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Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem 
 
 
Tilråding:  
Saken tas til etterretning. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Hensikten med denne saken er å vise en oversikt over aksjeselskaper og foreninger hvor NTNU har 
eierandeler eller økonomiske forpliktelser, per i dag og planlagte endringer/etableringer i 2006.  
 
Bakgrunn 
I Stortingets behandling av St. meld. 27 (2000-2001) om en kvalitetsreform av høyere utdanning, ba 
Stortinget "Regjeringa leggje til rette for at institusjonane har fullmakt til å organisere 
randsoneaktiviteten i tråd med tilrådingane i NOU 1999:18 om einingar for oppdragsforsking ved 
universitet og høgskular skal kunne organiserast i aksjeselskap eller statsføretak. Slik organisering 
kan også gjelde etter- og videreutdanningsverksemd", jf. Innst. S. nr. 337 (2000-2001). 

Deltakelse i ulike rettssubjekt skjer med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 17, jfr. 
rundskriv F-35-02 fra Kunnskapsdepartementet (Reglement om forvaltning av eksternfinansiert 
virksomhet ved universiteter og høgskoler). Videre er det en særskilt fullmakt fra fagdepartementet 
som gir NTNU myndighet til å skaffe seg eierposisjoner i andre selskaper. Finansiering skal skje ved 
bruk av egenkapital opptjent gjennom ekstern finansiert virksomhet. 

Regelverket stiller krav om at det er institusjonens styre som fatter vedtak om opprettelse eller 
medvirkning i andre selskaper. Som grunnlag for vedtakene skal det alltid foreligge en vurdering av 
faglig tilhørighet, økonomi og fremtidige forpliktelser.  
 
NTNU eier, eller har eierandeler i, 10 aksjeselskaper1 per juni 2006. Formålet med opprettelsen av 
selskapene, og/eller deltakelse i selskapene, er å underbygge NTNUs strategier, og da spesielt i 
forhold til NTNUs samfunnsrolle og nyskapning. Ved allerede foretatte etableringer av 
aksjeselskaper har NTNUs strategi frem mot 2010, Kreativ, Konstruktiv, kritisk, og NTNUs strategi 
for økt nyskapning (2001 – 2005), vært lagt til grunn. 
 
NTNUs strategi, Kreativ, konstruktiv, kritisk, sier følgende:  
 

NTNU skal være en kritisk og konstruktiv bidragsyter i samfunnet, med en reflektert og 
helhetlig tilnærming til samfunnets oppgaver og utfordringer. 
 

                                                 
1 Selskapet Teknologiarena AS er i ferd med å bli avviklet. Satsingen vil i stedet videreføres i regi av foreningen 
Technoport.  
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NTNU skal utvikle sin rolle som utdannings- og forskningsinstitusjon i nær dialog med 
samfunn, kultur og næringsliv  

 
Eksempler på selskaper hvor NTNU deltar/eier med formål om å utøve NTNUs samfunnsrolle er 
Teknologiarena AS, Såkorn management AS. 
 
I NTNUs strategi for økt nyskaping (2001–2005) fremgår det at 

NTNU vil stimulere til entreprenørskap blant studenter, ansatte og i samfunnet, og 
derved bidra til at nasjonen øker sin verdiskaping.  

Det forventes at universitetene selv tar aktivt del i arbeidet for økt nyskaping i tillegg til å bidra til 
næringsutviklingen i samfunnet gjennom å forsyne næringslivet med forskningsbasert kunnskap og 
høyt kompetente kandidater. Tilretteleggelse av systemer og virkemidler for å drive næringsutvikling 
ved NTNU er i strategidokumentet erkjent som en utfordring. Det er satt i gang flere initiativer på 
campus for å øke nyskapningsaktiviteten (eksempelvis Innovasjonssenter Gløshaugen), men i tillegg 
må det satses på samarbeid med andre aktører, eksempelvis SINTEF. Eksempler på aksjeselskaper 
som NTNU deltar i/eier for å fremme nyskapningsaktiviteten er TTO AS, Leiv Eriksson AS og 
Såkorn management AS. 
 
I det følgende gis det en oversikt over NTNU-eide aksjeselskaper og foreninger per i dag, en kort 
omtale av selskaper hvor det er gjort endringer i 2005/2006, samt en oversikt over planlagte 
endringer/etableringer i 2006.  
 
NTNU-eide aksjeselskaper: 
Per dags dato har NTNU eierandeler i følgende selskaper: 
 
Tabell 1. Oversikt over selskaper hvor NTNU har eierandeler per 1. juni 2006. 
Samarbeidspartner Eierandel Aksj-kapital 
Design ACE AS 4,9 % 2 650 000
Interagon AS 0,02 % 600 000
Leiv Eiriksson AS 4,5 % 1 000 000
Norsk Synkrotronforskning AS 28 % 100 000
NTNU Samfunnsforskning AS 100 % 1 000 000
NTNU Technology Transfer AS (TTO AS) 100 % 100 000
Senter for økonomisk forskning AS 51 % 200 000
Såkorn Management AS 3,7 % 200 000
Såkorninvest Midt-Norge AS 0,046 % 60 488 700
Teknologiarena AS 32,8 % 305 000
Trøndelag Vekst AS 0,045 % 31 020 000
VANGSLUND AS (tidligere Medisinsk-Teknisk Forskningssenter 
i Trondheim)  

99,5 % 4 000 000

 
I det følgende gis en kort omtale av de enkelte aksjeselskaper. 
 
Interagon AS 
Selskapet ble stiftet 18.01.2002 og formålet med selskapet er å utvikle, selge produkter og tjenester 
innen bio-informatikk. Dette omfatter deltakelse i forskningsprosjekter og deltakelse i andre selskap 
med beslektet virksomhet. NTNU har ingen store investeringer i selskapet (kun en eierandel på 0,02 
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%) men ble med for å signalisere at formålet med selskapet støttes. Aksjekapitalen ble i 2005 økt med 
100 000 ved utstedelse av 50 000 nye aksjer. 
 
 
NTNU Samfunnsforskning AS 
Hensikten med selskapet er å drive anvendt forskning og utvikling innen samfunnsvitenskapelige 
fagområder i samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og NTNU. I tillegg skal selskapet 
kunne inngå avtaler om prosjektarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder. Selskapet 
har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Et eventuelt overskudd skal anvendes til 
fremme av selskapets definerte virksomhetsområder. Daglig forvaltning av eierfunksjonen gjøres av 
SVT-fakultet. Selskapet ble stiftet 13.11.2003. 
 
NTNU Technology Transfer AS (TTO AS) 
Selskapet ble stiftet av NTNU i 22.10.2003. Intensjonen med opprettelsen er å styrke 
primærfunksjonene forskning, undervisning og formidling ved økt kommersialisering av 
forskningsresultater i samarbeid med andre. Selskapet skal sørge for å sikre, foredle, forvalte, 
markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til ideer og oppfinnelser utviklet ved NTNU, samt 
annen beslektet virksomhet. Selskapet kan ha eierandeler i andre virksomheter og kan selv etablere 
hel, eller deleide datterselskap. 
 
Senter for økonomisk forskning AS 
NTNU etablerte selskapet i 2003 i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH). NTNU har 51 % 
og NHH har 49 % av eierandelene. Formålet er å drive anvendt økonomisk næringsrettet forskning og 
utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området. 
 
 
Såkorninvest Midt-Norge AS 
NTNU var en av initiativtakerne til selskapet som ble opprettet i 1998 og støttet selskapet i dets 
arbeid med å hente inn større investorer. NTNUs deltakelse er deretter blitt vannet ut og vi har i dag 
kun 0,046 % av eierandelene i selskapet. Hensikten med selskapet er å investere i antatt 
konkurransedyktige såkornbedrifter i regionen, dvs bedrifter under stiftelse eller i tidlig 
utviklingsfase. Selskapets investering i den enkelte bedrift skal normalt avvikles når den tidligste 
utviklingsfasen i bedriften er over. 
 
Trøndelag Vekst AS 
Formålet med selskapet er å oppnå avkastning på investert kapital gjennom videreutvikling og salg av 
eksisterende portefølje (verdipapirforvaltning). Selskapet investerer ikke lenger i nye selskaper. 
Selskapet ble opprettet i 1990. NTNUs deltakelse er av symbolsk karakter og utgjør 0,045 % av 
eierandelene. Aksjekapitalen ble i 2005 redusert fra 66 mill til 31,02 mill. 
 
Endringer i 2005 og i 2006: 
Følgende akseselskaper ble stiftet/NTNU kjøpte seg inn i 2005/2006: 

• Teknologiarena AS (2005) 
• Såkorn Management AS (2005) 
• Medisinsk-Teknisk Forskningssenter i Trondheim AS (2005) 
• Design ACE AS (2006) 

 
Teknologiarena AS 
Teknologiarena AS ble stiftet 11.03.2005 men er i 2006 i ferd med å bli avviklet.  Satsingen 
videreføres i regi av Foreningen Technoport (se omtale under ”Forpliktelser inngått i 2005/2006 ved 
deltakelse i/opprettelse av foreninger” nedenfor). Selskapet var en konstruksjon der det offentlige 
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engasjementet (Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag, Trondheim kommune, Sparebanken 
Midt-Norge og NTNU) ble samordnet i forhold til arrangementet Technoport 2005. Teknologiarena 
AS var et ideelt selskap med formål om å bidra til en synliggjøring, utvikling og kommersialisering 
av teknologimiljøet i Trondheim og Midt-Norge, gjennom blant annet å gjennomføre konferanser, 
workshops, utstillinger og arrangementer. NTNUs bidrag i 2005 var 1 mill, hvor 100.000 var 
aksjekapital og resten overkurs. Total aksjekapital var kr 305.000 Det ble til sammen reist kr. 
5.600.000,-.  
 
Såkorn Management AS 
Såkorn Management AS ble etablert i mars 2005 i den hensikt å bidra til nyskapning og 
kommersialisering av teknologi og forskning. Selskapet skal forvalte den Trondheimsbaserte del av 
det såkalte Brendefondet. Fondet var i utgangspunktet på 1 mrd kr fordelt likt på Oslo, Bergen og 
Trondheim der halvparten skal være privat kapital og resten statlig kapital. I ettertid er Stavanger 
kommet inn med ca 300 mill. Den første oppgaven til Såkorn Management har vært å reise den 
private kapitalen som må til (167 mill kr), og her er man ennå ikke i land. Det er forventet at NTNU 
er med og profilerer fondet og at vi skyter inn i størrelsesorden 5 mill kr i fondet. Innbetalingen skal 
skje over en tre års periode. Samtidig med at nye investorer kommer til har NTNUs andel blitt 
redusere i forhold til andel ved oppstart. 
 
VANGSLUND AS  
Medisinsk-Teknisk Forskningssenter ble i sin tid etablert av NTNU, SINTEF og MTFS AS. 
Eiendomskomplekset består av fire seksjoner hvor NTNU ved etableringen eide seksjon en, Sintef 
seksjon to og MTFS eide seksjon tre (seksjon fire ble bygget ut senere). I forbindelse med 
etableringen av det nye universitetssykehuset ønsket NTNU å sikre seg eiendomsmassen til 
sykehuset. Som følge av dette fikk NTNU i RNB for 2004 en bevilgning som skulle bidra til å kjøpe 
ut de andre eierne i seksjon to og tre. Oppkjøpet ble gjennomført i 2004 og 2005. NTNU kjøpte i 
2005 også den fjerde seksjonen, gjennom oppkjøp av aksjeselskapet MTFS AS. NTNU hadde ved 
årsskifte til 2006 99,5 % av eierandelene i selskapet. Selskapet har nå endret navn til VANGSLUND 
AS. 
 
NTNU er nå i ferd med å kjøpe ut de siste 2 aksjene som eies av NTNUs forskningsfond. KD er 
orientert om dette. 
 
Design ACE AS 
Design ACE AS (Norsk havbruksteknologi) ble stiftet 12. mai 2006. Selskapets formål er å drive med 
forskning og utvikling for den nasjonale og internasjonale akvakulturnæring. NTNU og SINTEF 
deltok i stiftelsen av selskapet med samme beløp (130.000 kr). Aksjekapitalen er 2,65 mill. Andre 
deltakere er kommunale og regionale bedrifter. 
 
Foruten nyetableringer av aksjeselskaper og oppkjøp av eierandeler, er det også skjedd endringer i 
forhold til NTNUs eierandel: 
 
Leiv Eiriksson AS 
Formålet med Leiv Eriksson AS er å bidra til nyskapning i næringslivet. Etter etableringen av TTO 
AS er mange av de oppgavene som ble utført av Leiv Eriksson nyskapning (LEN, datterselskap til 
Leiv Eriksson AS),  for NTNU sitt vedkommende, overtatt av TTO AS. NTNU har derfor sett det 
som hensiktsmessig å redusere eierandelene i LEN. Det er ferdigforhandlet en avtale med en ekstern 
kjøpegruppe om nedsalg av vår eierandel i Leiv Eiriksson AS fra 19,07 % til 4,5 %. Det samme skjer 
for SINTEFs del.  
 
Planlagte etableringer i 2006: 
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Trådløse Trondheim 
Det vises til styresak 33/06 om etablering av Trådløse Trondheim.  
 
Forpliktelser inngått i 2005 og 2006 ved deltakelse i/etableringer av foreninger  
Innflagging Trøndelag 
Innflagging Trøndelag er en viktig forening som er startet opp, med målsetting om å utvikle 
kunnskapsbyen Trondheim i forhold til innovasjon, verdiskaping, skape nye arbeidsplasser og å 
tiltrekke mennesker og virksomheter til regionen. Morten Loktu er styreleder og Marit Arnstad sitter i 
styret. NTNU er medlem, og det medfører en årlig kontingent. Foreningen Innflagging Trøndelag er 
delvis koblet opp mot to viktige prosjekter: Det ene er et OECD prosjekt om 
universitetets/høgskolenes betydning for regional utvikling. Trøndelagsregionen er den norske 
deltageren i dette prosjektet, der den endelige evalueringen foreligger i løpet av året. Det andre er et 
EU-prosjekt (RIS), som skal identifisere og stimulere innsatsfaktorer for regional innovasjon. NTNU 
har hatt hovedansvaret for det første prosjektet og er en tung bidragsyter sammen med SINTEF i det 
andre. 
 
ForeningenTechnoport 
Foreningen har per i dag 9 medlemmer: SINTEF, Statoil, Telenor, Innovasjon Norge, Sør- Trøndelag 
fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Sparebank Midt-Norge og 
NTNU. Dekanus Ingvald Strømmen er foreningens styreleder. Medlemskapet i foreningen medfører 
noen økonomiske forpliktelser for NTNU. Det er anslått at NTNUs bidrag vil bli omlag 1 mill kroner 
hvert år. Dette vil i hovedsak dekke kostnader i forbindelse med Technology Awards i 2006 og 
Technoport Festival i 2007. I tillegg er det behov for en person internt ved NTNU til å koordinere 
NTNUs aktivitet knyttet til Technoport. 
 
StudiebyEn 
StudiebyEN har gått over fra å være et prosjekt til å bli en mer langsiktig konstruksjon. Her er også 
selskapsformen forening valgt. Foreningens visjon er at Trondheim skal være landets fremste 
studieby. Målet er å trekke til seg de beste studentene, bidra til en god studietid og å bidra til at flest 
mulig finner jobb- og karrieremuligheter i regionen etter endt utdanning. Medlemskap i StudiebyEn 
medfører en årlig medlemsavgift og noen andre økonomiske forpliktelser. For 2006 utgjør dette for 
NTNUs del et engangsbeløp ved opprettelse på kr 15.000 (stiftelseskapital) og kr 300.000 som 
medlemsavgift. I 2007 og 2008 vil medlemsavgiften sannsynligvis øke med 100.000 per år, for så å 
stabilisere seg på 500.000 ut 2010. 
 


