingsprogram og 
en særskilt anbudsrutine som kan brukes når nyskaping av bedrifter og sosialt 
entreprenørskap skal stimuleres.  

6. Bystyret ber rådmannen utrede kostnadene ved å innføre koding som eget fag, eller på 
annen måte implementere koding i undervisninga i grunnskolen i Trondheim. 

7. Bystyret ber Rådmannen legge frem en plan for hvordan alle kommunale skoler skal få et 
forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å stimulere til økt interesse for 
nyskaping, teknologiutvikling og grundervirksomhet. 

8. Nytt navn: Innovasjons - og gründerstrategi for Trondheim 
 
Grunderstrategi: 
  
1. Kortreist teknologi 
Kommunen skal: 
1.1:  Legge til rette for at teknologi skapt i Trondheim blir synlig i bybildet 
1.2: Være en krevende og kompetent kunde for lokale oppstartsbedrifter 
1.3:  Være en aktiv OFU-partner for lokale oppstartsbedrifter 
  
2. Kunnskap og tilrettelegging: 
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Kommunen skal: 
2.1: Legge til rette for inkubatorer/akseleratorer/co-working spaces som fremmer 
gründeraktivitet 
2.2: Styrke førstelinjetjenesten for gründere 
2.3: Gjøre elevene i Trondheimsskolen bedre rustet til å møte fremtidens næringsliv 
gjennom opplæring i koding og programmering 
  
3. Attraktivitet og mangfold 
Kommunen skal: 
3.1: Delta i videreutvikling og drift av Technoport som ledende organisasjon og 
internasjonalt kontaktpunkt for den brede gründerkulturen i Trondheim  
3.2: Delta på lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer for å promotere Trondheim 
som en attraktiv kommune for gründere 
3.3: Bidra til at flere flyktninger lykkes med å etablere bedrifter i Trondheim  
3.4: Promotere Trondheim som teknologihovedstad gjennom en egen webportal i samarbeid 
med Trondheimsregionen 
 
FLERTALLSMERKNAD - H, Ap, MDG, R, SV, KrF, V, Sp, FrP: 
Merknadsstiller mener innovasjon i eksisterende bedrifter og organisasjoner er like viktig 
som å skape nye bedrifter. 
Intraprenøren står for en vesentlig del av innovasjonen og ikke minst økningen av 
arbeidsplasser. En intraprenør er på mange måter det samme som en entreprenør. 
Forskjellen er at en intraprenør velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert 
organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. Tilgang på risikokapital og støtteapparat, 
og muligheten til langsiktighet er vanligvis lettere tilgjengelig i etablerte bedrifter. Derfor 
lykkes også slik innovasjon oftere. Merknadsstiller ber rådmannen utarbeide et tilleggsnotat, 
sett oppimot helheten i dagen forslag, om kommunens arbeide for å styrke intraprenørskap 
før bystyrets behandling av saken. 
 
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, Sv, V, Sp, KrF, R: 
Et viktig formål med kommunens innovasjons- og gründerstrategi er å finne løsninger som 
bidrar til det grønne skiftet. Bystyret vil derfor særlig fremheve viktigheten av å prioritere 
tiltak som kan bidra til å løse klima- og miljøutfordringene i både et lokalt og et globalt 
perspektiv. 
 
 
 
Behandling: 
Roald Arentz (R) endringsforslag til innstillingas punkt 6: 
Bystyret ber rådmannen utrede kostnadene ved å innføre koding som eget fag, eller på 
annen måte implementere koding i undervisninga i grunnskolen i Trondheim. 
 
Sivert Bjørnstad (FrP) tilleggsforslag: 
Bystyret vedtar å etablere en gründerpris i regi av Trondheim kommune.  
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for formannskapet innen utgangen av 2016. I 
saken skal det redegjøres for prisens størrelse, forslag til kriterier og sammensetting av jury. 
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Ottar Michelsen (SV) tilleggsforslag på vegne av SV og KrF: 
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om muligheter til å opprette et eget 
investeringsfond eller samarbeide med andre, slik som Investinor, med fondsmidler fra 
kraftfondet hvor midlene øremerkes lokale bedrifter. Hensikten med et slikt fond er å bidra 
til større utviklingsmuligheter for lokale bedrifter og økt lokal verdiskapning, i tillegg til å 
styrke finansforvaltningen i regionen. Avkastningskravet til kraftfondet skal ikke endres.  
 
Line Fjørstad (MDG) merknad pva MDG, Ap, Sv, V, Sp, KrF: 
Et viktig formål med kommunens innovasjons- og gründerstrategi er å finne løsninger som 
bidrar til det grønne skiftet. Bystyret vil derfor særlig fremheve viktigheten av å prioritere 
tiltak som kan bidra til å løse klima- og miljøutfordringene i både et lokalt og et globalt 
perspektiv. 
 
Sivert Bjørnstad (FrP) merknad pva FrP: 
Merknadsstillerne mener skattesystemet bør legge til rette for at det blir mer attraktivt for 
investorer å gå inn med risikokapital i tidligfase oppstartsbedrifter. Trondheim kommune må 
derfor arbeide opp mot sentrale myndigheter, for å få på plass en ordning der det gis 
skattefradrag for investeringer i bedrifter som er i etableringsfasen, etter gitte kriterier. Det 
vises i denne sammenhengen til den såkalte SEIS-ordningen i Storbritannia.  
 
Votering: 
Innstillingen unntatt pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 6 og Arentz’ forslag ble Arentz’ forslag 
vedtatt mot 3 stemmer (1H, 2PP) avgitt for innstillingen. 
Bjørnstads forslag fikk 22 stemmer (14H, 4FrP, 4V) og falt. 
Michelsens forslag fikk 10 stemmer (4FrP, 4SV, 2KrF) og falt. 
SV, KrF, V, Sp, FrP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen. 
R sluttet seg til merknaden fra MDG m fl. 
H, V sluttet seg til merknaden fra FrP (mindretallsmerknad). 
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