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VITENSENTERET I  2017
Naturvitenskaplig formidling har virkelig satt sitt preg på Trondheim i 2017 
gjennom Starmus-festivalen, åpning av planetarium og Body Worlds Vital, 
sammen med en rekke andre festivaler og arrangement. Vitensenteret 
har deltatt aktivt i arbeidet med å løfte Trondheim som kunnskapsby og 
teknologihovedstad. Vi har jobbet med å levere på våre strategiske mål om 
å være en sentral ressurs for naturvitenskaplig formidling, ha kvalitet og 
nyskaping i våre tilbud og være en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.

Vitensenteret har satt publikumsrekord med formidable 97 545 besøkende 
i 2017. Målsettingen var 90 000 besøkende. Skolebesøket og barnehage-
besøket er også på vei opp og landet på ca. 21 000, nesten 4000 mer enn 
i 2016. Under Starmus-festivalen var kronprinsparet på besøk og de fikk 
både møte realfagstalenter og bryne seg på innovasjonsoppgaver i Trigger 
makerspace.

Det store prosjektet i 2017 har vært byggingen av Norges første 
3D-planeterium og vi er stolte av å ha landet dette sammen med våre 
samarbeidspartnerne. Planetariet ble åpent av kulturminister Linda Hofstad 
Helleland 18. august, og Trondheim har fått en unik formidlingsarena 
i Norge. Målet for 2018 er fylle planetariet med godt innhold, masse 
publikum og overraskende kulturopplevelser. 
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Vitensenteret har samarbeidet 
med NTNU Vitenskapsmuseet 
om kjempesuksessen Body Words 
Vital som var utstilt på museet fra 
juni til oktober. 53 000 personer 
besøkte utstillingen og ca. 10 000 
besøkte sideutstillingen Din kropp 
i bevegelse, som vi produserte 
sammen med museet og senter for 
toppidrettsforskning, NTNU. 

Fra februar til april viste vi 
utstillingen Prosjekt Fantasi i 
samarbeid med Statoil. Barn, 
innovasjon og framtiden fenger 
publikum og vi hadde 12% økning av 
besøket i perioden. 

Av andre prosjekter har vi gjennomført andre år av den nasjonale piloten på 
talentsenter i realfag sammen med vitensentrene i Oslo, Bergen og Tromsø. 
48 elever fra 7. klasse til vg2 har fått muligheten til å fordype seg i realfag, 
utvikle prosjekter og bygge nettverk. Samtidig har vi holdt lærerkurs og 
veiledet masteroppgaver på prosjektet. En gruppe fra talentsenteret fikk 
også delta på Robot-OL i Washington i juli.

Mot slutten av året åpnet vi ungdomsklubben Makers i Trigger makerspace 
på mandagskveldene. Prosjektet er støttet av Bufdir og formålet er å skape 
åpne møteplasser for ungdomsdrevet aktivitet i storbyer.

Året har vært preget av en formidabel innsats fra senteret sine ansatte, som 
både har håndtert store mengder publikum og en mengde større og mindre 
prosjekter på et senter som var en byggeplass fra januar til september. 
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ØKONOMI
Resultatet for 2017 viser et overskudd på 105 000. Vitensenteret har 
mottatt 7,2 mill. i driftstilskudd fra Vitenprogrammet, SINTEF, NTNU og 
Trondheim kommune. I tillegg gir kommunen gratis husleie for Kongens gate 
1 og verdien av dette er beregnet til 1,2 mill.

Butikken solgte for 1 861 000, hvilket er en økning på 93 000 sammenliknet 
med fjoråret og 56 000 over budsjett. Varekostnadene ligger 130 000 under 
budsjett. 

Billettinntektene endte på 3 702 000, en økning på 405 000 mot fjoråret og 
302 000 over budsjett. 

Prosjektinntektene ligger på 4,8 mill., ca. 1 million over budsjett. Noen 
av inntektene skyldes de årlige ordinære prosjektene, som Newtonrom, 
Eksperimentklubb og Talentsenter. I tillegg fikk vi også inntekter fra Statnett-
turné til skoler på Nord-Vestlandet, samarbeidet med Vitenskapsmuseet om 
utstillingen Body Worlds Vital, utvikling av åpne møteplasser for ungdom 
med støtte fra BUFDIR, Statoils vandreutstilling Prosjekt Fantasi og diverse 
VR/filmproduksjoner i samarbeid med Olav Linna. Prosjektkostnadene ligger 
343 over budsjett og følger de økte prosjektinntektene.
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Øvrig salg ligger på 835 000, hvilket er 245 000 over budsjett. Det er særlig 
salg av familiedager og vitenshow til ulike bedrifter som utgjør økningen 
i forhold til budsjett. Det er en bevisst satsing som vi også har fokus på i 
2018.

Personalkostnaden økte fra fjorårets 10 542 til årets 12 532. Sammenlikner 
vi med budsjett ligger vi 1 281 over. Budsjettallene er uten planetariet, og 
styret har forholdt seg til oppdaterte prognoser etter vedtak om igangsetting 
av bygging. Lønnsøkningen skyldes at vi i forbindelse med byggingen 
økte antall faste ansatte. I tillegg har guidelønnen økt med 144 000 og 
overtidsbetalingen med 145 000. Alle disse ekstra kostnadene medfører 
økte utgifter til feriepenger, Statens pensjonskasse og arbeidsgiveravgift.
 

Samfunnsregnskap 2017 for Vitensenteret
Direkte ringvirkninger
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 3 772 437
Sum direkte betalinger til samfunnet 3 772 437

Indirekte betaling til samfunnet
Sysselsettingseffekt samarbeidspartnere og leverandører 1 16 015 721
Sysselsettingseffekt besøkende 1 500 000
Verdien av undervisning av skoleelever på Vitensenteret 1 079 600
Sum indirekte betalinger til samfunnet 18 595 321

Bidrag fra samfunnet
Ordinære driftstilskudd fra kommunen og staten 10 000 000
Merverdiavgift, netto 1 244 737
Refusjoner sykelønn, arbeidsmarkedstiltak, omsorgspenger o.l. 197 145

Sum bidrag fra samfunnet 11 441 882
Nettobidrag til samfunnet: 9 846 276
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ORGANISASJON
Vitensenteret har 20,7 årsverk fordelt på 23 ansatte i staben og 19 guider 
(inkludert makerlærer fra Trondheim kommune). Den faste staben består av 
8 kvinner og 15 menn, guidestaben av 12 kvinner og 5 menn. De ansatte 
er organisert i tre avdelinger: administrasjonen, formidlingsavdelingen 
og teknisk avdeling. Senteret har også en ledergruppe og en pedagogisk 
faggruppe, og guidene er organisert med en egen tillitsvalgt. 

I august ble det gjennomført en personaltur til København med besøk på 
Experimentarium.

I  MEDIA
Vitensenteret hadde 47 medieoppslag i 2017. 

SOSIALE MEDIER
Vitensenteret ansatte i 2017 en markedskoordinator for å jobbe planmessig 
og systematisk med utvikling av nettside og sosiale medier. Dette har 
resultert i større tilstedeværelse og økt synlighet på nett. 

Høsten 2017 publiserte Vitensenteret en ny og oppdatert hjemmeside, samt 
begynte planleggingen av en engelsk versjon. Hjemmesiden skal alltid være 
oppdatert med siste nytt fra senteret, i tillegg blir både Facebook, Instagram 
og Snapchat brukt aktivt til promotering av aktiviteter, realfagsformidling, 
deling av relevante nyheter og markedsføring av Vitenbutikken. Ved årets 
slutt hadde Vitensenteret 5118 likerklikk på Facebook, noe som var en 
økning på 874 gjennom året. 

Alle aktiviteter publiseres i nettkalenderen «TRD events» og synliggjøres 
gjennom nettverk som Visit Trondheim, Trøndelag Reiseliv og Midtbyen 
Management.

Vitensenteret er godt synlig på Tripadvisor og står listet som nr.7 av 108 ting 
å gjøre i Trondheim. Senteret har rating 4,5 av 5 basert på 124 anmeldelser.  
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HMS
Vitensenteret ble IA-bedrift i 2017, og det ble gjennomført en arbeidsmiljø-
undersøkelse med svært positivt resultat. 
Fraværsprosent: 2,8% (3,21% i 2016)

STYRET 2017
Styret i 2017 bestod av: Geir Walsø (styreleder), Ketil Bø (nestleder), Anne 
Lise Aunaas, Arnstein Hellem, Kristian Torve, Arne Bjørlykke og Nils Kr. 
Rossing (ansattrepresentant). Personlige varamedlemmer var henholdsvis: 
Jan Erik Kaarø, Mette Fasting, Ismail Muhyadin, Renate Tårnes, Ester K. 
Hasle, Maria Setsaas og Henning Lundh.

Det ble gjennomført sju styremøter i 2017.

SPONSORER OG 
SAMARBEIDSPARTNERE
Vitensenteret har mottatt driftsstøtte fra Forskningsrådets Vitenprogram, 
Trondheim kommune, NTNU og SINTEF. Trondheim kommune har bidratt 
til gratis inngang for skoleklasser, drift av Newtonrommet hele året og en 
maker-lærer i halv stilling. Andre bidragsytere: Statnett, Tekna, NITO, Statoil, 
NTNU Vitenskapsmuseet, Kulturrådet, Motek, Kunnskapsbyen/DKNVS og 
TrønderEnergi.

VI TAKKER VÅRE SPONSORER TIL 
PLANETARIET
Sparebankstiftelsen DNB, Statnett, Trondheim kommune, NTNU, Sør-
Trøndelag fylkeskommune, SpareBank 1 SMN, EA Smith stiftelse, Tekna, 
NITO, Kulturrådet, PFI, Headspin, SIVA, Strategicon, Havfruen, Westerlund 
Invest, Kongsberg Gruppen, E.C. Dahls Eiendom, Pretor Advokat, Sjøheim 
AS, Eksol AS, Motor-Trade Trondheim, Lund Forvaltning, Viking Venture, 
Itema, Powel, Tommen Gram, Erik Haugane, Norbit og Fridtjof Riis.
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