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ÅRSRAPPORT OSLO OG AKERSHUS

Mer fokus på innovasjon
Osloregionen er en av Norges mest dynamiske
regioner for innovasjon og vekstmuligheter i
næringslivet. Likevel skårer regionen lavere enn
andre regioner når det gjelder FoU og innovasjon i
bedriftene. Det er derfor behov for økt bevissthet og
satsing på innovasjon, og mer samhandling mellom
FoU-miljøer og næringslivet. Det er nå vi skaper
næringsliv for vår fremtidige velferd.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

2010 var igjen preget av optimisme i næringslivet, etter
at mange bedrifter opplevde økonomisk nedgang i
2009. Finanskrisen har likevel skapt usikkerhet i
markedet, redusert etterspørsel og lavere betalingsvilje.
Mange bedrifter har blitt tilført betydelige midler fra sine
eiere. Ikke alle bedrifter har klart å omstille seg til den
nye situasjonen, og antall konkurser i regionen er
fortsatt betydelig høyere enn før finanskrisen.
I 2010 viste Norges Forskningsråds Indikatorrapport at
næringslivet i Oslo og Akershus ikke er så innovativt som
man hittil har trodd. Dersom regionen skal nå sitt mål
om å bli den mest innovative i Europa, er dette en viktig
erkjennelse å ta innover seg.
REGIONKONTORET
Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold dekker tre
fylker med tilsammen 29 % av landets befolkning. Nær
halvparten av all FoU i Norge foregår i regionen, og det
er et betydelig potensiale for nyskaping.
Kontoret har hatt 34 medarbeidere fordelt på to
kontorsteder, i Oslo og i Sarpsborg. Kontoret har også i
2010 ivaretatt nasjonale og regionale fellesfunksjoner
innenfor IPR rådgivning, Bedrift i EU og Romania/
Bulgaria-programmene. Regionkontoret har ansatt egen
designrådgiver som er etterspurt i markedet.

Regionstyret (sept. 2010 - 2011)
Regionstyret (valgt i sept. 2010)
Ivar G. Karlsen (leder) næringslivsleder
Kristin Misund (nestleder), forskningsdirektør
Arne Øren, tidl. fylkesordfører
Siri Hov Eggen, politiker, fylkesleder
Bente Roer, bonde
Espen Espeseth, politisk rådgiver
Vidar Sannerhaugen, inkubaotrleder
Grete Sønsteby, gründer
Oslo kommune, Akershus og Østfold Fylkeskommuner
samt Fylkesmannens landbruksavdeling i hhv. Oslo og
Akershus og Østfold er representert ved observatører.
Fra 2010 kom fylkeskommunene samlet inn som 49 %
deleier av Innovasjon Norge. NHD eier de øvrige 51 %.
REGIONALT SAMARBEID FOR INNOVASJON
Det regionale partnerskapet, under Oslo kommune og
Akershus fylkeskommunes lederskap, er en viktig
samarbeidsarena for å nå omforente mål for
næringsutvikling. Regionalt Innovasjons- program RIP er
en felles strategi for entreprenørskap, utvilkling av
innovasjonsmiljøer og profilering av regionens
næringsliv. Innovasjon Norge bevilget 5,4 mill. kroner til
prosjekter over RIP, øvrig partnerskap 30,4 mill. kroner.
Oslo Innovation week

REGIONSTYRET
Regionstyret skal bidra til at Innovasjon Norge har god
regional kontakt og bidrar til å utløse regionens særlige
potensiale. Oslo-regionen har stort potensiale på de
fleste av Innovasjon Norges satsingsområder. I 2010
behandlet styret 117 saker i 10 møter, vel halvparten av
sakene var kredittsaker. Styret har deltatt i utviklingen
av kontorets regionale strategier og handlingsplaner.

Det regionale partnerskapet arrangerer hvert år Oslo
Innovation Week, en uke spekket med innovasjonsaktiviteter. Over 45 bedrifter og organisasjner bidrar med
spennende aktiviteter. Innovasjon Norge bevilget i 2010
650.000 kroner til arrangementet. Under
innovasjonskvelden i Oslo Rådhus utdeles flere regionale
priser til innovativ ungdom, gründere og bedrifter.

Regionstyret har levert innspill til evalueringen om
Innovasjon Norge og påpekt at det er et vesentlig gap
mellom forventninger og det som stilles til disposisjon av
midler til innovasjon i sentrale strøk. Styret har også
påpekt at det er behov for å endre styringsmodellen og
skape rom for forenkling av Innovasjon Norge. Styret er
opptatt av synliggjøring av resultatene av innsatsen.
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Forskngsparkens innovasjonscamp "Build to grow",
Foto: Forskningsparken
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Aktiv medspiller for
innovasjon og
internasjonal vekst

ENTREPRENØRSKAP
I 2010 opplevde vi for første gang siden 2006 økning i
antall etableringer i Norge. Økningen var på 6 %. 1/3 av
alle nyregistreringer fant sted i Oslo og Akershus, med
henholdsvis 10.300 og 6.016 foretak. Av alle etableringer
var 14 % innenfor ulike kunnskapsintensive
tjenestenæringer.
Innovasjon Norges tilbud er rettet mot unge, innovative
bedrifter med internasjonalt vekstpotensiale. Disse
utgjør bare en liten andel av etablerte foretak. Vårt
arbeid med entreprenørskap spenner vidt, fra den
enkelte gründer, til samarbeid med innovasjonsmiljøer
knyttet til FoU og kunnskapsmiljøene. Våre tjenester
omfatter finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk
samt profilering gjennom støtte til felles aktiviteter.
Innvoasjon Norge har tildelt 26,6 mill kroner i tilskudd til
73 nyetablerte bedrifter i Oslo og Akershus. Av dette er
8,8 mill kr midler fra Oslo og Akershus over Regionalt
Innovasjonsprogram. 2010 var siste året med
øremerkede midler til inkubatorstipend, i tillegg er det
nasjonale stipendet fra NHD betydelig redusert. Mange
av de nyetablerte bedriftene er avanserte kunnskaps- og
FoU-baserte bedrifter, med lang inkubasjonstid og stort
kapitalbehov.
Time Temp AS er et biotekselskap i Ås med utspring i
forskning ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap.
Selskapet har utviklet en dynamisk holdbarhetsindikator
for matvarer, som måler tid og temperatur. Selskapet ble
etablert i 2001. Professor Berit Salbu, som var en av
gründerne, er fortsatt styreleder i selskapet.

VEKST I BEDRIFTER GJENNOM KOMPETANSE OG
INTERNASJONALISERING
Internasjonalisering er ofte en forutsetning for lønnsom
vekst. Innovasjon Norges over 30 kontor i utlandet bidrar
med kunnskap og støtte til bedrifters inngang i
internasjonale markeder. Erfaring fra dette arbeidet viser
at norske bedrifter har mye å hente på å gjøre bedre
forberedelser før de går ut internasjonalt.
IFU/OFU kontrakter , tilskudd til utvikling i partnerskap
med krevende kunde, er den viktigste støtteordningen i
regionen for finansiering av bedrifters tidlige vekstfase. I
alt ble det bevilget 85 mill. kroner over denne rammen til
bedrifter i Oslo og Akershus. Tilskuddsordningen har
gode evalueringer, og støtten fra Innovasjon Norge
utløser i stor grad også privat finansiering.
Bedriftsnettverk OG NAVIGATOR
Forskning viser at bedrifter som samarbeider med andre
er mer innovative. Innovasjon Norge rekrutterer hvert år
bedrifter til nettverk og kompetanseprogrammer.
Gjennom NAVIGATOR og GET får bedrifter i regionen
forberede seg til internasjonale markeder. Innovasjon
Norges utekontorer finner partnere og legger tilrette for
det første møtet for bedriftene.
INNOVASJONSMILJØER
Osloregionen har sterke næringsklynger innen flere
sektorer. Gjennom felles regionale strategier bidrar
Innovasjon Norge til mobilisering innenfor
• Helse og biovitenskap
• Fornybar energi og miljøteknologi
• IKT
• Maritime næringer
• Kreative næringer
Det er oppnådd betydelige effekter av klyngesatsingen.
Helseklyngen Oslo Cancer Cluster fikk den beste
evalueringen av NCE prosjektene i 2010. OCC mottar
årlig over 5,6 mill. kroner i tilskudd fra NCE programmet
og Innovasjon Norge. Klyngen har 62 medlemmer og
dekker hele verdikjeden innen onkologi. Partnering
konferansen (ECCP) arrangert av OCC i 2010 trakk over
400 deltakere fra 22 land, med mer enn 500
partnermøter.

Foto: Aina Rognstad

Innovasjon Norge har bidratt til utvikling av TimeTemp
med inkubatorstipend, tilskudd til forsknings- og
utviklingskontrakt, SkatteFUNN, tilskudd og rådgivning
til designutvikling, IPR-strategi og internasjonalisering.
Selskapet hentet i 2010 inn 36 mill. kr i venturekapital,
herunder 18 mill. kr fra Innovasjon Norges datterselskap
Investinor AS i Trondheim. IFU-kontrakten med
Innovasjon Norge var vesentlig for å utløse privat kapital.

Oslo Medtech Cluster har i 2010 tilbakelagt sitt første
driftsår med Arenastatus. De 72 betalende medlemmene
i Oslo Medtech spenner fra gründerbedrifter til forskning
og helseforetak. Klyngearbeidet styrker
forretningsmulighetene for medlemsbedriftene. Støtten
fra Arena programmet og Innvovasjon Norge var på 3,4
mill kroner i 2910.

Kvinnesatsing
Innovasjon Norge har klare mål for økt kvinneandel
blant gründere, bedriftsledere og i styrene. Andelen
kvinner for etablerertilskudd på 26 % er for lav. For å
mobilisere flere kvinner støttes bl.a. Female Future og
Global Future programmene i NHO. Follo deltar i det
SIVA-initierte Kvinnovasjon, som også omfatter Østfold.
Prosjektet har et høyt aktivitetsnivå og stor oppslutning
fra kvinnelige gründere i hele regionen.
5

Oslo Medtech ønskes velkommen til Forskningsparken.
Foto: Forskningsparken
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
”Innovasjon er en ny
vare, en tjeneste,
produksjonsprosess,
anvendelse eller
organisasjonsform
som er lansert i
markedet eller tatt i
bruk i produksjonen
for å skape
økonomiske verdier”

Aktører innenfor fornybar energi og miljøteknologi
samarbeider gjennom nettverket OREEC, som har sitt
utspring i Kjellermiljøet. Innovasjon Norge, Akershus
fylkeskommune og Norges forskningsråd støtter
omfattende aktiviteter innen mobilisering og
kommersialisering. OREEC sto for organisering av
næringslivsdelegasjonen under norsk statsbesøk i
Slovakia i 2010, med fokus på fornybar energi.
NCE Smart Energy Markets i Østfold er en del av Oslo
regionens innovasjonsmiljø for IKT og energiteknologi,
med særlig fokus på energihandel og SmartGrid. NCE
med adresse i Halden fikk 5,5 mill. kroner i tilskudd i 2010.
Kjellermiljøet fikk i 2010 støtte til forprosjekt for å
mobilisere FoU, industri og kunnskapsmiljøer innen
solenergi.
Norwegian Fashion Institute (NFI) samler verdikjeden
innenfor motedesign, og er et direkte resultat av regional
satsing på kultur og opplevelses- næringer. Norsk mote
har oppnådd betydelig nasjonal og internasjonal
anerkjennelse. Innovasjon Norges utekontor har lagt
tilrette for internasjonal profilering, og kontoret i
Danmark fikk pris for dette under Oslo Fashion Week.

I samarbeid mellom Innovasjon Norge og Oslo
kommune deltok flere av næringsklyngene og regionale
bedrifter på den norske paviljongen, hvor det ble
arrangert møteplasser mellom norsk og kinesisk
næringsliv. Maritim sektor var tungt representert,
sammen med helse, fornybar energi og miljøteknologi .
Mobile World Congress 2010
Mobile World Congress i Barcelona i februar samlet
49000 deltakere fra mobilbransjen. Her ble det lansert
en rekke nye mobiltelefoner, rykende ferske produkter.
og applikasjoner. Innovasjon Norge og regionkontoret la
tilrette for at 25 norske bedrifter fikk presentere seg på
kongressen, sammen med IKT Norge. De fleste av
bedriftene på den norske standen kom fra Oslo.
SAMFUNNSANSVAR
Innovasjon Norge har Samfunnsansvar som strategi, og
prioriterer gründere og bedrifter som vektlegger både
økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. I løpet av
2010 har regionkontoret arrangert seminar for egen
kompetanseutvikling der kundebedriften Borregaard fra
Sarpsborg, bidro med innsikt i hvordan de har integrert
et så viktig tema i sin virksomhet.
BEVILGNINGER I LØPET AV ÅRET
Finansieringsvirksomheten i Oslo og Akershus er preget
av nyskapingsprosjekter. En typisk kunde er en bedrift i
tidlig fase, med vekt på produktutvikling,
markedsorientering og tidlig kommersialisering.
Tilgjengelige midler til utvikling av nyskapende næringsliv
i regionen er svært begrenset i forhold til behovet. Dette
gjelder både i forhold til potensialet, og i forhold til
regionens behov for å utvikle et mer innovativt og
verdiskapende næringsliv.

Motedesigner Fam Irvoll. Foto: Vincent Hasselgård

Oslo innvilget, mill. kroner
Antall saker innvilget

2010
211

2009
229

Landbruket i denne regionen står sterkere enn i mange
andre deler av landet, og er preget av solide bruk med et
godt driftsgrunnlag. Støtten fra Innovasjon Norge går til
utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Risikolån og garantier
Distriktsrettet tilskudd
Tilskudd etablerere
Tilskudd landbruk
Tilskudd forsknings- og
utviklingskontrakter
Andre tilskudd
Sum innvilget

26,9
0,9
16,5
22,5

129,5
11,7
43,3
32,1

65,0
36,0
167,8

85,6
69,5
371,7

Akershus innvilget, mill. kroner
Antall saker innvilget

2010
161

2009
217

Lavrisikolån
Risikolån og garantier
Distriktsrettet tilskudd
Tilskudd etablerere
Tilskudd landbruk
Lån med rentestøtte landbruk
Tilskudd miljøteknologi
Tilskudd IFU/OFU kontrakter
Andre tilskudd
Sum innvilget

18,5
12,7
10,1
20,5
43,4
1,6
25,0
53,9
142,3

28,5
40,0
0,1
24,9
25,3
23,2
30,0
172,0

PROFILERING EN VIKTIG TJENESTE
Innovasjon Norge koordinerer markedsføring av norsk
næringsliv og av Norge som reisemål. Internasjonale
messedeltakelser og delegasjonsreiser for norsk
næringsliv ved statsbesøk i utlandet inngår i dette
arbeidet. Reiselivsnæringen i Oslo og Akershus deltar
aktivt i profileringsaktiviteter, inklusive et felles prosjekt
for markedsutvikling i Stor-Oslo regionen. Innovasjon
Norge ledet norske deltakelse på Expo 2010 i Shanghai,
hvor Oslo kommune sto i spissen for Oslo Week.

Fotoarkiv Innovasjon Norge
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Innovasjon Norge har en samlet låneportefølge på 336
mill. kroner i Oslo og Akershus. I 2010 ble det innvilget
390 SkatteFUNN prosjekter i Oslo og 185 i Akershus. I
2010 var antallet 384 i Oslo og 198 i Akershus.
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Økt fokus på forskning og
nyskaping i næringslivet
Etter finanskrise og økonomisk nedgang i 2009, var
året 2010 generelt preget av oppgang for
næringslivet i regionen.
Bedriftene i Østfold trenger målrettet satsing på
forskning og utvikling (FoU). Innovasjon Norge
ønsker å være en pådriver for dette sammen med
våre regionale partnere. Målsettingen er å styrke
næringslivets konkurransekraft.

REGIONKONTORET

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold dekker tre
fylker og 29% av landets befolkning. Kontoret har i 2010
hatt 34 medarbeidere fordelt på kontorsted i Oslo og på
Grålum. Kontoret har også i 2010 ivaretatt nasjonale og
regionale fellesfunksjoner innenfor IPR-rådgivning,
Bedrift i EU og Romania/Bulgariaprogrammene.
Kontoret har ansatt egen designrådgiver som tilbyr
etterspurt rådgivning og støtte til designutvikling.
REGIONSTYRET
Regionstyret er felles for Oslo, Akershus og Østfold.
Styrets oppgave er å legge til rette for økt innovasjon og
vekst for næringslivet i Østfold. I 2010 behandlet styret
117 saker i 10 møter, vel halvparten av sakene er
finansieringssaker. Styret har levert innspill til
evalueringen om Innovasjon Norge. Der er det påpekt
behovet for økte rammer til innovasjon i sentrale strøk
og innspill til styringsstrukturen for å bli kundeorientert.
Regionstyret består av (fra sept. 2010)
Ivar G. Karlsen (leder), næringslivsleder
Kristin Misund (nestleder), forskningsdirektør
Arne Øren, tidl. fylkesordfører
Siri Hov Eggen, fylkespolitiker/leder
Bente Roer, bonde
Espen Espeset, politisk rådgiver
Vidar Sannerhaugen, inkubatorleder
Grete Sønsteby, gründer
Observatører møter fra Oslo kommune, Akershus og
Østfold Fylkeskommuner og Fylkesmannens
landbruksavdeling i Oslo/Akershus og Østfold.
REGIONAL SAMHANDLING
Samhandling med regionale aktører er vesentlig for å nå
målene om økt entreprenørskap og vekst gjennom
innovasjon og internasjonalisering i næringslivet.
Mobilisering gjennom klynger er viktig for å fremme mer
kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv.
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Flere regionale mobiliserings- og talentutviklingsprogram støttes i samarbeid med NHO, SIVA og Østfold
fylkeskommune. Målet er å fremme kvinner til ledende
stillinger og styreverv.
ENTREPRENØRSKAP
I 2010 ble det startet en satsing på økt mobilisering for å
få fram flere nyskapende nyetableringer i fylket.
Gründercafé er et konsept som Etablererservice Østfold
og Innovasjon Norge samarbeider om for å nå flere.
Totalt ble det fra Innovasjon Norge gitt 16 stipender på
tilsammen 4.,845 millioner kroner i Østfold i 2010. Dette
er en betydelig økning fra året før.
Ungdomsbedriften ISY DA ble tildelt etablererstipend for
å utvikle bedriften ISY for produksjon og salg av
samlemansjett for pinneis. Bedriften eies av fire kvinner.
Entreprenørskap i Østfold er et viktig satsingsområde.
Arbeid med entreprenørskap strekker seg fra
mobilisering til internasjonalisering. I tidlig fase skjer det
gjennom Ungt entreprenørskap, Etablererservice Østfold
og etablererstipend for de med størst potensiale.
I 2010 ble det registrert 2536 nyetableringer i Østfold,
hvilket er det høyeste tallet på 2000 tallet. Bare et fåtall
av disse etableringene er basert på nyskaping, som er
målgruppen for Innovasjon Norge.
VEKST I BEDRIFTER GJENNOM KOMPETANSE OG
INTERNASJONALISERING
Tilbakemelingen fra Innovasjon Norges medarbeidere i
utlandet, er at norske bedrifter både tenker for smått og
at de er dårlig forberedt. Våre tjenester er rettet inn mot
å bidra til at bedriftene er bedre forberedt og at de har
større ambisjoner.
Et kompetanseprogram for internasjonal vekst i Østfold
ble gjennomført for syv industribedrifter i fylket i fjor. En
deltaker var Norsk Trafoservice AS som leverer
transformatorer til hele verden.
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Aktiv medspiller for
innovasjon og
internasjonal vekst

Borregaard Industries Limited, Norge mottok 58
millioner kroner fra det nyetablerte
miljøteknologiprogrammet til utvikling av pilot for
framstilling av andre generasjons biodrivstoff.
Slåttland Mekaniske Industri AS
Slåttland Mek Industri AS (SMI) ble etablert 1987 og er
lokalisert i Rakkestad. Bedriften leverer mekaniske
løsninger til kunder som opererer innen offshore,
onshore, subsea og marine industri. SMI med daglig
leder Sigurd Slåttland er utviklingsorienterte og har hatt
god hjelp gjennom Innovasjon Norges tjenestetilbud.
Bedriften deltok på kompetanseprogrammet FRAM i
1995 og internasjonaliseringsprogrammet mot Vietnam i
2007. Innovasjon Norge har medvirket finansielt i flere
innovasjonsprosjekter hvor bedriften har tatt i bruk ny
teknologi. De har deltatt i internasjonaliserings nettverk
og markedsreiser for å se nye muligheter, f.eks. i Brasil.
Slåttland etablerte i 2008 SMI Slåttland Vietnam Co Ltd
som nå har seks ansatte innen engineering. Bedriften har
knyttet til seg et nettverk i Vietnam med totalt 12
bedrifter på ulikt nivå for samarbeid. Gjennom en fast
samarbeidsavtale med en mekanisk bedrift i Vietnam
med 150 ansatte fabrikkeres ståldetaljer for offshore og
marine applikasjoner. De har norsk tilstedeværelse i
Vietnam med personell fra SMI Norge med kompetanse
for bygging av ulike typer prosessmoduler til olje og gass
markedet. Bedriften benytter aktivt Innovasjon Norge
som samtalepartner i tillegg til de finansielle
mulighetene.

Foto: Terje Rakke

Kompetanseprogrammet FRAM-Si, (strategi og
innovasjon) med deltakelse fra ti reiselivsbedrifter.
Gjennom programmet har bedriftene fått tilgang til hele
tjenestetilbudet til Innovasjon Norge og flere av
bedriftene tenker vekst og innovasjon.
INNOVASJONSMILJØER
Regionkontoret arbeider for at næringslivet skal dra
nytte av klyngesatsingen på tvers av fylkesgrenser.
NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge som
historisk har demonstrert internasjonal
gjennomslagskraft og innovasjonsstyrke. Klyngen har
levert teknologi til verdens første kraftbørs, verdens
første børs for Kyotokvoter og verdens første
aktørsystemer for markedsbasert energi- og kvothandel.
NCE Smart Energy Markets er således en akselerator for
nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og
industripartnere og en katalysator for næringsrettet
universitets- og høgskoleutdanning og FoU. Klyngen fikk
6,25 millioner kroner i tilskudd for 2010.
Arena Magica er Østfolds nye regionale næringsklynge
innen kultur- og opplevelsesnæringene. Klyngen består
av et tredvetalls aktører fra film, musikk og scene .
Ambisjonen er å styrke klyngens evne til innovasjon og
verdiskaping gjennom økt samspill mellom
næringsaktørene, kunnskapsmiljøer og det offentlige.
Prosjektet er en del av Arena-programmet og har fått
støtte på 2,0 millioner kroner i 2010.

Slåttland har etablert datterselskap i Vietnam. Foto: Slåttland

BEVILGNINGER I LØPET AV ÅRET
Landbruk er den største bransjen for Innovasjon Norge i
regionen. Gårdsbrukene har et godt driftsgrunnlag
sammenlignet med mange andre regioner. De største
investeringene foretas innen de tradisjonelle næringene.
Mange enkeltbruk har valgt å søke støtte over
bioenergiprogrammet til gårdsvarmeanlegg.
Bygdeutviklingsprisen for 2010 ble tildelt Brødrene
Ringstad AS i Rakkestad.
Regional Matkultur ble i 2010 etablert som en
selvstendig organisasjon etter å ha vært et prosjekt i
over ti år. Organisasjonen er et viktig nettverk for å
fremme bruk av lokale kortreiste råvarer fra sjø og land i
vår region. Organisasjonen har nærmere 90
medlemsbedrifter i Oslo, Akershus og Østfold.
Reiseliv er et satsingsområde i fylket. I fjor ble Østfold
Reiseliv etablert som bidrar til en strategisk
markedsføring av fylket. Innovasjon Norge bidrar i
satsinger rundt Stubbefolket og Utmarksbaserte
opplevelser. Det er gitt støtte til utvikling av to
bedriftsnettverk, et i Festningen i Halden og et på Hvaler.
Innovasjon Norge har støttet to kurs innen
opplevelsesproduksjon.
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Østfold innvilget, mill. kroner
Antall saker innvilget

2010
157

2009
176

Lavriskolån
Risikolån og garantier
Tilskudd etablerere
Tilskudd etablerere
Distriktsrettet tilskudd
Tilskudd landbruk
Lånebeløp rentestøtte landbruk
Miljøteknologiprogrammet
IFU/OFU
Andre tilskudd
Sum innvilget

122,3
11,6

76,0
81,6

4,9
1,6
22,5
45,0
58,0
1,9
7,6
275,4

3,5
7,7
26,5
37,4
2,4
2,2
237,2

Innovasjon Norge har en låneportefølge på 262 mill.
kroner i Østfold.
I 2010 ble det innvilget skattefunn til 43 prosjekter i 2010
mot 54 i 2009. Innovasjon Norge samarbeider aktivt
med partnerskapet for å øke FoU aktiviteten i
næringslivet i fylket for å legge til rette for innovasjon og
vekst.
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ÅRSRAPPORT HEDMARK

Foto: Jakob Trøan, Materialbanken AS

Årsrapport 2010 Innovasjon
Norge i Hedmark
I 2010 begynte finansmarkedet gradivs å fungere
som normalt igjen. Næringslivet var likevel mer
avventende med nye investeringer. Volumveksten
har for 2010 har vært svak, men vi ser nå tegn til
betydelig konsolidering av resultatene og flere av
bedriftene drives nå med gode resultater.
For landbrukets del har investeringslysten vært stor.

OM KONTORET I HEDMARK

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Innovasjon Norge i Hedmark har 16 ansatte med
bakgrunn fra økonomi/finans, landbruk, design samt
innen strategi- og ledelse. I 2010 flyttet vi til nye lokaler i
Vangsvegen 73 i Hamar.
Mye av utviklingsfokuset har i 2010 vært rettet mot
kompetansehevende tiltak og i mindre grad mot større
investeringer, noe som er en naturlig følge av finanskrisen Det er i 2010 totalt innvilget distriktsrettede
tilskudd og risikolån til 70 prosjekter, noe som er en
reduksjon i antall saker. Innvilget beløp for tilskuddsordningene var 22,7 mill. kroner, noe som var en liten
vekst. For distriktrisikolåneordningen i 2010 ble det
innvilget 13,0 mill. kroner. I tillegg tilførte Innovasjon
Norge næringslivet i Hedmark til sammen 15 mill. kroner
i lavrisikolån, landsdekkede risikolån og garantier.
For landbruket var 2010 historisk med en stor pott med
tilskudd og rentestøtte til investeringsprosjekter innenfor
tradisjonelt landbruk. 148 søknader ble behandlet
innenfor investeringstilskudd og rentestøtte.

Styret har deltatt i dialogmøte med Hedmark
fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Innovasjon
Norge. Styret har behandlet og gitt sin tilslutning til
kontorets handlingsplan for 2011. Det sittende styret fikk
sin periode prolongert frem til 01.11.2010. Innovasjon
Norges hovedstyre valgte nytt styre som trådte i
funksjon fra 28.10.2010.
Bygdeutviklingsprisen 2010
Årets lokale Bygdeutviklingspris for 2010 på 50.000
kroner ble tildelt Fjellmjølk AS. Styrets leder Sigrid
Narmo, var til stede på utdelingen i Vingelen 10.
september. De lokale melkeprodusentene fra Vingelen
har vist stor grad av nyskaping gjennom å være
innovative i forhold til bruk av miljøvennlige og kortreiste
materialer og energibesparende elementer i dette nye
fjøskonseptet.
Foto: Jacob Trøan, Materialbanken AS

Kontoret har et svært godt samarbeid med Hedmark
fylkes-kommune og Fylkesmannen i Hedmark. samt
kommunenes medarbeidere innenfor landbruk og
næring.
RAPPORT FRA STYRET
Styret har vært svært aktive og engasjert i diskusjoner
om næringslivets utfordringer og muligheter. Spesielt har
det vært fokusert på landbruk, reiseliv og industri.
Det ble i 2010 avholdt 9 styremøter. Styret har behandlet
33 finansieringssaker.
På sitt første møte i 2010 oppsummerte styret
erfaringene fra prosessen rundt tildeling av bygdeutviklingsmidlene (tradisjonelt jord- og skogbruk).
Et av styrets møter ble viet tema industri. Styret ble
orientert om at kontoret jobbet aktivt mot enkeltkunder
innenfor bl.a. trebasert industri, næringsmiddelindustri,
byggvare/trehus- og metallindustrien. Styret har
gjennom året blitt holdt løpende orientert om gode
resultater fra medarbeider- og kundeunder-søkelsene
i
9
Innovasjon Norge. Styret har også blitt orientert om
nasjonale evalueringer av Innovasjon Norge.

NÆRINGSLIVET I HEDMARK
Den viktigste verdiskapingen i Hedmark skjer i
verdikjedene landbruk og næringsmiddelindustri og
skogbruk og tremekanisk industri, hus- og
hytteproduksjon inkludert. Bioteknologinæringen i
Hamarregionen er det mest forskningstunge miljøet i
Hedmark.
Samtidig vokser reiselivsnæringen, som i stor grad
henger sammen med landbruk og utmark. Det er disse
næringene, som har sitt regionale, nasjonale og i noen
grad internasjonale fortrinn, som er de
næringsområdene Innovasjon Norge i Hedmark vier
spesielt stor oppmerksomhet.
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AKTIVITETEN VED KONTORET

Paralab DA

Kompetanseheving i fokus!

Et av prosjektene som også har fått etablerertilskudd er
Paralab DA. En regelendring fra Statens legemiddelverk
om reseptbelegging av ormekurer for hobbydyr (hest,
hund og katt) la grunnlaget for Paralabs innovative
forretningsidé. Formålet med regelendringen var å
hindre feilmedisinering, redusere dannelsen av resistente
ormer og generelt bidra til bedre dyrehelse.

Flere av våre lånekunder innenfor reiseliv opplevde
markedssvikt og lønnsomhetsutfordringer i 2010.
Innovasjon Norge har tatt en proaktiv rolle mot reiselivet
på Sjusjøen. Vi har bevilget midler til et lite forprosjekt
hvor mandatet har vært å jobbe mot næringen i forhold
til nettverksbygging. Dette arbeidet fortsetter i 2011.
Kontoret har satt fokus på kompetanse og nettverk
overfor reiselivsvirksomheter som har potensial og ønske
om vekst.

Produktet ”Sjekk Snylteren” tilbyr
dyreeiere en brukervennlig
tjeneste både når det gjelder
prøvetaking, innsending og
laboratorieundersøkelse dersom
det foreligger mistanke om
parasitter. Prosjektet har også
mottatt designrådgiving.

For øvrig industri har kontoret arbeidet aktivt mot
enkeltkunder innenfor bl.a. trebasert industri,
næringsmiddelindustri, byggvare/trehus- og
metallindustrien. Vi har blant annet arrangert et seminar
om Lean-metodikken som samlet 15 deltakere.
Også innenfor landbruk har det vært gjennomført
kompetansehevende tiltak i 2010. Tre byggekurs har blitt
avholdt henholdsvis i Tynset, Hamar og Kirkenær og
samlet totalt ca 150 bønder. Hensikten var å få fokus på
viktighet av god planlegging og rask gjennomføring av
prosjekter, samt en oppdatering på den nye plan- og
bygningsloven og for å poengtere viktigheten av
dyrevelferd.
Internasjonalisering av bioteknologinæringen
Våren 2010 satte Innovasjon Norge i Hedmark opp et
Navigator-prosjekt for bioteknologiselskaper innen
landbruk og marin. Fem selskaper deltar. Den enkelte
bedrifts nåsitutasjon ble kartlagt, to fagsamlinger er
gjennomført og alle selskapene spisset sine
internasjonaliseringplaner mot slutten av 2010.
Selskapene går videre i 2011 med stor aktivitet koblet opp
mot Innovasjon Norge sine kontorer i utlandet for å få
karlagt markedsmuligheter og knyttet til seg aktuelle
kontakter. Geno Global er en av deltakerene i Navigatorprosjektet. Utover dette er de også meget aktive brukere
av Innovasjon Norge sine internasjonaliseringstjenester.

Logo er utarbeidet av M8 Design.

Design
13 bedrifter har gjennomført merkevarestrategi som et
forprosjekt før en igangsetting av eventuelle andre
designprosjekt. Et krav er at bedriften må ha på plass en
merkevarestrategisk plattform. Kravet har høynet
kvaliteten på designprosjektene betraktelig. Prosjektene
er igangsatt innen satsingsområdene Reiseliv, Mat, IKT,
Landbruk, Kultur og opplevelse og Industri.
Illustrasjonsfoto: Kvikne Flatbrød./Form til Fjells.

De ansatte ved kontoret gjennomførte høsten 2010 en
studiereise til vårt utenlandskontor i Milano. Sammen la
vi her opp en plan for internasjonalisering for flere av
våre kunder, blant annet innenfor bioteknologi.
Årets gründerkvinne
Nyetablerere
Det har også i 2010 vært stor aktivitet innenfor
etablerersatsningen. Vår målsetting om å bidra til mer
for færre, for å følge det overordnede målet om å
stimulere til bedre og mer langsiktige etableringer, har
resultert i et mindre antall prosjekter, men tildeling av
større tilskudd per etablering.
Et økt samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet,
hvor definering av egne og hverandres roller overfor
etablerere har foreløpig gitt gode resultater i markedet.
Vi kan videre konkludere at årets prosjekter har hatt
større innovasjonsgrad hvorav flere med internasjonalt
potensial. Stereoskis AS har utmerket seg som
innovative og er nå deltaker i Innovasjon Norges
Høyvekstprogram. De produserer og selger wakeski via
forhandlere og distributører i mange land. Vi bistår nå
med selskapsetablering i Tyskland for egen distribusjon
og salg i Europa.
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I 2010 vant Elisabet Norderup Michelson, gründer av
bedriften Elmico AS i Sør-Odal prisen på 1 mill. kroner
som Årets gründerkvinner 2010. Innovasjon Norge
støtter nå selskapets videre utvikling med finansiering og
rådgivning internasjonalt.
Næringslivet i fylket
Noen nøkkeltall
Folketall
Kommuner (hvorav 5
idistriktsområde C og 10 i
område B)
Arbeidsledighet
Konkurser
Nyetableringer

2010
191 622
22

2009
190 570
22

2 680
143
1085

2 716
185
835

Foto: Kvikne Flatbrød

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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ÅRSRAPPORT OPPLAND

Nettverk gir resultater
I etterkant av finanskrisen har næringslivet i Oppland
vært preget av konsolidering og tilpasning til
markedskorreksjonene. Det har resultert i at
prosjekt- og søknadsinngangen er tilbake på
normalnivå. Innovasjon Norge har vist seg å være et
viktig instrument for konkurranseutsatte bedrifter
ved konjunktursvingninger. Behovet for samarbeid
og nettverksallianser har utkrystallisert seg som en
tydelig trend. Innovasjon Norge som pådriver for
denne utviklingen og tilbyder av
nettverksprogrammer og tjenester er viktig for økt
innovasjon, vekst og verdiskaping.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter

Det er totalt 14 ansatt ved kontoret på Lillehammer. I
tillegg deles en stilling med Hedmark innen design. Vi er
samlokalisert i Oppland Nyskapingssenter med
fylkeskommunens avdeling for regional utvikling og
Norges forskningsråd. Samarbeidet med det regionale
partnerskapet har fungert godt.

Næringslivet i fylket

I 2010 har kontoret behandlet 335 finansieringssaker.
Kontoret er organisert i team, noe som har medført en
økt grad av spesialisering hos de ansatte. Dette er i tråd
med Innovasjon Norges strategi- og
organisasjonsutvikling.

Norwegian Centres of Expertice (NCE) på Raufoss er
nasjonalt ledende innen automasjon og
materialteknologi. Innovasjon Norge skal bidra til at
denne kompetansen skal tilflyte andre bransjer. Denne
innsatsen må styrkes de nærmeste årene gjennom å øke
aktivitetene både mot FoU og internasjonalisering.
Innovasjon Norge har spillt en aktiv rolle gjennom støtte
til prosjektutvikling, nettverkskoblinger og finansiering.

RAPPORT FRA STYRET
Styret har vært svært aktive og engasjert i diskusjoner
om næringslivets utfordringer og muligheter. Spesielt har
det vært fokusert på landbruket i forhold til krevende
strukturendringer og svak lønnsomhetsutvikling. Dette
er viktig for Oppland, hvor landbruket har en vesentlig
betydning for store deler av det øvrige næringsliv.

Industri, energi og miljø
Industrien i Oppland sysselsetter 11-12 000. Halvparten
finnes i Gjøvikregionen med Raufoss Industripark som
tyngdepunkt, hvor ca 3 000 er sysselsatt.

I løpet av 2010 har Innovasjon Norge gjennomført
markedsundersøkelser og annen markedssbistand i flere
land. Dette arbeidet forventes utvidet de neste årene.
Reiseliv, kultur og opplevelse

For å utløse vekstpotensialet innenfor teknologi og
kompetansearbeidsplasser er det behov for økte
finansieringsmuligheter i sentrale strøk. Dette vil i neste
omgang styrke distriktene.

Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

Styret har hatt 9 møter og behandlet 99 saker. Ett av
styremøtene ble kombinert med en todagers befaring på
Vestoppland hvor flere kunder ble besøkt. I tillegg til
finansieringssaker har styret arbeidet med strategier,
høringsuttalelser og forretningsplaner. De har også gitt
innspill til Jordbruksforhandlingene i 2010.

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Audun Tron (leder)
Christl Kvam
Trond Ellingsbø
Thor Svegården

Kari Broberg (nestleder)
Ingvar Hage
Anne Hjelmstadstuen Jorde
Solveig Rindhølen
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Oppland er Norges største reiselivsfylke målt i antall
gjestedøgn. Reiselivsnæringen er en svært viktig næring,
ikke minst i distriktene hvor den har stor betydning for
sysselsettingen, spesielt av kvinner. Ringvirkningseffekten
overfor andre bransjer er også betydelig.
Snowballprosjektet i Lillehammerregionen er den største
regionale reiselivssatsingen. Prosjektets visjon er å gjøre
Lillehammerregionen til Europas mest komplette region
for vintersport og opplevelser, herunder kultur, helse,
velvære og arrangementsutvikling. Prosjektet omfatter
bedrifter fra 7 kommuner, fra Ringsaker (Hedmark) i sør
til Nord-Fron i nord.

3

Det var økning i antall gjestedøgn i Norge på 2 % i 2010
sammenlignet med 2009. Oppland tok ikke del i den
nasjonale økningen. Statistikken for Oppland viser en
nedgang på – 1 %.
Sektoren kultur og opplevelse er en viktig satsing. I 2010
ble fokuset satt på nettverk og samarbeid mellom
bedrifter. Det ble bl a igangsatt et prosjekt som omfatter
9 bedrifter i Hedmark og Oppland innen film. Målet er å
få etablert ett bedriftsnettverk.

Kvinner
NCE Raufoss har etablert et nettverksforum for kvinner i
klyngebedriftene. Siden etableringen har denne
satsingen, foruten nettverksbygging, resultert i tre
kvinnelige doktorgradstipendiater og flere kvinner i
styrerommene.
Av total virkemiddelbruk gikk i 2010 43 % til kvinner eller
kvinneprosjekter . Dette er en økning fra 35 % i 2009.
Oppland har også deltakere i alle nasjonale
kvinneprogrammer i Innovasjon Norge.
Landbruk
Hovedmålet for landbruket i Oppland er "Attraktive
arbeidsplasser og muligheter for de som vil satse". Den
generelle trenden er økende produktivitet med redusert
arbeidsforbruk. Det er færre bruk, men mer
jordbruksareal i drift. Investeringene er høyere,
driftstørrelse og volumutviklingen økende, men
bekymringen er knyttet til stadig lavere lønnsomhet. 44
% av antall saker under bygdeutviklingsmidlene er gått til
kvinner og 17 % til ungdom under 35 år. Problemstillingen
har vært knyttet til leie eller eie areal , kjøp eller
egenproduksjon av fòr, samt og kjøp eller leie av kvoter.
Aktiviteten under de landbruksrelaterte midlene for
matprogrammet og trebasert innovasjonsprogram har
vært på linje med tidligere år, mens andelen
bioenergiprosjekter hadde en økning. Det ble etablert et
nettverk av grøntprodusenter med vekstambisjoner og
innovative prosjekter.
Den nasjonale BU-prisvinneren i 2010 ble Morten
Schakenda - Bakeriet i Lom.
Entreprenørskap
Det har vært stort fokus på entreprenørskap og
etablerersatsing i samarbeid med Oppland
fylkeskommune. Dette inkluderer samarbeid med
kommunene og deres førstelinjetjeneste gjennom faste
teamatiserte nettverksmøter og samhandlingsarenaer.
Totalt har 145 deltatt på avklaringskurset "skal - skal
ikke". Etablereropplæringen samlet 117 deltakere hvorav
57 % kvinner. I løpet av året ble det satt opp ni temakurs
spesielt rettet mot nyetablerte bedrifter, dette i
samarbeid med næringsapparatet. Det er flere
nyetableringer med internasjonalt vekstpotensial.
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Nøkkeltall
Innovasjon Norge Oppland
Antall saker
Innvilget beløp mill. kroner
Låneportefølje mill. kroner
Innvilget (mill kroner)
Lavrisikolån
Innovasjonslån, risikolån og
garantier
Distriktsrettet tilskudd
Etablererstipend,
inkubatorstipend
Tilskudd landbruk
Lånebeløp for rentestøtte
Andre tilskudd

2010
335
164,5
410
2010
2,8
15,0

2009
21,4
125,3

26,4
7,4

29,5
11,0

33,6
61,2
18,1

24,7
62,7
55,4

Største næringer tilsagn 2010 (mill. kroner)
Jord/skogbruk
Industri
Faglig vitenskaplig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
IKT
Næringsliv
Eksport / milliarder kroner
Konkurser
Nyetableringer

2009
400
330
371

2010
4,9
150
1409

87,4
31,4
12,5
5,3
5,3
2009
4,4
190
1229

Foto: Silje Johnson

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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Performancedrinks AS

Pretre AS

Performancedrinks AS ble etablert i 2009. Virksomheten
er lokalisert i Gausdale kommune og har to ansatte.

Pretre AS er Norges største produsent av takstoler.
Konsernet har fabrikker i Stryn, Kristiansund, Steinkjer og
Gausdal.

Gründerne bak Performancedrinks har utviklet og selger
sin egen energidrikk, Intermezzo. Intermezzo
markedsfører seg som en sunn energidrikk basert på kun
naturlige råvarer.
I 2010 ble det inngått avtaler med 7-Eleven og Europris.
Energidrikken selges nå over hele landet.
Gründerne vurderer også mulighetene for internasjonalt
salg og samarbeider tett med flere av Innovasjon Norges
kontorer i utlandet.
Innovasjon Norge har bidratt med etablererstipend og
Nyvekst.
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I 2010 åpnet Pretre AS Europas mest moderne og største
takstolfabrikk i Gausdal. produksjonen ved anlegget er
svært automatisert og har kapasitet til å bygge en ny
takstol hvert 80. sekund. Gjennom å satse på stor grad
av automasjon i produksjonen er dette Europas mest
rasjonelle og effektive takstolfabrikk.
Automasjonsprosessen har skjedd i samarbeid med
Sintef Raufoss Manufacturing AS.
Innovasjon Norge har bidratt med utviklingsmidler fra
Treprogrammet og tilskudd til etablering av fabrikken.

Foto: Alexander Benjaminsen, Jon Sylte

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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ÅRSRAPPORT BUSKERUD OG VESTFOLD

Årsrapport 2010
Buskerud og Vestfold
Mange virksomheter i Buskerud og Vestfold har hatt
en gledelig positiv omsetningsutvikling i 2010.
Konjunkturutsatte næringer med tradisjonelt små
ordrereserver har etter en krevende periode i 2008
og 2009 igjen fått framtidstroen tilbake. Olje og gass
samt maritim industri reagerer senere på
konjunktursvingninger og står fortsatt overfor
utfordringer, men viser i stor grad vilje og evne til
langsiktighet med igangsetting av spennende
utviklingsprosjekter støttet av Innovasjon Norge.
Konjunkturene rammer fortsatt reiselivsnæringen
generelt, særlig merkbar har svikten vært for kurs og
konferansesegmentet. Reiselivsbedrifter rettet mot
turisme har i 2010 hatt en akseptabel utvikling.

INNLEDNING

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold er en aktiv
utviklingsaktør i begge fylker. I 2010 har vi bidratt i det
regionale utviklings- og strategiarbeidet innenfor våre
prioriterte sektorer og opplever at et godt grunnlag for
målrettede satsinger i samspill med øvrige
utviklingsaktører er på plass. I samarbeid med
næringsklyngene i regionen har vi i 2010 gjennomført et
internasjonalt kompetanseprosjekt for utvalgte bedrifter,
fått på plass et stort og spennende forsknings- og
utviklingsprosjekt innen helse og fått opp flere
innovasjonsprosjekter i og mellom bedrifter. Vi har gitt
etablerertilskudd til toppetablerere med stort
internasjonalt potensial, men har også hatt fokus på å
bidra til å utvikle et godt fungerende breddetilbud til
etablerere generelt.
RAPPORT FRA STYRET
Styrets sammensetting:
Elin Røed (leder), Norges Bondelag Vestfold
Per Steinar Jensen (nestleder), NHO Buskerud
Gotfred Rygh, Fylkestinget Buskerud (SV)
Kåre Pettersen, Fylkestinget Vestfold (V)
Gunn Eidhamar, Hemsedal Turistkontor
Kim-Louis Belaska, LO Buskerud
Torun Degnes, Techni AS
Christina Johansen, FMC Kongsberg Subsea
Styret har i 2010 ønsket en tydelig prioritering av
aktiviteter mot kontorets 4 fire utvalgte sektorer; energi
og miljø, IKT, reiseliv og landbruk. Innenfor energi og
miljø har internasjonalt fokuserte prosjekter innen
fornybar energi, miljøteknologi og vannbehandling stått
sentralt. Innenfor reiseliv og opplevelser har
oppmerksomheten vært rettet mot partnerskapets nye
14
reiselivsstrategi i Buskerud.

Tilsvarende har styret vært opptatt av partnerskapets
felles satsinger i Vestfold innen mikro-/nanoteknologi og
mat.
NÆRINGSLIVET I BUSKERUD OG VESTFOLD
Industrien er teknologibasert, internasjonal og
konkurranseutsatt.
Økende internasjonal konkurranse gjør store deler av
industrien konjunkturfølsom. Finansuroen som startet i
2008 ga først virksomheter innen bil-, båt- og
byggindustrien store omstillingsutfordringer. Maritim
sektor inkludert olje- og gassindustrien og alle dets
underleverandører ble i sterkere grad eksponert utover i
2010 og vil til dels oppleve 2011 som utfordrende.
Eksportutviklingen i de to fylker bekrefter dette:
Buskerud med stort innslag av industri rettet mot olje og
gass hadde fortsatt eksportvekst i 2009, men en
nedgang i 2010 på 7,6 %. Vestfold med en mer
fragmentert eksportindustri hadde nedgang i 2009, men
en økning i 2010 på hele 26 %. Begge fylker beholder sine
plasser som hhv. 9. og 5. største eksportfylker i Norge.
Mange bedrifter i begge fylker ser nytten av å arbeide
tettere sammen i klynger. Innovasjon Norges fokus på
samarbeid gir resultater og det er i 2010 initiert nye
samarbeids-konstellasjoner innen sektorene olje og gass,
maritim, IT og helse. Dette er initiativ som dels kommer
ut av etablerte klynger der noen bedrifter ser nye
lønnsomme samarbeids-konstellasjoner fremover.
Samtidig har eksisterende klynger styrket sine posisjoner.
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Reiseliv en viktig næring
Reiselivsnæringen i Buskerud sysselsetter i øvre deler av
fylket over 30 % av arbeidsstokken. Samlede gjestedøgn
økte med gledelige 5 %. Dette til tross for redusert
etterspørsel etter kurs og konferanser. Destinasjoner
mer fokusert på turisme har stått seg bedre gjennom de
vanskelige tidene. Regional delplan for reiselivet i
Buskerud 2010-2016 er vedtatt som den første i landet.
Reiselivet i Vestfold er mindre konjunkturavhengig med
noen av landets mest attraktive rekreasjonsområder for
camping og hytteliv. Fergeforbindelsene til Danmark og
Sverige, samt flyknutepunktet Sandefjord Torp lufthavn,
betyr fortsatt et uutnyttet potensial for reiselivet i
Vestfold.
Landbruk og mat
Landbruket i de to fylker har til dels ulike utfordringer. I
øvre deler av Buskerud er næringen preget av mindre
bruk. Likevel er interessen stor for å investere i anlegg og
utviklingsprosjekter. Nedgangen i saueholdet ser ut til å
være stoppet og interessen for tilleggsnæringer for
bredere inntektsgrunnlag er god. I nedre deler av
Buskerud og Vestfold er husdyr-, frukt- og
grønnsakproduksjon prioritert med store krav til volum
for effektivitet og lønnsomhet. Matprodusenter i
Vestfold søker internasjonal kunnskap ift.
produktutvikling og markedsbearbeiding på jakt etter ny
omsetning.
Buskerud, som landets tredje største skogfylke, er et av
Norges mest aktive fylker innen produksjon av
biobrensel og bioenergi. I Vestfold er også aktiviteten
økende.
AKTIVTETEN VED KONTORET

KUNDEPROSJEKT
Fimreite Software AS leverer IKT løsninger til
helsesektoren. Bedriften er en av våre toppetablerere
som nå er tatt inn i Høyvekst-programmet. De har fått
en solid referansekunde i Danmark og deltok i 2010 i et
internasjonalt kompetanseprogram for gründere
tilrettelagt gjennom vårt kontor i Boston, USA.
I samarbeid med flere andre norske aktører gjorde
avfallshåndteringsselskapet Lindum AS i 2010 et fremstøt
i det polske markedet. Initiativet ble godt mottatt og
aktivitetene videreutvikles i 2011. Satsingen er
gjennomført i tett samarbeid med vårt kontor i Polen..
Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold landet to relativt
store utviklingskontrakter innenfor OFU/IFU-ordningen i
2010:
• Et samarbeidsprosjekt innen helseteknologi som er
fasilitert av Arena Helseinnovasjon og hvor Drammen
kommune er krevende kunde
• Et utviklingsprosjekt innen maritim sektor i regi av
Kongsberg Esco Multipurpose Valves AS.

Landbruket viser stor aktivitet. Gårdsand AS har bygget
nytt produksjonsanlegg for and og annet fjørfe med
nedskjæring, pakking og mer bearbeiding av produkter.
De har deltatt på studiereise til Frankrike for å fange nye
markedstrender og nye spennende produkter
introduseres løpende på det norske markedet.

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har i 2010 jobbet
målrettet innenfor våre prioriterte områder;
• Miljø og energi, hvor hovedsamarbeids-partner er NCE
Systems Engineering Kongsberg og Vannklyngen i
Vestfold.
• IKT, hvor hovedsamarbeidspartner er NCE Micro- and
Nanotechnology i Vestfold. I tillegg har det vært stor
pågang av etablerere innen ulike deler av IKTsektoren.
• Landbruk hvor interessen for generell utvikling av
næringa er stor. I tillegg ser vi stadig flere
enkeltprodusenter som øker sin verdiskapning
gjennom videreforedling av egne produkter.
• Reiseliv hvor vi har opplevd utfordringer for de store
hotellene i distriktene i Buskerud, men hvor vi også ser
en positiv utvikling når det gjelder samarbeid og nye
opplevelsestilbud.
• Kompetanseprosjekter som “Navigate to Asia” og
FRAM har vært viktige satsinger i regionen for å tilføre
framoverlente bedrifter kunnskapspåfyll innen
strategisk ledelse og internasjonalisering. Samarbeid
med Innovasjon Norges utekontor har i denne
sammenheng vært helt avgjørende for gode resultater.
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Foto: Einar Alme/Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold
Gårdsand AS på studietur i Frankrike. Daglig leder Ådne
Søyland får forklart fransk andeoppdrett av
Landbruksdirektøren i fylket Landes, Jean-Bernard Rachet.
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Foto: Innovasjon Norge

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Med tilskudd gjennom Treprogrammet har Slottsgulv AS
i samarbeid med løvtresagbruket Plan-Bygg AS gjort et
viktig arbeid for igjen å kunne styrke bruken av norsk
løvtre. Prosjektet har gitt gode resultater og bedriftene
vil i tiden som kommer konkurrere med eksisterende
import av løvtrevirke.
I Lier har Fellespakkeriet SA oppført et stort fellespakkeri
for frukt, bær og grønnsaker for produsenter fra nedre
Buskerud og nærliggende områder. De 35 andelseierne
ser for seg økonomiske fordeler og nye
markedsmuligheter med et slikt anlegg. Tilskudd er ytt
gjennom utviklingsprogram for frukt, bær og grønnsaker.
Innen reiselivet har kontoret fokusert på å bidra til
kompetanseheving.
Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har i samarbeid
med Norefjell Destinasjon gjennomført vertskapskurs og
webkurs for bedre nettkommunikasjon mot kundene.
Vertskapskurs er også gjennomført med gode resultater
i Larvik. Numedal Næringshage har kjørt kurs i Pakking,
Salg og Distribusjon.
Kontorets reiselivskompetanse har vært en aktiv
bidragsyter til utarbeidelse av regional delplan for
reiselivet i Buskerud 2010-2016 som ble vedtatt i 2010.
Både Geilolia og Holm Gård i Hurum har fått
kompetansebistand fra Innovasjon Norge for å øke sine
helårsaktiviteter som en viktig forutsetning for lønnsom
drift. Bedriftene er også gitt tilskudd til realisering av sine
ideer.

Foto: Arne Borgersen/Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

KUNDEPROSJEKT – “NAVIGATE TO ASIA"

Kunder og forretningsforbindelser møttes på
verdensutstillingen Expo 2010 i Shanghai, Kina.

Det ble i 2010 med utspring i NCE Micro- og
Nanoteknologimiljøet gjennomført et
kompetanseprogram for 9 bedrifter i regionen med
fokus på IKT- og elektronikkbedrifter som ønsket å
utvikle seg på det nord-øst asiatiske markedet.
Programmet var rettet mot internasjonalisering og
tilførte bedriftene kompetanse, markedskunnskap og
nettverk. Bedriftene fulgte programmet over 13 måneder
med individuell oppfølging og 5 samlinger i Norge og
Kina. Bedriftene er svært tilfreds med oppnådde
resultater der nye forretningsmuligheter og
samarbeidspartnere er identifisert og allerede delvis
materialisert. Avgjørende for prosjektets suksess har
vært tett samarbeid med Innovasjon Norges kontorer i
Kina, Japan og Korea. Flere av bedriftene har allerede
varslet nye spennende utviklingsprosjekter i kjølvannet
av dette kompetanseprogrammet. Deltagende bedrifter
fra Buskerud og Vestfold var: Sensonor Technologies AS,
Jotron AS, Servo Electronics AS, Virtek Communication
AS og Abletec AS.
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NØKKELTALL 2010 BUSKERUD OG VESTFOLD
Antall ansatte på kontoret
Antall finansieringssaker
Antall SkatteFUNN
søknader
Innvilget per virkemiddel
(mill. kroner)
Lavrisikolån
Risikolån og garantier
Distriktsrettede tilskudd
Etablererstipend og
inkubatorstipend
Tilskudd landbruk
Lånebeløp for rentestøtte
landbruk
Andre tilskudd
Sum innvilget
Største næringer tilsagn
(mill . kroner)
Jord-/skogbruk
Industri
Forretningsmessig
tjenesteyting
Låneportefølje 31.12.2010
(mill. kroner)
Lavrisikolån
Risikolån og garantier
Sum portefølje

Buskerud Vestfold
12
8
218
145
83

105

19
27
7
5

28
30

38
41

15
40

14
151

9
126

76
30
45

80
24
22

157
23
180

180
18
198

4
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Nøkkeltall næringlivet i fylket

Folketall
Kommuner
Nyetableringer
2010
2009
Arbeidsledighet
2010
2009
Konkurser
2010
2009
Eksport (mrd.kr)
2010
2009
Reiselivsfylke
Antall gjestedøgn 2010
Antall gjestedøgn 2009

Buskerud
261 110
21

Vestfold
233 705
14

2 676
2 351

2 291
2 069

2,5
2,5

3,0
3,1

196
290

265
286

13,6
14,8

22,1
18,4

2 274 532 1 086 724
2 152 669 1 086 830

2
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Foto: Morten Bjerk

Et bratt år for mange
Kontoret har gjennom 2010 hatt nytten av ekstra
ressurser som ble tilført i forbindelse med
finanskrisen. Aktivitetsnivået har vært høyere enn i
et normalår, nesten like høyt som i 2009, som var
spesielt på mange vis. Flere bedrifter har hatt store
utfordringer, og tett samarbeid med banker og eiere
har vært nødvendig for å finne gode løsninger.
Telemarkskontoret byttet direktør i 2010.
Isak Rosenvold gikk av med pensjon etter å ha ledet
kontoret fra starten i 2003. Bård Stranheim tiltrådde
som ny direktør fra august. Nytt er også
eiermodellen, hvor fylkeskommunene samlet eier
49 % av Innovasjon Norge på nasjonalt nivå.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

RAPPORT FRA STYRET

NÆRINGSLIVET I TELEMARK

Det ble i 2010 valgt nytt styre. Valgkomiteen har bestått
av Jan-Terje Olsen, Johannes Tønnes Løchstøer og Signe
Gjærum. Det er landsstyret i Innovasjon Norge som
velger DK-styrene. Det nye styret består av;

2010 har vært preget av etterdønninger fra finanskrisen.
Det er spesielt bygg- og anleggsbransjen som har slitt i
2010, men situasjonen har bedret seg mot slutten.
Andre næringer har også fått store utfordringer med
utsatte prosjekter, og her er det fortsatt ettervirkninger
for enkelte. De store industribedriftene i Grenland har
klart seg bra gjennom finanskrisen. Det er spennende å
følge utvikling rundt REC Wafer med sine mange lokale
underleverandører, og det utvikles nye bedrifter og
fagmiljøer innenfor en utvidet definisjon av
miljøteknologi. IKT-sektoren har hatt en god vekst i
2010. I perioden 2006-2009 har denne sektoren økt
med 20 % i antall ansatte og 50 % i omsetning.
Resultatutviklingen har vært ennå sterkere. Det er også
gode eksempler på vekstkraftige bedrifter i andre deler
av Telemark. Novelda AS i Kviteseid har utviklet
produkter innenfor radarteknologi og på Notodden
vokser det fram et maritimt kompetansemiljø innenfor
dypvannsteknologi. Det ble i 2010 åpnet 140 konkurser
(2009: 181, 2008: 117).

Thorleif Vikre, leder
Britt Sauar, nestleder
Elisabeth Nilsen
Tove B. B. Hoppestad
Bjarne Moursund
Tine Rørvik (ny )
Thor Sverre Minnesjord (ny )
Lars Ueland Kobro (ny)
Følgende gikk ut av styret :
Truls S. E. Larsen
Irene Bordier Haukedal
Geir Midtbø
Det har vært gjennomført 10 styremøter i 2010.

AKTIVITETENE VED KONTORET
Entreprenørskap

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.
Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Totalt er det bevilget 11.6 mill.kroner. i tilskudd til 42
nyetablerere. Sammen med Telemark fylkeskommune
har Innovasjon Norge bidratt til en felles profilering av
Etablererkontorene i Telemark. En felles web-portal for
Etablererkontorene ble lansert i august 2010.
www.etblererkontoret.no. Innovasjon Telemark har hatt
representanter med på fylkesmesterskap i
ungdomsbedrifter i Skien, fylkesmesterskap i
studentbedrifter på Notodden og norgesmesterskap i
Oslo.

Fotograf: Morten Bjerk
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Ca 76 % av samlede
BU-tilsagn (tilskudd
og rentestøtte) gikk
til kvinnerettede
saker i 2010.
Ca 42 % av samlede
BU-tilsagn (tilskudd
og rentestøtte) ble
definert å gå til unge i
2010.

Landbruksvirkemidler

KUNDEBEDRIFTER

I 2010 er det i alt gitt tilsagn om. 16,9 mill. kroner. i
tilskudd over Bygdeutviklingsmidlene. Det er videre
innvilget netto rentestøtte tilsvarende en låneramme på
54,0 mill. kroner.
Prioriterte områder i 2010 har vært kumelkproduksjon,
egg, tilleggsnæringer, beitedyr (med fokus på øvre del av
fylket) og frukt og bær.
Vi har i 2010 støttet flere store investeringer innen
kumelkproduksjon, samt gitt støtte til rådgiving i
tilknytting til kumelkproduksjon. Samlet gikk ca 25 % av
de landbruksrettede tilskuddsmidlene og 38 % av
rentestøttemidlene til denne næringsgreinen i 2010.
Også egg var viktig i året som gikk. Siden det i 2012 blir
innført nye krav til bur, er det stort behov for
investeringer i eggnæringen. Nær 18 % av
tilskuddsmidlene og ca. 22 % av rentestøttemidlene gikk
til denne næringen i 2010.
Når det gjelder ”nye næringer” har sakene blant annet
vært knyttet til mat og drikke, kultur og
reiseliv/opplevelsesnæringen.
Både for målgruppen kvinner og målgruppen unge er
det en betydelig økning fra 2009.
I 2010 har vi i Telemark innvilget midler fra tre sentrale,
landbruksrelaterte programmer:
Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon,
Bioenergiprogrammet og Trebasert innovasjonsprogram.
Særlig innen Bioenergiprogrammet har vi hatt flere store
og interessante saker i rapporteringsåret.

TelemarkHelten AS

Kvinner

Innovasjon Norge har gitt bedriftsutviklingstilskudd til
gjennomføringen av forprosjektet "Telemark Helten AS".
I forprosjektet skulle man se på muligheten for å
etablere et aktivitetsselskap med hensikt å styrke
posisjoneringen av Telemarks nasjonalparkkommuner
(Vinje/ Tinn), nasjonalt og internasjonalt. Selskapet ble
etablert i juni 2010, og det er idrettslagene IL Dyre Vaa
og Foreningen Tinnløypa som hver eier 50 % av
selskapet.
Prosjektet ønsket gjennom utvikling av kommersielle
konsepter å skape aktiviteter som trekker ressurssterke
besøkende; spreke enkeltpersoner og familier til godt
planlagte sports- og opplevelsesarrangementer i øvre
Telemark. De økonomiske ringvirkningene av prosjektet
har forgreninger mot reiselivet i regionen, og
arrangementene er ment som en del av
omdømmebyggingen av destinasjonene. Man ønsker å
sette fokus på øvre Telemark som et attraktivt sted, med
et allsidig helårs aktivitetstilbud, og med dette øke
turiststrømmen til fylket ikke bare i høysesongene.
I løpet av forprosjektperioden skulle det avholdes et
arrangement i hver av de 3 grenene man hadde besluttet
å konsentrere seg om. På arrangementene i 2010 deltok
det:
•HelteRittet (sykkel): 450 (forventet ca. 200)
•HelteLøpet (løp): 470 (forventet ca. 100)
•HelteRennet (ski): 1150 deltakere (forventet ca. 500)
CellCura AS

Telemark hadde to av finalistene i den nasjonale
konkurransen “Årets Kvinnelige Gründer 2010”, det var
Torunn Aakermann fra Kinera A/S og Britt Sauar fra
Epleblomsten A/S. Kontoret har også vært involvert i
følgende prosjekter rettet mot kvinner:
-Ledermentor-ØST
-Ledermentor Reiseliv
-Global Future – flere kvinner med innvandrerbakgrunn
inn i styreverv og ledende stillinger
-Nettverkskreditt

Selskapet ble etablert i 2005 og flyttet i 2008 til
Klosterøya i Skien. Selskapet utvikler og selger produkter
til bruk ved assistert befruktning- og stamcelle teknologi.
Selskapet ble notert på Oslo Axess høsten 2010.
Selskapet tilbyr såkalte arbeidsstasjoner til bruk ved
cellebehandling, proteinfritt media og programvare.
Selskapet har arbeider innenfor et meget spennende
område med stort internasjonalt potensiale. Innovasjon
Norge har bidratt med et risikolån til selskapet i 2008 og
OFU/IFU midler i 2oo9 og 2010. CellCura AS har også
benyttet Innovasjon Norges kontor i Boston.

Reiseliv
I følge Statistisk Sentralbyrå (SBB) var antall
kommersielle gjestedøgn i Telemark ca. 1,07 mill. i 2010.
Dette er en nedgang på 2 % fra 2009., og det svakeste
året siden “toppåret” 2007 – hvor Telemark hadde ca.
1,14 mill. gjestedøgn. Oversikten tar for seg “varme”
senger, og representerer ikke hytteutbyggingen som har
vært stor i enkelte deler av fylket.
Innovasjon Norge har i 2010 hatt fokus på
nettverksbygging og kompetanseheving i næringen. Det
har vært gjennomført “FRAM Reiseliv” program og “IKTreiseliv” program.
Innovasjon Norge har deltatt i Telemark fylkeskommune
sitt planarbeid. I “Regional Plan for Reiselivet” har
representant for Innovasjon Norge deltatt i
arbeidsgruppe og styringsgruppe.
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Statistikk

Antall saker
Innvilget MNOK

2010
312
231

2009
364
236

2008
297
191

OFU/IFU MNOK

19

7

12

OFU/IFU Antall
Skattefunn antall
Innovasjonsmiljøer
Internasjonal andel

16
50
4,0 %
43 %

9
37
1,7 %
44 %

11
42

2

ÅRSRAPPORT AGDER

Agder tilbake på rett kjøl
Selv om Sørlandet er en tung eksport- og teknologiregion har næringslivet kommet gjennom finanskrisen på en god måte, og vi ser at det igjen er
betydelig optimisme. Også innen landbruk og fiskeri
var det økende investeringsvilje i 2010.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Under finanskrisen i 2009 opplevde Agderkontoret en
kraftig økning i etterspørselen etter våre tjenester (økte
bevilgningene med 44% fra året før). Noe overraskende
har dette høye nivået vedvart også i 2010 og Agderkontoret har bevilget tilsammen 366,6 millioner kroner i
2010 til næringslivet på Sørlandet, som er en økning fra
2009 med 6,4 millioner.
RAPPORT FRA STYRET

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Aktivt styre. Regionstyret for Agder har vært en
pådriver i arbeidet med å få til en balansert næringsutvikling i hele landsdelen. Styret har vært aktive i
arbeidet med handlingsplan og strategier, og har særlig
vært opptatt av å styrke satsingen i distriktskommunene.
Bevilgningsrapporten viser man har fått til en dreining
mot distrikt i og med at ca. 20% av regionens næringsliv
ligger i en distriktskommune, men over 30% av
bevilgningene i 2010 gikk til bedrifter/prosjekt i distriktskommuner.
I løpet av 2010 ble det valgt nytt styre og ved utgangen
av 2010 hadde styret slik sammensetning:
Tore Gysland (styreleder), logistikkdirektør Alloc AS
Siri Mathiesen (nestleder), NHO direktør
Svein Bringsjord, politisk oppnevnt Vest-Agder
Helene Horverak, politisk oppnevnt Aust-Agder
Odd Ingvoldstad, direktør GE Healthcare AS
Agnes Norgaard, LO-sekretær Aust-Agder
Per Arnt Tellefsdal, direktør Tellefsdal AS
Birte Usland, leder Vest-Agder Bondelag
Styret har hatt hatt 6 styremøter i 2010 og behandlet 70
saker. Styremøtene ble lagt til ulike steder i regionen og
ofte kombinert med bedriftsbesøk. Styret på Agder må
forholde seg til to fylkeskommuner og to fylkesmenn,
men både planer og føringer i tildelingsbrevene har vært
godt samkjørte og styret har enkelt kunne forholde seg
til to fylker.
NÆRINGSLIVET I AGDERFYLKENE
Næringslivet i Agderfylkene er meget variert, fra små
bedrifter, gjerne familieeide, til store utenlandske
industribedrifter. Selv om Agder er en tung industriregion
er det ingen ensidige industristeder på Agder. De
viktigste bransjer er prosessindustri og utstyrsleveranser
til olje & gass, mekanisk industri, maritim næring,
trebearbeidende industri og reiseliv. Landbruket på
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Agder er ikke en stor næring, men det har en sentral
betydning for de indre bygdene og i de gode områdene
for tidligproduksjon.
Sysselsetting
Det har vært en nedgang i sysselsettingen i 2010, noe
som har medført en økning i arbeidsledigheten.
Økningen er størst i Aust-Agder. Dette gir begge Agderfylkene en høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Ved
utgangen av 2010 var ledigheten i Aust-Agder på 3,2%
og i Vest-Agder på 2,9%, Landsgjennomsnittet var på
2,7%. Størst ledighet er det innen bygg og anlegg og
industrien.
Eksport
Agder, og da først og fremst Vest-Agder, er en av de
største eksportregionene i Norge, med en eksport på
32,9 milliarder kroner i 2010. Dette var en økning på 5,5
mrd. (20%) fra "kriseåret" 2009. Det registreres en
betydelig optimisme i næringslivt hvor 60% av bedriftene
forventer at eksportøkning fortsetter i 2011. De tyngste
aktørene innen eksport er olje og gassindustrien og
prosessindustrien.
Innovasjon og nyskaping
Et internasjonalt rettet næringsliv i landsdelen fordrer at
bedriftene er innovative og ledende på sine felt. Det
skjer en betydelig og økende innovasjon i næringslivet,
noe som blant annet kommer tydelig fram gjennom et
stort antall OFU/IFU kontrakter og Skattefunnsaker på
Agder. Et typisk trekk ved næringslivet på Sørlandet er at
mye av denne aktiviteten skjer som internt utviklingsarbeid, eller i samarbeid med andre bedrifter, og i liten
grad i samarbeid med nasjonale eller internasjonale
FoU-institusjoner. FoU-statistikken viser at Agder
henger etter når det gjelder bruk av nasjonale FoUmidler (3%) og det må være en målsetting å øke denne
andelen. Agder har utmerket seg gjennom flere år som
en grűnderregion med et stor antall nyetableringer.
Offensive næringsklynger
De senere år har det blitt etablert mange offensive
næringsklynger på Sørlandet. Innovasjon Norge Agder
har brukt mye ressurser på å organisere og følge opp
klyngene. I tillegg til 3 Arenanettverk og ett NCE, er det
også blitt etablert flere spennende bedriftsnettverk. 49
bedrifter innen olje & gassindustrien samarbeider tett i
NCE Node. Dette har blitt en meget synlig klynge både
nasjonalt og internasjonalt. Smelteverkene og
prosessindustrien har etablert en spennende klynge i
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"Arena Eyde". I tillegg til dette er det ytterligere to
arenaprosjekt på Sørlandet, Arena USUS (innen kultur og
reiseliv) og Arena Fritidsbåt. Alle disse nettverkene har
kommet opp med mange viktige og interessante
prosjekter som styrker bedriftene.

hun mottatt flere priser, bl.a. “Max Factor New Talent
Award” under Copenhagen Fashion Week.

AKTIVITETEN VED AGDERKONTORET
Høyt bevilgningsnivå også i 2010. I 2010 bevilget IN
Agder 366,6 millioner kroner til bedrifter i Agderfylkene.
Det var forventet en nedgang og det er derfor noe overraskende at man fikk en ytterligere oppgang fra 2009.
Totalt behandlet Agderkontoret 650 saker i 2010. Dette
gjelder både ordinære finansieringssaker, vedlikeholdssaker, diverse prosjekter og Skattefunn. Det har vært
stor etterspørsel på de fleste områder og det er spesielt
gledelig at Agder fortsatt har mange OFU/IFU-saker.
Bare de to siste år er det på Sørlandet bevilget 63,6
millioner kroner til 50 IFU/OFU kontrakter.
NØKKELTALL FRA AGDER
Næringsliv/samfunn
Folketall Aust-Agder
Folketall Vest-Agder
Folketall på Agder
Arbeidsledighet Aust-Agder
Arbeidsledighet Vest-Agder
Eksport (milliarder kroner)
Konkurser
Nyetableringer
Reiseliv (1000 gjestedøgn)

2010
108 499
170 377
278 876
3,2 %
2,9 %
32,9
249
2 737
1 921

2009
107 359
168 233
275 592
3,0 %
2,9 %
27,4
285
2 245
1 879

379
95

389
99

Innvilget (mill. kroner)
Markedslån
Herav landbrukslån
Herav lån til fiskeflåten
Risikolån
Distriktsrettet tilskudd
Etablererstipend (inkl. sentral)
Tilskudd til landbruk/tre/mat
Lånebeløp for rentestøtte
Andre tilskudd/program
SUM innvilget

145,4
68,9
62,9
39,0
13,5
12,2
35,4
64,5
56,7
366,6

102,7
46,5
33,2
91,6
16,7
9,3
36,0
45,4
59,7
360,0

Låneportefølje
Markedslån
Risikolån
Sum låneportefølje

429,8
118,4
548,2

405,4
92,9
498,3

31/12
31/12

Antall saker
Ordinære finansieringssaker
Skattefunnsaker

KUNDEBEDRIFTER / PROSJEKTER
Designer Veronica Vallenes
Designer Veronica B Vallenes er iferd med å etablere seg
som en internasjonalt anerkjent klesdesigner. Hun mottok i 2009 ArtStart-stipend og i 2010 et landsdekkende
etablererstipend for videre utvikling og som et ledd i en
emisjonsprosess der Gallion Sørlandets etablererfond
gikk inn med egenkapital i selskapet. I løpet av 2010 har

21

Veronica B Vallenes har i løpet av relativt kort tid klart å
oppnå imponerende mye og god omtale blant både
fagfolk og i media. Det er en kjennsgjerning at det ligger
betydelig risiko i det å etablere seg som klesdesigner,
men dette er nok blant de prosjektene IN Agder har vært
engasjert i, som har bemerket seg mest.
Impetus
IMPETUS Afea utvikler avansert programvare for
beregning og visualisering av materialer og
komponenter som utsettes for store deformasjoner, ofte
som følge av ekstreme belastninger. Produktet har
anvendelse som beslutningstøtteverktøy innen offshore,
bilindustri, fly, forsvar og vareproduserende industri.”

Bildet viser en
rørbasket som
treffer et
offshore dekk.
Beregnet og
visualisert ved
hjelp av
IMPETUS Afea
Solver.

USUS - Arenaprosjekt innenfor kultur og reiseliv
Høsten 2010 fikk ledende og nyskapende bedrifter
innenfor kultur -, opplevelse og reiselivsbransjen ARENA
status gjennom prosjektet USUS. USUS er et klyngenettverk med et dedikert fokus på gjenkjøp og verdien
av eksisterende kunder. Les mer her:
http://www.arenausus.no

Foto: IMPETUS Afea Solver, Monika Lyko, Foto: Jacob Buchard

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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Årsrapport 2010
Innovasjon Norge Rogaland
Pilene har i 2010 pekt oppover for næringslivet i
Rogaland. Innovasjon Norge har vært en aktivt og
viktig utviklingsaktør i denne oppgangen. Selv om
fjoråret var spesielt pga ekstra tilgang på midler, har
det vært stor etterspørsel etter IN sine tjenester også
i 2010.

RAPPORT FRA DET REGIONALE STYRET

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Styret for Innovasjon Norge Rogaland gjennomgikk et
skifte i september 2010. Medlemmene som var valgt for
perioden 2008-2009 ble prolongert til nytt styre var
konstituert. Til medio september 2010 var det regionale
styret for Innovasjon Norge Rogaland sammensatt som
følger:
• Tom Tvedt (leder)- Fylkesordfører (Ap)
• Øystein Hansen- Distriktssekretær LO Rogaland

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

• Arna Høyland (nestleder)- Fylkesleder i Rogaland
Bondelag/ Bonde (selvstendig næringsdrivende)

Styret har behandlet i alt 88 administrative saker (85
saker i 2009 og 52 i 2008), og har videresendt for endelig
beslutning i Hovedkredittutvalget eller Hovedstyret
følgende antall:
Styresaker
Finansieringssaker
Klagesaker
Prinsippsaker
Orienteringssaker
Protokollerte saker

2010
22
7
1
7
125

2009
38
6
1
1
132

2008
19
3
0
4
80

• Janne Johnsen- Gruppeleder Høyres Fylkestingsgruppe
• Heidi Kolstø- Daglig leder Adell Group AS
• Anne Iren Selnes- Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger
• Bjørn M. Stangeland- Selvstendig næringsdrivende
• Tor Andreas Svanes- Daglig leder Jeppesen Norway AS
Nytt styre har fungeringstid ut 2011 med Tom Tvedt
videre som styreleder. Anne Iren Selnes har overtatt
som nestleder. Janne Johnsen og Øystein Hansen sitter
også videre, mens de andre fire er erstattet av:
• Eli Laupstad Omdal- Daglig leder Sogndalstrand
Kulturhotell AS
• Mariann Salvesen- Vice President Aibel AS
• Ole Johan Vierdal- Leder av Rogaland Bondelag/
Bonde (selvstendig næringsdrivende)
• Hallvard Ween- Regiondirektør NHO Rogaland
I 2010 ble avholdt 10 ordinære styremøter samt en todagers tur med bedriftsbesøk i Ryfylke.
I tillegg til alle bevilgningssaker med beløpsstørrelse
utover DK direktørs fullmakter, har saker av prinsipiell
karakter blitt forelagt styret før vedtak er blitt fattet.
Øvrige bevilgningssaker m.fl. har vært forelagt styret til
orientering.
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I tillegg til ordinær styredrift har styret også fått en del
bedriftspresentasjoner i styremøter.
Styreturen i mai bød på bedriftsbesøk begge dagene.
Styremøtet den 27. mai ble avholdt på Energihotellet i
Ryfylke, hvor der også var diverse eksterne
presentasjoner, fra både næringslivsaktører og ordfører i
Hjelmeland og i Suldal kommune.
Administrasjonen og styret har hatt et nært og godt
samarbeid også i 2010. Styret har til enhver tid vært
oppdatert om kontorets virksomhet, og uttrykker svært
stor tilfredshet med kontorets grundige og godt
forberedte saker for styrebehandling.
NÆRINGSLIVET I ROGALAND
Svært mange virksomheter som er lokomotiver i forhold
til utviklingen i økonomien, har hatt et vanskelig år i
2010. Dette gjelder særlig innen industrien, og bygg og
anlegg. Eksportindustrien har også blitt særlig rammet
av konjunkturnedgangen. Signalene fra en rekke av disse
er at de vil levere røde tall for 2010, men at det er klar
bedring i markedene og optimisme i industrien, som gjør
at tallene vil kunne utvikle seg i rett retning i 2011. .
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Konjunkturnedgangen er i ferd med å sleppe taket i
Rogaland. Dette skyldes ikke minst økende etterspørsel
knyttet til høye investeringsplaner innen petroleumsindustrien på norsk sokkel de nærmeste årene.
Arbeidsledigheten var vinteren 2010 preget av en
markant økning, der flere ble permittert i stedet for å bli
oppsagt siden industrien hadde tro på oppgang våren
2011.
Den positive konjunkturutviklingen i Rogaland er i
hovedsak drevet frem av de store investeringsplanene
for norsk sokkel. Samtidig ser en at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig inn mot nye oljeprovinser.
Ei rekke store virksomheter har vunnet store og viktige
kontrakter knyttet til utbygginger av offshore olje og
gass i flere land. For den oljerelaterte leverandørindustrien vil det over tid være av stor strategisk
betydning at en lykkes internasjonalt. Skal det skje, må
rogalandsbedriftene som får et gjennombrudd ute, også
væra i stand til å handtere kravet til organisatorisk vekst
som eventuelt følger økende etterspørsel internasjonalt.
Stadig flere regionale bedrifter med gryende suksess ute,
ser at det vil kunne være krevende å vokse i takt med
økende etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt.
Oppgangen innen bygge- og anleggsbransjen er en
annen faktor i forhold til den økonomiske utviklingen i
Rogaland. Det har i 2010 vært en økende boligproduksjon, og det er forventet at næringsbyggene vil
komme etter i 2011.
IKT bransjen har hatt et godt år, med rask teknologiutvikling. Nye digitale medier har åpnet for mange nye
muligheter, for eksempel innen digital publisering og
samhandling.
Rogaland er tomatfylke nr. 1 i Norge, og dyrker rundt
90 % av alle tomater her landet. Næringen er beskyttet
av tollvern i perioden 10. mai til 15. oktober. Til tross for
dette, merker næringen en form for internasjonal
konkurranse. 85 % av alle importerte tomater til Norge
kommer fra Nederland, der tomatprodusentene betaler
mindre for norsk gass til oppvarming om vinteren enn
norske tomatprodusenter som bruker gass.
I forhold til tidligere, var det i 2010 en mindre andel
bedrifter som hadde problemer med å skaffe
arbeidskraft, noe som ikke er unaturlig etter en
konjunkturnedgang. Dette gjelder i første rekke ulike
kategorier av fagarbeidere og teknisk personell. Dersom
vi nå går inn i en “bratt” konjunkturoppgang, vil det fort
kunne bli en utfordring å rekruttere nok av denne typen
spisskompetanse til Rogaland.

Nøkkeltall 2010
Finansieringssaker
Antall tilsagn:
Antall avslag:
Innvilget mill. kroner:
Antall SkatteFUNN-søknader

2010
432
152
261,6
200

2009
444
69
653,5
220
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Innvilget (mill. kroner)
Lavrisikolån
Risikolån
Distriktsrettet tilskudd
Etablerer/inkubatorstipend
Tilskudd til landbruk
Lånebeløp for
rentestøtte
Andre tilskudd
Sum innvilget
Portefølje per 31.12.
(mill. kroner)
Lavrisikolån
Risikolån

2010
40,7
26,3
19,8
15,9

2009
242,7
173,0
17,2
13,8

39,1
55,3

50,2
72,8

54,5
261,6

83,8
653,5

320,3
180,7

294,6
106,2

HOVEDSATSINGER
Tett kontakt med utekontorene
Kontorets utadrettede virksomhet er videreført med
fokus på bedrifter som har gjennomføringsevne,
er villige til å satse internasjonalt og som har et stort
internasjonalt vekstpotensial.
Eksempler på dette er
-Deltakelse på OTC i Houston
-Deltakelse på GET-programmet i Boston
-Deltakelse på Rio Oil & Gas
-Deltakelse på ADIPEC i Abu Dhabi
-Deltakelse i norsk næringslivsdelegasjon til Malaysia
-Studietur til Danmark & Sverige
-Deltakelse på Bocuse d’Or i Lyon
-Deltakelse på Navigator-samling i Vietnam
Det har også vært stor aktivitet på besøk fra våre
utekontor, der Innovasjon Norge Rogaland har
tilrettelagt for seminarer, bedriftsbesøk og
møtevirksomhet.
Samarbeid med utekontorene står sentralt i kontorets
daglige virksomhet, og omfatter så vel besøk til som fra
kontorene. Rogaland har hatt besøk av en lang rekke av
utekontorene i løpet av 2010. Ved større kjennskap til
markedene og den kompetanse som finnes på våre
utekontor blir det lettere å bistå bedrifter i deres
internasjonaliseringsprosess.
Entreprenørskap
Entreprenørskapssatsingen var høy også i 2010, selv om
det ikke ble bevilget på langt nær så mye som året før
som var spesielt pga finanskrisen. Det ble bevilget hele
67 etablererstipend totalt i fylket, 17 av disse var
landsdekkende.
Det er stor aktivitet på nyskaping i Rogaland, spesielt i
sentrale strøk, og innovasjonshøyden og konkurransen
om midler, er stor.
Innovasjon Norge jobber aktivt med entreprenørskap
mellom annet gjennom skape.no. Dette er et
interkommunalt samarbeid med fylkeskommunen i
spissen.
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Inkubatoren i Rogaland er i front i landet, og
samarbeider tett med Innovasjon Norge Rogaland.
“Hovedinkubatoren” Ipark Inkubator Ullandhaug ligger i
Stavanger, og har tre noder: Ipark Jæren på Bryne, Ipark
Haugesundregionen på Karmøy og Ipark Dalane i
Egersund. Det ble i alt bevilget 20 inkubatorstipend i
2010. det er stor rift om midlene, og som for
etablererstipend, er innovasjonshøyden stor.
Vekstbedrifter
ONS Innovation Park var i 2010 et stort arrangement for
Innovasjon Norge, der vårt kontor samarbeidet med
messeavdelingen, Forskningsrådet og flere
distriktskontor. 20 små og mellomstore bedrifter ble
invitert til å markedsføre seg selv i et fellesskap. 3 av de 5
nominerte til SME Innovation Award stod på denne
standen, og Innovation Park ble også nominert til prisen
“beste store stand”.
Mange av våre kontor var deltakere på ONS, og det ble
også arrangert en egen Brasil-dag der vårt kontor i Rio
var en av arrangørene.
Det har vært arrangert temaseminar sammen med
Norsk Designråd og Laerdal Medical med tittel
“Brukervennlighet og kundeopplevelser”.
Miljø, etikk og samfunnsansvar har fått et forsterket
fokus i løpet av året som gikk. Seminar sammen med
INTSOK ble arrangert i Måltidets Hus.
I forbindelse med besøk fra våre kontor i Sør og Sør-Øst
Asia ble det arrangert et seminar sammen med ARENAprosjektene, der det ble orientert om mulighetene i India
og Vietnam.
Sammen med Måltidets Hus og NCE Culinology var
Innovasjon Norge Rogaland medarrangør på “Food &
Innovation” og “Innovasjonsarena” og vi deltok også på
stand i forbindelse med “Bocuse d’Or”.
Innovasjon Norge fikk ansvaret for å forvalte den nye
“Miljøteknologiordningen”, og Innovasjon Norge
Rogaland deltok aktivt utformingen av retningslinjer og
prioriteringer. Navigator-programmet “Marin
leverandørindustri” ble igangsatt i løpet av året og vårt
kontor hadde også her en sentral rolle i utvikling og
igangsetting.
Innovasjonsmiljøer
NCE Culinology ble evaluert av Oxford research i 2010,
og fikk klarsignal til å gå inn i en ny treårsperiode. Visjon
og hovedmål for NCE Culinology opprettholdes også i
neste periode. Faglig strategi innen industriell
gastronomi opprettholdes også men definisjonen og
målene på de enkelte områdene vil gjennomgås. I
evalueringsrapporten ble det hevdet at
fasilitatorfunksjonen i NCE Culinology er for begrenset.
Ifm at Måltidets Hus AS i 2010 ble kontraktspartner og
fikk ansvar for ledelse av NCE Culinology, vil de også
støtte satsingen administrativt slik at mest mulig av
tiden til NCE-sekreteriatet kan benyttes til å stimulere til
samhandling, klyngeaktiviteter og profileringsarbeid.
Våren 2010 ble det etablert faggrupper på de fire
kompetanseområdene i NCE Culinology;
forbrukerinnsikt, prosessoptimalisering, molekylær
gastronomi og åpen innovasjon. Det arbeides med å
kople flere personer/ressurser opp mot disse feltene.
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Integrerte operasjoner og Brønnteknologi har begge to
hatt sine siste ordinære driftsår. Prosjektene har fungert
svært godt som kanaler mot bedriftene i forhold til å
organisere målrettede seminar og bedriftsmøter for våre
utekontor og i forhold til å tilby andre av Innovasjon
Norge sine tjenester mot bedriftene.
Arena Offshorefartøy er midt i sin prosjektperiode og har
bl.a. arbeidet videre med et simuleringssenter og bidratt
opp mot Sjøfartsdirektoratet sitt partnerskap med
Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Eidesvik Offshore
ASA og Haugaland Kunnskapspark for utvikling av et
nytt regelverksfag i maritim sektor. Faget er nytt i Norge,
og er ment som et nødvendig supplement til
eksisterende sjørettutdanninger.
NCE Tourism har valgt ut fire overordnede
temasatsninger: Vandring, Vinter og Ski, Outdoor
Adventure og Kultur. Temaene er valgt ut gjennom en
vurdering av ressursgrunnlaget, analyse av internasjonale
etterspørseltrender og markedsanalyser, samt hvordan
temaet kan bidra til å realisere langsiktige
utviklingspotensial for regionen med fokus på
kapasitetsutnyttelse, spredning av trafikk,
sesongutvidelse/helårsturisme, økt oppholdstid og
lønnsomme kunder.
Det har i 2010 vært arbeidet med nettverks/arenainitiativ
innenfor biogass, verdikjeden innenfor akvakultur (fra fôr
til bord) og bioteknologi. De to førstnevnte planlegger å
søke hovedprosjekt i Arena våren 2011. Det har vært stor
interesse for bedriftsnettverksordningen i 2010, men pga.
svært begrensede midler har vi vært nødt til å si nei til
mange.
KUNDEBEDRIFTER
E Innovation AS
E Innovation AS etablert sommeren 2008 har i dag 2
patenter som drives i 2 ulike selskaper. E Kompressoren,
nærmere vist på pusteluft.no, produseres i sin helhet
lokalt på Forus av E Innovation AS sine 5 ansatte. Daglig
Leder og oppfinner Øyvind Johannessen fokuserer på
lokal produksjon og benyttelse av lokale
underleverandører for å bidra til å bygge et sterkere
industrisamfunn. E Kompressoren blir brukt offshore og
onshore til å produsere kvalitetssikret og temperert
pusteluft selv inne i prosessanlegget. E Kompressoren
leverer pusteluft direkte på arbeidsstedet for dem som
sveiser, sandblåser, maler, isolerer og entrer tanker eller
områder hvor man må benytte pusteluft. Dette har
tidligere ikke vært mulig å få til grunnet strenge krav til
utstyr som skulle inn i prosessanleggene, ofte definert
som Eksplosiv sone 1 (ATEX Sone 1) Den patenterte
oppfinnelsen ble løsningen..

Foto: E Innovation AS

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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E Innovation er i konkrete prosesser med å etablere seg i
Aberdeen. ” Våre patenter har også gått gjennom PCT
behandling og vi velger ut de internasjonale landene vi
entrer før sommeren. Første internasjonale satsning blir
uansett UK” , sier styreleder og eier Evald Holstad.
TorcPlug ble under ONS 2010 nominert til SME
Innovation Award. E Plug stiller også ut sin TorcPlug
under årets OTC messe i Houston på Norwegian
Innovation Park. Det lille konsernet har hatt en jevn og
stabil vekst siden oppstart, og gikk allerede for året 2010
i skattbart resultat. Konsernet håper på å nå en milliard i
omsetning innen få år.
E Innovation har benyttet seg av følgende tilbud fra
Innovasjon Norge; prototypeutvikling, etablererstipend,
risikolån, designrådgivning, finansiell rådgivning og
markedsstrategier.

Giret har færre deler og større transmisjonsforhold enn
eksisterende gir, noe som gir større driftssikkerhet og
lavere pris pr. kWh. Markedet innen fornybar energi er
svært stort da det da det planlegges utbygging av
vindmølleparker for flere titalls milliarder bare i Europa.
Angle Wind jobber meeget strukturert og målrettet, og
med solid kompetanse fra offshore og mekanisk industri
har man her muligheten til å bygge noe nytt rettet inn
mot fornybar sektor.

Bio Dalane AS
Bio Dalane AS ble etablert i 2007 av ca 50 jord- og
skogeiere i Dalane-regionen. Selskapet la inn tilbud på
utlyst anbud på fjernvarme på Lagård i Eigersund, og fikk
dette oppdraget. I slutten av 2007 ble AT Biovarme AS
invitert inn på eiersiden med 34 % av aksjene.
Anlegget ble bygget i løpet av 2008, og består av ca 700
meter med fjernvarme, varmesentral med 850 KW
biokjel, flissilo på 130 m3, akkumulatortank på 40 m3,
samt en elkjele på 400 KW. I 2009 ble det levert 2,6
GWh, hvorav 99,6 % ble levert fra biokjelen. På grunn av
en del ekstraordinære kostnader første driftsår ble
årsresultatet negativt med ca 300 000 kr i underskudd.
I 2010 ble det levert 2,85 GWh, hvorav 99,3 % er levert fra
biokjelen.

Angle Wind AS
Angle Wind ble etablert med mål om å bli en norsk
leverandørbedrift til en global vindmølleindustri. I 2009 hadde selskapet utviklet en prototyp av
et nytt og unikt gir på 225 KW for å se om prinsippene
fungerte. Nå er man i neste fase der man utvikler og
bygger et 3 MW gir. Dette prosjektet er støttet av både
Forskningsrådets Renergi-program og Innovasjon Norge
sin Miljøteknologi-ordning. Deretter er planen å sette i
gang en pilot der giret skal testes i en virkelig vindmølle.
Selskapet samarbeider med en ledende
vindturbinleverandør.
I løpet av 2010 er anlegget bygget videre ut med
ytterligere 500 meter nett, samt ny reservelast. Alle
kundekontraktene er nå på totallast. Resultatet i 2010
vil være på ca 300.000 kr i pluss, dvs en kraftig
forbedring. I 2011 er det dessuten satt inn et
nødstrømanlegg, slik at anlegget vil produsere og levere
varme til kundene selv om strømmen i området skulle bli
borte.
Bio Dalane AS har status som pilotprosjekt i IN. Det er
bygget som et meget kompakt og robust anlegg som tar
fuktig flis direkte fra skog og med enklest mulig logistikk.
Kundene er alle større offentlige bygg på
Lagårdområdet. Erfaringene så langt tyder på at
anlegget både teknisk og økonomisk vil bli en suksess for
eierne, og for kundene som er sikret rimelig og sikker
tilgang på varme i årene framover.
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Foto: Bio Dalane AS, Angle Wind AS

E Innovation AS har også etablert et datterselskap – E
Plug AS høsten 2008. Datterselskapet fokuserte på å
utvikle en metode som skulle patentsøkes, for så å
utvikle konkrete produkter og unike løsninger for
vedlikehold innvendig i rør. TorcPlug, nærmere vist på
eplug.no, fikk patent og har i dag utviklet et konsept som
kan spare operatørselskapene for vesentlig med tid i
forbindelse med brønnintervensjonsarbeid. E Plug AS har
i dag 5 ansatte og følger en prosjektplan som har tatt 18
måneder å utarbeide. Det antas at TorcPlug er
kommersialiserbar høsten 2013.
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Alf Siqveland
I 2009 søkte Alf Siqveland fra Vigrestad på Jæren om
tilskudd til oppføring av ny driftsbygning. Han hadde da
en kvote på 153.000 liter. Naboen hadde da tilbudt han å
leie sin kvote og jord. Med de to kvotene til sammen, fikk
han rett under 400.000 liter, og med god arrondering av
jorden rundt eiendommen så han det som en mulighet
for å satse. Tilskudd fra Innovasjon Norge ble innvilget i
desember 2009 og i september 2010 flyttet alle dyr inn i
den nye bygningen. Da hadde han full produksjon med
en gang, og klarte til og med å melke hele kvoten for
2010. Dette gav en god start økonomisk.
Bygningen kostet rett under kr 7 millioner. Alf Siqveland
gir uttrykk for at tilskuddet fra Innovasjon Norge var
utløsende for å gå i gang med prosjektet.
Dette er ett av mange eksempler på vellykket satsing på
melkeproduksjon i fylket.

Allergikokken AS
Allergikokken har etter lang tid utviklet og produsert en
sjokoladekake laget for allergikere. Produksjonen startet
sommeren 2010. Sjokoladekaken Hilde er snart i salg
over hele landet.Selskapet er etablert av Hilde Brenne
Rugås i 2007, og er tatt opp som inkubatorbedrift.
Målet til Allergikokken er å gjøre hverdagen lettere og
sikrere for allergikere. Alle ingredienser er grundig
sjekket ut for de mest kjente allergifremkallende stoffene
etter produsentenes opplysninger.
Allergikokken AS har i 2010 fått tilskudd fra Innovasjon
Noge i flere omganger; til oppfølgingsprosjekt, til
nasjonal lansering og til nye produksjonslokaler i Suldal.
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ÅRSRAPPORT HORDALAND

Forsiktig optimisme
Næringslivet i Hordaland var i 2010 preget av en
forsiktig, men økende optimisme. Det var fortsatt
meget stor etterspørsel etter Innovasjon Norge sine
finansieringstjenester, spesielt innen miljøteknologi
og marin sektor. Vår satsing på utvikling av nye
innovasjonsmiljøer har blitt godt mottatt av
bedriftene.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

RAPPORT FRA STYRET

Styrets arbeid

Høy aktivitet og stor etterspørsel fra næringslivet har
preget alle tjenesteområdene. i 2010

Styret har hatt 9 møter i 2010, og behandlet 62 saker.
I tillegg har styret behandlet endel saker vedrørende
strategi og policy på ulike områder. Eksempler på dette
er policy for bedriftsrettede finansielle tjenester og
samfunnsansvar.

FINANSIERINGSVIRKSOMHETEN
Innovasjon Norge Hordaland bevilget ca. 597 mill. kroner.
i tilskudd, lån og garantier i 2010, noe som er en nedgang
fra finanskriseåret 2009, men en økning på vel 50 %
sammenlignet med 2008. Det ble bevilget
ekstraordinære midler til maritim sektor i revidert
statsbudsjett. Bedrifter i Hordaland fikk tildelt penger til
10 prosjekter og brukte ca. 23 % av disse midlene. Det ble
også bevilget penger til en miljøteknologiordning. IN
Hordaland har hatt stor etterspørsel etter disse midlene
til gode prosjekter og vi benyttet 27 % av den nasjonale
rammen.
Det ble bevilget 168 mill. kroner i tilskudd, 57 mill. kroner i
lånegrunnlag for rentestøtte, 13 mill. kroner i garantier og
359 mill. kroner i lån. Innovasjon Norge Hordaland har et
godt samarbeid med bankene.
Kontoret får også midler fra Hordaland Fylkeskommune
og Fylkesmannen og styret takker på vegne av
bedriftskundene/ virksomhetene for disse midlene.

Innovasjonsmiljøer Nettverk og mobilisering
Innovasjonsklynger stimulert gjennom Arena- og NCEprogrammene, er viktige arenaer for å motivere til
innovasjon og nyskaping. Det nye NCE Tourism – Fjord
Norway og de to nye Arena programmene innenfor
offshore vind og media/teknologi ; Arena NOW og
MediArena er alle godt i gang med arbeidet og vi
merker økt satsing på innovative prosjekter. Det er god
utvikling og oppslutning om ARENA Offshorefartøy.
Vi har et samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og
Fylkesmannen om å styrke entreprenørskapssatsingen i
fylket. Det er satset på kompetansetiltak og utvikling av
egen nettportal, Kom-an.no, der relevant informasjon for
entreprenørene presenteres på en enkel måte.
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Utsiktene fremover
Fremtidsutsiktene er noe mer positive for flere av våre
sektorer. Vi opplever en betydelig etterspørsel etter våre
tjenester. Innovasjon Norge Hordaland forventer et
meget aktivt år for å bidra til økt innovasjon og
verdiskaping også i 2011.
NÆRINGSLIVET I HORDALAND
En forsiktig optimisme avløste den kraftige nedgangen
i alle hovednæringene i Hordaland opplevde i 2009.
Sysselsettingen i industrien har vært stabil i 2010. For
2011 venter industribedriftene en moderat vekst i antall
ansatte. Arbeidsledigheten i Hordaland var blant de
laveste i landet i 2010 og for 2011 ventes uendret eller
lavere arbeidsledighet.
For fiskeri- og havbruksnæringene har 2010 vært et
svært godt år og 2011 tegner også bra. Etter en periode
med negativ utvikling, er det på nytt vekst i
petroleumssektoren. Verfts- og metallvareindustrien
derimot sliter fortsatt med lave ordrereserver og er den
delen av industrien som er minst optimistisk til utsiktene
i 2011. Reiselivsnæringen hadde et svært vanskelig år i
2009, men litt bedre i 2010 der utenlandstrafikken tok
seg litt opp. Reiselivsnæringen er mer optimistisk med
tanke på 2011.
Hordaland holder skansen som største eksportfylke i
2010, men var ett av fylkene med lavest eksportvekst.
Det har spesielt sammenheng med priser og volumer for
eksport av raffinerte oljeprodukter som veier svært tungt
i vårt eksportregnskap. For andre eksportprodukter var
eksportveksten svært beskjeden, bortsett for sjømat som
hadde rekordvekst. Leverandørindustrien til
petroleumssektoren og maritim sektor trakk ned
eksporttallene for Hordaland i 2010.
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NØKKELTALL, INNOVASJON NORGE I HORDALAND

OM KONTORET I HORDALAND

Totalt
Antall saker
Antall SkatteFunn-søknader
Bevilget totalt (mill. kroner)
Utlån totalt (mill. kroner)

2010
419
191
522
1,395

2009
425
206
607
1,163

Entreprenørskap

Innvilget i 2010 (mill. kroner)
Markedslån
Risikolån og garantier
Distriktsrettede tilskudd
Etablerstipend
Lånebeløp rentestøtte landbruk
Andre tilskudd

2010
211
80
24
23
57
127

2009
309
158
29
14
65
95

Største næringer etter tilsagn
(mill. kroner)
Landbruk
Fiske/oppdrett
Forretningsmessig tjenesteyting
Industri

2010

2009

128
110
102
51

192
139
134
116

Utlån pr 31.12.2010
(mill. kroner)
Markedslån
Risikolån og garantier

2010

2009

1,158
237

963
200

I love Innovation Norway!

Innovasjon Norge Hordaland har i 2010 brukt betydelige
ressurser rettet mot etablerere. Et sentralt prosjekt i
denne sammenheng er samarbeidet mellom Hordaland
fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og
Innovasjon Norge om styrket satsing på
entreprenørskap.
I 2010 har det vært særlig fokus på å styrke samarbeidet
med 1. linjen i kommunene (kommuneprosjektet),
kompetanseheving innen entreprenørskap på
Høyskolenivå, mobiliseringsprosjektet Liv og Lyst, og
videreutvikling av web-portalen kom-an.no.
For øvrig er kontoret opptatt av å bygge nettverk og
tilby kompetanse til entreprenører gjennom tilbud som
FRAM Entreprenør, mentorordning for unge etablerere,
Gründergrupper etc.
Vi har ellers et nært samarbeid med våre kollegaer i
utlandet og kobler inn relevant markedskompetanse for
nyetableringer og andre SMB med internasjonale
ambisjoner og potensiale..
Innovasjonsmiljøer og vekst i bedrifter
Hordaland og Vestlandet er den regionen i Norge med
flest prosjekter innen ARENA- og NCE-programmet.
Målsetningen med disse programmene er økt
innovasjon og lønnsomhet i næringsklynger gjennom
tettere samarbeid.

Overskrift på blogginnlegg fra Bipper-Silje.

I 2010 har vi hatt fokus på oppstarten av Arena NOW –
Norwegian Offshore Wind og MediArena, samt
videreføringen av NCE Subsea og NCE Tourism.

KUNDECASE: BIPPER!
Mobilselskapet Bipper AS fra Bergen har i 2010 lansert en
trygghetsløsning for barns mobiltelefoner, i markedet
med stor suksess. Innovasjon Norge Hordaland har
tilført Bipper relevant kompetanse og finansiering helt
fra etablererstipend til IFU, Fram-kurs og diverse
tjenester fra utekontorene. Gründeren og innovatøren
bak, Silje Vallestad, ble kåret til Årets Gründerkvinne.
Prisen på 1 million kroner ble delt ut 8. mars i Oslo av
næringsminister Trond Giske.
Bipper har i dag avtale med Tele2 Europe for lansering i
Norge, Sverige, Danmark, de baltiske stater, samt
Russland. Så langt er Bipper bare lansert i Bulgaria og
Norge, men det jobbes fortløpende med lansering i de
andre landene. Videre er selskapet i forhandlinger med
T-Mobile for lansering i over 30 land. Nylig har Bipper
opprettet et datterselskap i USA med to personer med
tanke på lanseringen i det amerikanske markedet.
Bipper har vært med på å sette mobil-Norge på
verdenskartet ved hjelp av de internasjonale prisene de
har vært nominert til eller vunnet. Vi er svært stolte av
det samarbeidet vi har hatt med Bipper!
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Det har ellers vært betydelig aktivitet innen sektoren
energi og miljø, med felles konferanser og
delegasjonsbesøk fra bl.a. Tyskland og Kina.
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ÅRSRAPPORT SOGN OG FJORDANE

Optimisme i Sogn og
Fjordane
Næringslivet i Sogn og Fjordane har lagt finanskrisa
bak seg, og pilane peiker oppover igjen. Optimismen
er tilbake i bedriftene i fylket, og dei signaliserar vekst
i sysselsetjing og omsetning samla sett til neste år.

VI GIR LOKALE
IDEAR GLOBALE
MOGLEGHEITER

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane har sett i gang ei
rekke nye prosjekt i 2010., blant anna det første ARENAprosjektet innan landbruk. Formålet er å auke
verdiskapinga innan frukt og bærnæringa.

Styret i Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane er
samansett av 4 kvinner og 4 menn. 43 % av dei tilsette i
administrasjonen er kvinner. Sjukefråværet ved kontoret
var på 2,3 % i 2010.

I tillegg har vi hatt fokus på kunnskapsbaserte prosjekt
som til dømes prosjektet "Kunnskap krysser grenser" der
målet er å gjere kunnskap meir tilgjengelig gjennom ny
teknologi.

Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er godt,
og styret takker administrasjonen og tilsette for godt
arbeid og grundig førebudde saker.
Leikanger 01.03.2010

I Innovasjon Norge
arbeider menneske
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at
ein idé kan bli ein
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utviklar seg, spesielt
med tanke på
fornying og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukt
Jobben vår er blant
anna å utvikle
distrikta og styrke og
profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få fleire
nordmenn til å reise
meir i Norge og
trekke utanlandske
turister hit.

I 2010 var det løyvd 355,0 mill. kroner til næringslivet i
Sogn og Fjordane. Det er ein nedgang på 32 % i høve
2009, men likevel mykje i forhold til eit normalår.
RAPPORT FRÅ STYRET

Kjartan Longva Karin Helen Halle Brit Brækhus
Stig Oldeide Lena Birgittha Sandstrøm Knut Eikeland
Arvid Langeland Jenny Følling
NÆRINGSLIVET I SOGN OG FJORDANE

Styret har hatt 8 styremøte i 2010 og
handsama/protokollert 48 saker. Tal møte er noko færre
enn i eit normalår, noko som skuldast val av nytt styre på
hausten 2010. Tone Tenold, Siv Merete Stadheim og
Agnar Lyng gjekk ut av styret og vart erstatta av Brit
Brækhus, Stig Oldeide og Knut Eikeland.
For å få innsyn i næringslivet og kommunane sine
utfordringar legg styret stor vekt på å møte bedrifter og
kommunar i deira eige miljø. Difor er nokre av styremøta
lagt på forskjellige stader i fylket, og med innlagde
bedriftsbesøk. Styremøtet i mars var i Indre Sogn med
orientering om næringslivet i Luster og bedriftsbesøk hjå
Lerum. I mai var styret i Gulen og fekk orienteringar frå
Ola Brånaas, IT-miljøet på Mjømna, industrimiljøet i
Sløvåg og Gulen Dykkarsenter. Grunna nytt styre vart
møta om hausten i hovudsak opplæring i Innovasjon
Norge sitt arbeidsfelt og sine strategiar. Divisjonsdirektør
Per Niederbach var med på eit av desse møta.
Etter lågkonjunkturen i 2009 var 2010 året da pilene
byrja å peike oppover att for næringslivet i Sogn og
Fjordane. Bedriftene her i fylket kom gjennom finanskrisa
utan den store avskalinga og optimismen er no tilbake i
bedriftene våre.
Etter den rekordstore aktiviteten i 2009 var vi tilbake på
eit lågare aktivitetsnivå for virkemiddelbruken vår i 2010.
Største prosjektet var delfinansiering av utbygging av
oljebasen i Florø, der det er forventa betydeleg auka
aktivitet i åra framover.
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Næringslivet i Sogn og Fjordane er på veg opp igjen etter
finanskrisa og bedriftene er meir optimistiske enn ved
inngangen av 2010. Dette gjeld dei fleste næringane med
unnatak av verfts- og mekanisk industri som framleis slit
med låge ordrereservar.
Eksportnæringane viser oppgang og her er det spesielt
eksport av laks som bidreg med høgaste vekst. Når det
gjeld sysselsettinga så har den vore stabil i 2010 etter ein
større nedgang i 2009. For 2011 forventar dei fleste
næringane stabil eller auka sysselsetting.
Dei marine næringane har hatt eit varierande resultat.
2010 var eit godt år for lakse- og dei pelagiske
næringane, mens for torsk har det vore eit tyngre år
både når det gjeld fangst og oppdrett.
Sogn og Fjordane hadde 2 % færre registrerte
landbruksføretak i 2010 enn året før. Jordbruksarealet
har også gått noko attende, medan produsert volum
ikkje endra seg tilsvarande. Mjølkeproduksjonen syner
ein auke i høve til året før og innafor hagebruket er det
ein god del nyskapande aktivitet.
Reiselivet har teke seg opp igjen etter finanskrisa. Ferie
og fritidstrafikken aukar, men framleis er det nedgang i
yrkesrelatert overnatting.
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AKTIVITETEN VED KONTORET
Utviklingsaktivitetar
Sogn og Fjordane er det første fylket som har fått på
plass eit ARENA-prosjekt innan landbruk. Med ni
millionar til nettverksarbeid og fellesprosjekter over tre
år skal Sogn og Fjordane auke verdiskapinga innan frukt
og bærnæringa. Prosjektet er delfinansiert av Innovasjon
Norge og næringa sjølv. Statusen som Arena prosjekt
har klynga oppnådd etter å ha fått på plass tett kopling i
heile verdikjeda, samt samarbeid mellom næring og
FOU-aktørar. Klynga har nytta seg av heimhenting av
kunnskap gjennom Innovasjon Norge sine utekontor i
Europa gjennom kontoret vårt i Paris.

Gjernom sitt selskap, Melin Medical AS, har han no
lansert ein betalingsterminal som kommuniserer med
legen sitt journalsystem og med bank. Terminalen er
testa ut ved legekontoret på Sandane med svært
vellukka resultat. Innovasjon Norge meiner dei viktigast
suksessfaktorane her er kunnskap om prosess, nettverk i
bransjen og ikkje minst etableraren sin eigen drivkraft. Vi
bidrog med finansiering av utviklingsprosjektet.

Innovasjon Norge har vore initiativtakar i tett samarbeid
med partnarar i IT-forum til prosjektet “Kunnskap
Krysser Grenser”, som har siktemål å gjere kunnskap
meir tilgjengeleg for små og mellomstore bedrifter i
fylket. Prosjektet har vekt stor interesse både her i fylket
og over heile landet etterkvart som fleire har fått auga
opp for at det er muleg å gjere kunnskap tilgjengeleg på
ein rimelegare og meir miljøvenleg måte gjennom meir
web-baserte løysingar og ny teknologi. I samband med
at ein av våre tilsette hospiterte ved kontoret til
Innovasjon Norge i San Fransisco, fekk IT-forum lagt til
rette for ein lærerik studietur til området, og det vart
knytt viktige kontaktar for IT-bedrifter her i fylket.
“Eit Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” vart starta opp i
2010 med Innovasjon Norge som leiar av styringsgruppa.
Prosjektet tek utgangspunkt i nærings- og
folketalsendringar og andre utfordringar i Sogn og
Fjordane. Kva er myter og fakta om trendane? Korleis
skal næringsmiljøa, kunnskapsaktørane og det offentlege
støtteapparatet kunne ta del i dei utfordringane som er i
fylket, diskutere mulege løysingar på utfordringane og
tilrå konkrete tiltak? Det vert jobba særleg med kva som
skal til for å skape fleire kunnskapsarbeidsplassar,
langsiktig økonomisk vekst i Sogn og Fjordane og bevare
livskraftige og attraktive lokalsamfunn. Prosjektet bygger
på erfaringane frå ”Et Kunnskapsbasert Norge”.
Finansiering
I 2010 vart det løyvd totalt 355,0 mill. kroner til
bedrifter/personar i Sogn og Fjordane fordelt på 107,5
mill. kroner i tilskot, 145,9 mill. kroner i lån, 2,3 million
kroner i garantiar og rentestøtte for lån på 99,2 mill.
kroner. Det var låg etterspurnad etter Innovasjon Norge
sine verkemiddel i første halvår, men den tok seg opp
mot slutten av året. Det totale forbruket var 32 % lågare
enn i 2009. Men 2009 var eit spesielt år med finanskrise
og ekstraløyvingar til Innovasjon Norge. 2010 var likevel
et år med stort forbruk i høve eit normalår. 34 % av
tilskota har gått til kvinneretta prosjekt.
NYTENKANDE LEGE PÅ SANDANE
Jesper Melin Ganc-Petersen såg gjennom sitt arbeid som
lege eit stort potensiale i å effektivisere kvardagen for
aktørar i helsesektoren knytt til administrasjon og
betaling. Mykje tid på legekontoret gjekk med til
administrasjon og legen ynskte meir tid til
pasientbehandling.
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Foto: Melin Medical AS
NØKKELTAL
Næringsliv/samfunn
Folketal
Arbeidsløyse , slutten av året
Nyetableringar
Konkursar
Eksport (mrd. kroner)
Reiseliv ( 1 000 gjestedøgn)

2010
107 742
1,9 %
704
73
13,4
1 316

2009
107 080
1,8 %
645
87
11,5
1 309

Tal søknader
Tal løyvinger
Tal skatteFUNN-saker

2010
339
36

2009
392
32

Innvilga (mill. kroner)
Marknadslån
Risikolån/garanti
Distriktsretta tilskot
Etablerarstipend
Tilskot landbruksverkemiddel
Rentestøtte for lån
Andre tilskot
Sum

2010
100,0
48,0
43,5
3,4
44,3
99,2
16,6
355,0

2009
228,3
97,4
39,0
4,3
37,6
73,5
39,9
519,9

Låneportefølje (mill kroner)
Marknadslån
Risikolån
Garanti
BU-lån
Sum

2010
794
182
7
76
1 052

2009
799
201
7
89
1 096
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Industrien på veg opp
Også 2010 har vore eit aktivt år for næringslivet i
Møre og Romsdal og dette har og prega Innovasjon
Noreg i fylket. Gjennom tildeling av over 1 milliard
kroner, samt arbeid med vårt internasjonale nettverk
(utekontora), har Innovasjon Noreg i stor grad
medverka til innovasjon og omstilling i næringslivet.
Vår sterkt oljerelaterte industri hadde i 2010 framleis
god aktivitet, og utsiktene for nær framtid ser også
ut til å sikre sysselsetjinga framover.

VI GIR LOKALE
IDEAR GLOBALE
MOGLEGHEITER

Tildelingane til næringslivet i Møre og Romsdal har i
sterk grad vore med på å dempe verknaden av
marknadssvikten i enkelte utsette næringar, i tillegg til å
førebu verksemdene på oppturen som på sikt vil kome.
Vår store verftsindustri fekk nyte godt av dei såkalla
verftspakkane som vart løyvde ekstra i 2010 og
Innovasjon Noreg i Møre og Romsdal nytta omtrent
halvparten av dei landsdekkjande ekstramidlane.
RAPPORT FRÅ STYRET

I Innovasjon Noreg
arbeider menneske
som har lokal og
internasjonal
kompetanse slik at
ein idé kan bli ein
forretningssuksess.
Vi skal medverke til
at norsk næringsliv
utviklar seg, spesielt
med tanke på
fornying og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukt.
Jobben vår er mellom
anna å utvikle
distrikta og styrkje
og profilere norsk
næringsliv i Noreg og
i utlandet.
Vi skal og få fleire
nordmenn til å reise
meir i Noreg og
trekkje utanlandske
turistar hit.

Styret har halde 11 møte og behandla/protokollert 183
saker i 2010. Styret har i år hatt møte med og besøkt
bedrifter og kommuneadministrasjon i Stranda samt
Hareid og Ulstein kommunar. Det planlagde møtet i
Kristiansund i mars vart avlyst grunna rasfare/uver.
Gjennom forskjellige innspel og foredrag m.v. har styret
fått lagt fram og drøfta landbrukspolitikken spesielt retta
inn mot “Inn på tunet”-satsinga til Innovasjon Noreg og
fylket. Vidare har ein fått oppgradering på Asiasatsinga
til Innovasjon Noreg (utekontora) gjennom foredrag av
regionleiar for Sør- og Sør-øst Asia samt gjennom
rapportering frå direktør etter besøk i regionen. Ein har
og hatt maritim satsing til gjennomgang og drøfting. Det
siste har i stor grad prega kontoret si drift i 2010. Om lag
50 % av dei tildelte midlane (over 500 mill. kroner) er
gjeve til bedrifter knytta til denne næringsgreina når ein
tar med bevilgninga til Norsk Maritimt
Kompetansesenter. Dette viser at fokus og omtale av
spesielle innsatsområde gjev resultat i form av auka
etterspurnad og finansiell medverknad.
Den internasjonale økonomien har stabilisert seg på eit
relativt lågt og noko usikkert nivå, medan oljerelatert
verksemd ser ut til å sikre ordrebase og aktivitet på eit
akseptabelt nivå. Tildelte ekstramidlar i 2010 og godt
samspel med lokale bankar har gjeve Innovasjon Noreg
sterkare ”musklar” til å vere med i prioriterte saker. Dette
vil og halde fram i 2011.
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Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er godt,
og styret takkar administrasjonen og tilsette for godt
arbeid og grundig førebudde saker.
Ålesund, 15.03.11
Styret for Innovasjon Norge Møre og Romsdal:
Per Kibsgaard-Petersen (leiar) , Torill Ytreberg,
Per Øvrelid, Kristine Landmark, Frank Sve,
Anne Katrine Jensen, Jon Aasen, Randi Lied
AKTIVITETAR I MØRE OG ROMSDAL – NØKKELTAL
Kontorstader: Ålesund og Molde (26,2 årsverk)
Tal tilsagn i 2010 (ex. vedlikehald, klagesaker): 479
Innvilga i 2010: 1 014 mill. kroner
Tal godkjende SkatteFunn-prosjekt i 2010: 114 saker
Innvilga i 2010 (alle beløp i mill. kroner)
• Marknadslån : 606
• Risikolån og garantiar: 194
• Distriktsretta tilskot: 48
• Etablerarstipend: 9
• Tilskot landbruk: 33
• Lånebeløp for rentestøtte landbruk: 78
• Andre tilskot: 46
Tilsagn pr. satsing i 2010 (største)
• Maritim: 356
• Marin: 419
• Jord/skogbruk: 168
Låneportefølje 31.12.2010: 2 850
• Marknadslån : 2 404
• Risikolån og garantiar : 446
Regionale satsingar innanfor RUP
(samla tilsagn av lån og tilskot (tilnærma tal))
• Entreprenørskap: 14
• Internasjonalisering: 585
• Reiselivsutvikling: 19
• Omstilling og nyskaping i landbruket: 157
• Omstilling og nyskaping i industrien: 309

3

Med kontor i alle
fylke og i tretti land
over heile verda, er
det lett å kome i
kontakt med oss.

OM KONTORET I MØRE OG ROMSDAL
Dei 28 tilsette ved kontora i Molde og Ålesund innvilga
totalt 1 014 millionar kroner i 2010, ein reduksjon på kun
om lag 300 millionar kroner frå rekordåret 2009 då
kontoret fekk store ekstraløyvingar grunna finansuroa.
Med det er kontoret framleis det største på tildeling av
finansielle verkemidlar frå Innovasjon Noreg. Innovasjon
Noreg i Møre og Romsdal forvaltar ei låneportefølje på
ca. 2,8 milliardar kroner. Samarbeidet med Møre og
Romsdal fylke er framleis godt og Innovasjon Noreg er
aktivt med i utviklinga av den nye Handlingsplana for
Verdiskaping. Saman med Møre og Romsdal fylke,
Sparebanken Møre, Møreforsking og NHO har vi og i
2010 laga konjunkturbarometeret Temp. Sparebanken
Møre, Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Noreg
gjennomførte Mørekonferansen 2010.
KUNDEBEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL
Finansiering er ofte ei utfordring for å realisere
nyskapande og innovative prosjekt. Innovasjon Noreg
har som målsetjing å gje lokale idear globale
moglegheiter, og vi presenterer her fire prosjekt der
Innovasjon Noreg i Møre og Romsdal har vore
medverkande med ulike kompetanse- og
finansieringstenester.
SatPos as - Unik knoppskytingsbedrift på Aukra
Gründerbedrifta SatPos as har utvikla eit unikt og
nøyaktig posisjoneringsutstyr for seismikk og
oljeverksemda med eit stort internasjonalt potensial.
SatPos as er ei knoppskytingsbedrift og vart i 2009 skilt
ut frå teknologibedrifta FUPE Systems AS, som vart
grunnlagt i 1997 av Wiggo Edvardsen.
Dagleg leiar i SatPos as, Eva Helen Edvardsen (27), seier
at bedrifta nesten er i mål med å utvikle ei kabelløysing,
Citius Cable, som er 5 gongar raskare enn den trådlause
løysinga og med ein presisjon som er i verdsklasse. Ho
meiner marknadspotensialet er på mange hundre
millionar kroner.

Dagleg leiar Eva Helen Edvardsen og utviklingssjef JohnHarry Edvardsen i SatPos as. Foto: SatPos as

Dei bidraga Innovasjon Noreg har gjeve SatPos as har
ført/fører til å styrkje bedriftas kunnskap og kompetanse
rundt styreleiing, leiaransvar og bransjekunnskap ved
Mentorordninga. Det har og ført til at SatPos as har
kunna gjennomført messedeltaking via støtte til det. Når
det gjeld Nyvekst-tilskot og Skattefunn, er dette midlar
som vil vere med på å styrkje bedriftas likviditet, drift og
organisk vekst.
Vartdal Plastindustri AS og BEWi Produkter AS –
emballasjeprosjekt
Noreg er i dag i stor grad ein råvareleverandør til
næringsmiddelindustrien i andre land. Dersom ein går
vekk frå å transportere heil fisk og over på rein filét, kan
ein potensielt redusere vekta pr. pall med heile 32 %.
Dette har mykje å seie når det gjeld transportutgifter for
eksportørane og ikkje minst i forhold til miljøbelastinga.

Foto: Torkel Sørhus/Inventas

Citius er eit høgpresisjons målesystem, brukt til
posisjonering mellom utstyr på bøyene og båten ved
skyting av seismikk innan olje og gass. For å finne
reservoara må ein analysere data ved skyting for å danne
seg eit bilete av kor reservoara er. Citius har ein presisjon
på under 10 cm, noko som gjev eit godt grunnlag for
nøyaktig posisjonering.

Det finst fleire metodar for transport av fersk fisk.
Emballasjeprodusentane Vartdal Plastindustri AS i Ørsta
og BEWi Produkter AS i Hamarvik har gått saman om å
utvikle og produsere eit nytt forbrukaremballasjesystem
som vil redusere emballasjevolumet med inntil 50 %
samanlikna med tradisjonell MAP (modifisert atmofære).

SatPos as er ei familiebedrift der all verdiskaping,
utvikling og produksjon vil gå føre seg på Aukra.
Dagleg leiar Eva Helen Edvardsen driv bedrifta saman
med sin bror John-Harry Edvardsen som er utviklingssjef
i SatPos as.

Emballasjesystemet består av ein film, ein CO2-emitter
utvikla av Nofima Mat AS og eit beger. I utviklinga og
uttestinga av det nye systemet for rund fisk og filet,
deltek produsenten Marine Fresh AS og distributøren AS
Aalesundfisk i Ålesund. For marknadssida er målet å
teste ut emballasjesystemet i forhold til kvalitet,
bakterievekst, kor lenge varen held seg og
produkttettleik.
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Vartdal Plastindustri AS og BEWi Produkter AS har i
tillegg saman med Inventas i Trondheim utvikla eit nytt
emballasjesystem som reduserer miljøbelastinga og er
meir økonomisk for slakteria der dei tradisjonelle lokka
på fiskekassene blir erstatta med ein film.
Totalt vil dei nye løysingane hjelpe slakteri og foredlarar
nærare konsumenten. Om resultatet blir at Noreg i
større grad kan eksportere vidareforedla fiskeprodukt, vil
dette få store konsekvensar for alle dei ulike brukarane
av denne type produkt. Prosjektet handlar dermed ikkje
berre om å utvikle teknologi, men om å utvikle
marknader gjennom teknologi. Innovasjon Noreg si
deltaking og risikoavlasting gjennom tilskot og lån blir
vurdert som klart utløysande for prosjektet.

Smøla Havstuer AS– pilot fisketurisme og tryggleik
Gjennom dei seinare åra har det skjedd fleire
drukningsulukker blant utanlandske sportsfiskarar som
er på ferie i Noreg. Fleire av ulukkene kjem av at
gjestene ikkje er vande med skiftande ver og vind. Dei
blir overraska over desse skiftingane og viser i enkelte
tilfelle også at dei ikkje er heilt førebudde på dei
situasjonane som kan oppstå når ein fiskar frå båt i
norske fjordar.

IN2Japan – internasjonaliseringsprosjekt
I 2010 var distriktskontoret med på å initiere og
finansiere internasjonaliserings-prosjektet IN2Japan der
First Process AS (Ørskog), Optimar AS (Giske), MMC
Tendos AS (Giske), Mustad Longline AS (Ålesund) og
Global Enviro AS (Ulsteinvik) er deltakarbedrifter. Etter
positive resultat frå eit forprosjekt, ønskte gruppa å satse
vidare mot den japanske marknaden i fellesskap.
Overordna målsetjing er å skape nye og utvide
eksisterande marknader for omsetning av norsk marint
prosessutstyr i Japan gjennom strategisk forankra
langsiktig arbeid.

Innovasjon Noreg
sitt kontor i Tokyo
har saman med
konsulentselskapet
Segel hatt ei sentral
rolle i den praktiske
gjennomføringa av
prosjektet. I
Foto: Kari-Anne Lade Gjørvad
oktober/ november
vart det
gjennomført ein studietur til fiskerirelaterte område i
Japan, både i den sørlege og nordlege delen av landet.
Dette for å gje bedriftsdeltakarane inngåande kunnskap
om marknadsstrukturane og føresetnader for å nå ut i
marknaden for eigne produkt og tenester i Japan.
Prosjektdeltakarane skal utgreie og eventuelt etablere ei
felles plattform for marknadsføring av norsk marint
prosessutstyr og fiskeriteknologi i Japan og iverksetje
marknadsføringstiltak.
Det blir no gjort oppfølgingsarbeid for å få på plass
samarbeid med potensielle partnerar og etablere
salskanalar/representasjonskanalar i den japanske
marknaden. Alle deltakarbedriftene framhevar at det er
vanskeleg og utfordrande å operere i den japanske
marknaden utan agentar på grunn av blant anna språkog kulturskilnader. To agentar er no involverte i
prosjektet, og desse arbeider både med enkeltprosjekt
og fellesprosjekt for å skreddersy løysingar tilpassa
japanske aktørar.
Utan Innovasjon Noreg sitt bidrag i forprosjekt- og
hovedprosjektfasen, hadde prosjektet truleg ikkje vorte
gjennomført.
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Foto: Smøla Havstuer

Smøla Havstuer AS samarbeider med andre
fisketurismeaktørar på Nordmøre samt leverandørar
innan utvikling av opplæringsmateriell. Hovudstrategien
er å vidareutvikle produkttilboda ved dei deltakande
bedriftene i retning av fokus på tryggleik og ved fangst
på alternative artar og ved bruk av alternative metodar.
Samarbeid mellom bedriftene er også ein del av
hovudstrategien for denne innsatsen. Målet med
prosjektet er vidare å utvikle nye produkt for
sportsfiskesegmentet og familiesegmentet som fører til
utvida sesong. Det skal og utarbeidast konsept for
tryggleiksopplæring for fisketuristar.
Prosjektet er ein del av produktutviklingsprosjektet som
er kjørt gjennom Reiselivsprogrammet i Møre og
Romsdal og er delfinansiert av Innovasjon Noreg.

TEMP er eit konjunkturbarometer, som er utarbeidd av
Møre og Romsdal fylke,
Innovasjon Noreg, Sparebanken
Møre, NAV og Møreforsking.
Barometeret tar føre seg trendar
innan sentrale næringar og
samfunnsutviklinga i Møre og
Romsdal, sjå vår heimeside:
www.innovasjonnorge.no/moreogromsdal
Kontaktinformasjon:
Ålesund
Adresse: St. Olav plass 1 (inng. Grimmergt.)
Postadr.: Postboks 166, 6001 Ålesund
Telefon: 70 11 64 50
Avd. Molde
Adresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Telefon: 71 19 14 10
E-post til begge kontora:
moreogromsdal@innovasjonnorge.no
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Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Innovation Norway

Årsrapport 2010
IN Sør-Trøndelag
Optimismen er tilbake i næringslivet, og vi kunne
bidra til å realisere mange spennende prosjekter i
2010. Det var spesielt stor aktivitet knyttet til
knoppskytinger fra teknologimiljøene i Trondheim.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

RAPPORT FRA STYRET

NÆRINGSLIVET I SØR-TRØNDELAG

Styret avholdt 9 møter og behandlet til sammen 108
saker i 2010. Styret er spesielt tilfreds med at Sør
Trøndelag sikret seg 18 av 40 mill. kroner som totalt ble
bevilget over den nye miljøteknologiordningen. Styret
behandlet en rekke store industrielle forsknings- og
utviklingskontrakter, særlig innenfor sektoren olje og
gass. Omfanget av slike saker viser den viktige rollen
kontoret har i arbeidet med å kommersialisere
forskningsresultater på vegne av hele nasjonen. Styret er
tilfreds med at det fortsatt er stor aktivitet innenfor
tradisjonell bruksutbygging i landbruket, men ønsker
flere spenstige utviklingsprosjekter fra distriktsbedrifter i
fylket. Temadiskusjonene i styret omhandlet blant annet
samvirkeorganisasjonene i landbruket, reiseliv og
tilgangen på såkorn/venturekapital. Høsten 2010 hadde
styret naturlig nok mye fokus på de utfordringer
organisasjonen sto overfor som følge av kutt i
statsbudsjettet for 2011.

Generelt var optimismen tilbake i næringslivet, selv om
enkeltbedrifter fortsatt var preget av finanskrisen også i
starten av 2010. Året ble et “gullår” for den viktige
havbruksnæringen i fylket, og også innenfor energi/miljø
og leverandørindustrien til olje og gass var det stor
aktivitet. Åpningen av Norturas nye anlegg i Malvik
representer en milepæl for den landbruksbaserte
næringsmiddelindustrien i fylket og vi opplever en ny giv
i reiselivet.

Styresammensetning:
Tore O. Sandvik (leder), May Kristin Knutsen, Merethe
Storødegård, Torild Langklopp, Heidi Jaksland Kvernmo
(Lars Morten Rosmo), Arne Braut (Torhild
Aarbergsbotten), Tor Ulleberg (Ståle Gjersvold), Trond
Michael Andersen(Christiane Solheim).
(Navn i parentes er nye styremedlemmer fra 01.10.2010

INNOVASJON NORGE I SØR-TRØNDELAG

SØR-TRØNDELAG FYLKE
FOLKETALL (pr. 01.01.2011):
Sør-Trøndelag 294.066
Trondheim
173.486
Arbeidsledigheten ved slutten av 2010 var 3 %, mens den
var 2,7 % pr. 31.12. 2009.

NTNU feiret 100 års jubileum i 2010 og Trondheims
posisjon som landets teknologihovedstad ble
ettertrykkelig understreket.
Konkurser
2010
194 (- 35 %)
2009
298 (+31 %)

Nyetableringer
2925
2463

Distriktskontoret ligger i Trondheim og hadde 23 ansatte
pr. 01.01.2010.
Direktør
Vigdis Harsvik
Styreleder
Tore O. Sandvik
Innvilget i 2010 (mill. kroner) (2009 i parentes)
•Markedslån
109 (339)
•Risikolån
55 (140)
•Distriktsrettede tilskudd
26 ( 19)
•Etablererstipend
17 ( 17)
•Tilskudd landbruk
43 ( 42)
•Rentestøtte landbruk (lån) 69 ( 71)
•Andre tilskudd
71 ( 58)
•Garantier
9
Sum innvilget
399 (686)

Antall behandlede finansieringssaker i 2010 var 586 (640
i 2009).
Låneportefølje pr. 31.12.2010 er ca. 880 mill. kroner,
fordelt på markedslån 705 mill. kroner og risikolån 175
mill. kroner.
Antall SkatteFunn-søknader i 2010 var 175 (190).[
%!encoding=unicode fillcolor={cmyk 1 0 0 0} fontname=FedraSan

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

34

3

3D Radar AS

Nedgangen i bevilgede midler fra 2009 til 2010, skyldes i
sin helhet to store lånetilsagn som ble gitt i 2009.
Rørosmeieriet AS

KUNDEBEDRIFTER FRA SØR-TRØNDELAG
3D Radar AS
Bedriften har vært først ute på markedet med 3dimensjonell avbildning av nedgravde infrastrukturer.
Forretningsideen er å produsere og selge geo-radarer til
selskaper og institusjoner som driver med
oppmåling/grunnundersøkelser, samt til militæret eller
NGO som driver med minerydding. Innen militær og
humanitær mineleting bidrar produktet til å redde liv til
soldater og sivilbefolkning.

De siste to årene har selskapet seksdoblet omsetningen,
og i fjor omsatte de for 34 mill. kroner. Og veksten skal
ikke stoppe med det, selskapets ambisjon er å omsette
for mer enn 100 mill. kroner i løpet av 2012.
I 2010 ble 3D-Radar AS kåret til gaselle-vinner både i
Sør-Trøndelag fylke og senere i en nasjonal kåring blant
alle bedrifter i Norge. 3D-Radar AS ble også nominert til
Innovasjon Norges Internasjonaliseringspris. Denne
deles ut til bedrifter som har oppnådd internasjonal
suksess.
Innovasjon Norge har fra etableringen av 3D-Radar AS
bidratt med rådgivning, etablererstipend og flere tilskudd
til IFU/OFU prosjekt.
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Rørosmeieriet – viktig øk
ologisk matmotor i
Rørosregionen
Siden oppstarten i 2001 har Rørosmeieriet befestet sin
posisjon som det eneste heløkologiske meieriet i landet.
Eid av entusiastiske bønder og næringsaktører, drevet av
en flott stab med kunnskap og stolthet. Rørosmeieriet
produserer ekte varer.
Rørosmeieriet produserer og selger meieriprodukter
med lokal og historisk tilknytning basert på økologisk
råstoff fra Rørostraktene. Rørosmeieriet har vært og er
utstillingsvindu for regionale og nasjonale myndigheter
som er opptatt av å lykkes med øko-satsingen. Derfor er
det betydelig interesse og oppmerksomhet rettet mot
bedriften og initiativet de økologiske melkeprodusentene
iverksatte da TINE la ned anlegget i 2001.

Tilknytningen mellom Rørosmeieriet og
produsentmiljøet er god. Bøndene i regionen stiller seg
bak Rørosmeieriet og ser potensialet for økt
verdiskaping og styrking av det økologiske landbruket.
Rørosmeieriet omsatte for rundt 20 mill. kroner i 2010
og sysselsatte over 8 årsverk, hvorav mer enn 50 % var
kvinner.
Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag har fulgt utviklingen i
Rørosmeieriet tett fra oppstarten. Veiledning og
rådgiving har stått sentralt. Det er også ytt ulike tilskudd,
fra bla Verdiskapingsprogrammet for mat.

Rørosmeieriet AS

Vi har også i 2010 hatt et omfattende internasjonalt
engasjement. Det er arrangert en rekke møter mellom
næringslivet og våre utekontorer, noe som har ledet til
mange konkrete prosjekter. Det er gitt tilbud om
kompetansebygging innenfor ulike internasjonale tema
og vi har fulgt bedrifter ut på internasjonale møteplasser.
På finansieringssiden er vi spesielt fornøyd med at vi fikk
på plass en finansiering av Fesil Sunergy sin videre
utvikling av teknologi som skal gjøre produksjon av
solcellesilisium enda mer energi- og kostnadseffektiv.
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Årsrapport 2010
Året 2010 var for oss tilbake til normale tilstander
etter finanskriseåret 2009, sier direktør Ulrik
Hammervold. Dette vises på bevilgningene, som ble
på om lag 320 mill. kroner - 300 mill. kroner mindre
enn året før.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter

I 2010 har Innovasjon Norge bidratt sterkt til utviklingen
av vindklyngen på Verdal. Med satsingen til GE Wind
Energy, Aker Verdal og andre bedrifter, er dette blitt en
betydelig klynge i nasjonal sammenheng. Som pådriver i
prosessene finnes Arena-prosjektet Arena Vindenergi.
Innovasjon Norge brukte 18,6 mill. kroner i tilskudd på
vindsatsingen i Verdal i 2010.
Innovasjon Norge deltar aktivt i det regionale
partnerskapet i Nord-Trøndelag. Partnerskapet i NordTrøndelag fungerer godt, og er bl.a delaktig i
utarbeidelsen av Regionalt Utviklingsprogram.
Vi har i løpet av 2010 undertegnet avtale med 18 av
kommunene i Nord-Trøndelag om et nærmere
samarbeid. I disse avtalene er det hovedfokus på
entreprenørskap, og de tar opp i seg arbeidsdelingen
mellom Innovasjon Norge og kommunene som er
fastlagt i Regionalt Utviklingsprogram.
Ogå dette året var den geografiske fordelingen på
midlene er god. Det er bevilget midler til prosjekter i alle
fylkets 24 kommuner.

Styret hadde 7 møter i 2010 og behandlet 108 saker.
Noen av møtene ble kombinert med bedriftsbesøk. I
2010 var styret i Nærøy, Verdal og Inderøy.
NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG
På samme måte som resten av Norge, slapp NordTrøndelag relativt lett fra finanskrisen. Imidlertid økte
tallet på konkurser noe i 2010. Arbeidsledigheten ved
utgangen av 2010 var lavere enn ett år tidligere.
Situasjonen i Nord-Trøndelag kan oppsummeres slik:
• Lysere enn på mange år på Aker Verdal med kontrakter
fram til 2013
• Spennende vindklynge på Verdal, og mange bedrifter
investerier med sikte på leveranser til denne industrien
• Fortsatt gode tider i laksenæringen
• Markedet for verftene er bedret
• Investeringsviljen fortsatt tilstede i jordbruket, men
dalende interesse for samdrifter
• Positive signaler i trelastbransjen
• Økning i eksporten på 20% sammenlignet med 2009
• Antall nyetableringer økt med 12% sammenlignet med
2009

RAPPORT FRA STYRET
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Styrets sammensetning ved utgangen av året var:
Ingvild Kjerkol (leder) - fylkesråd for regional utvikling
Nils Martin Williksen (nestleder) - adm. dir Nils Williksen
AS
Tor Erik Jensen - fylkesråd for samferdsel
Rune Hallstrøm - distriktssekretær LO
Trine Hasvang Vaag - gårdbruker
Kristine Daling Sakshaug - adm. dir Øyna Parken AS
Kjetil Myran - adm. dir Proffesional Turn Milling AS
Siw Ellinor Aagård
I løpet av året ble det oppnevnt nytt regionalt styre.
Styret oppnevnes av hovedtstyret, med unntak av de to
fylkesrådene som er valgt direkte av Nord-Trøndelag
fylkeskommune. Styret har beslutningsmyndighet i
enkeltsaker, og har ellers som oppgave utvikling av
regional strategi og tilsyn med distriktskontoret.

Namdal Akvasenter sitt anlegg i Flatanger
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
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OM KONTORET I NORD-TRØNDELAG
Ved Innovasjon Norges kontor i Nord-Trøndelag er det
17 årsverk.
2010 ble det bevilget tilsammen 318,9 mill. kroner til
bedrifter i Nord-Trøndelag. Av dette var 107,8 mill.
kroner lån og garantier og resten var ulike former for
tilskudd. Virkemidlene kommer både fra nasjonale
rammer og fra fylkesvise rammer for distrikstpolitiske
virkemidler og for bygdeutviklingsvirkemidlene.
Innovasjon Norge Nord-Trøndelag prioriterer tre
sektorer. Dette er landbruk, energi og miljø og reiseliv.
Distriktspolitiske virkemidler

Energi og miljø
Energi og miljø har vært det nest høyest prioriterte
satsingsområde for 2010 (etter landbruk) med
bevilgninger på 31,7 mill. kroner i tilskudd. Av dette var
tilskuddene til vindsastingen på Verdal 18,6 mill. kroner..
Innenfor dette området var det en forsknings- og
utviklingskontrakt i 2010. Denne var mellom Professional
Turn Milling AS i Leksvik og Statkraft.
I 2010 har vi hatt samarbeid med våre kontorer i
Storbritannia, Tyskland og USA innenfor energi- og
miljøområdet.
Foto: Innovation Norway/Robin Strand

Gjennom Regionalt Utviklingsprogram får Innovasjon
Norge Nord-Trøndelag en ramme for de
distriktspolitiske virkemidlene. Disse kan brukes til
tilskudd, tapsfond på risikolån og etablererstipend, og
kan benyttes i alle kommunene i fylket med unntak av
Stjørdal og Levanger. Midlene skal fremme utvikling av
et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i
distriktene ved å stimulere til nyetableringer og til
videreutvikling og omstilling i eksisterende bedrifter. Det
ble bevilget 51,6 mill. kroner i tilskudd og 16,4 mill. kroner
i lån av disse virkemidlene.

Vi opplever positiv oppmerksomhet og god etterspørsel
etter matspesialiteter i Nord-Trøndelag. Hoteller og
restauranter tar dette i bruk for å forsterke sin profil på
kvalitet og miljø. Innenfor dette området er det satt
igang et eget vekstprogram på nasjonalt nivå, hvor
Nord-Trøndelag sålangt har med to bedrifter. Det er
bekymringsfullt at det er liten tilgang både på nye
produkter og nye produsenter innenfor dette området.

Bygdeutviklingsvirkemidler
Det ble bevilget 37,2 mill. kroner i tilskudd, rentestøtte for
lån på til sammen 90,2 mill. kroner og risikolån på 1,0
mill. kroner.
Det har over flere år vært stor investeringslyst innenfor
det tradisjonelle jordbruket i fylket. Dette gjelder spesielt
innenfor melk- og storfekjøtt. Det er imidlertid tegn på
at investeringslysten er i ferd med avta. Flere store
investeringsprosjekt som ble innvilget finansiering i 2010,
er ikke blitt startet opp innen utgangen av året. Årsaken
til en nedgang investeringslysten er sannsynligvis
sammensatt. Men noen effekter av finanskrisen og sterk
kostnadsvekst på kraftfor og bygg er nok de viktigste.

Marin
Det har blitt bevilget 40 mill. kroner til marin sektor,
hvorav om lag halvparten er tilskudd. Innenfor dette
området var det en forsknings- og utviklingskontrakt.
Den var mellom vaksinebedriften Pharmaq AS og
samarbeidspartnere i Sør-Korea. Det er også kontoret i
Sør-Korea som vi har hatt mest kontakt med av
utekontorene i 2010, og en medarbeider fra vårt kontor
deltok på messen Seoulfood i Sør-Korea i mai. I tillegg
har vi hatt samarbeid med kontoret i Polen.
Reiseliv

Bjørka Gård med Bjørn Inge og Marie Vorum produserer
honning og sjokolade (Foto: Innovasjon Norge)
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Innen reiseliv er det en sterk satsing fra Innovasjon
Norge og fylkeskommunene på markedsselskapet
Trøndelag Reiseliv som bl.a jobber med at
reiselivsbedriftene i større grad skal kunne tilby
bookbare produkter over nettet.

4

ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

KUNDEBEDRIFTER
Entreprenørskap

Per Johan Rauø

Innen entreprenørskap er finansiering av
nyetableringsprosjekter en svært viktig del av arbeidet.
Det er bevilget om lag 30 mill. kroner til dette området.
Etablerere får dessuten tilbud om å delta i
etablereropplæringen, som Innovasjon Norge på vegne
av det regionale partnerskapet er ansvarlig for, eller i
Alkymisten som er et særlig tilbud til unge etablere.
Noen prosjekter blir også plukket ut til å delta på MidtNorge Take Off som kjøres i samarbeid med NTNU.
Dessuten ble etablerermessen Innorama arrangert i 2010
på Steinkjer.
Innen entreprenørskap har vi hatt samarbeid med
Innovasjon Norges kontorer i Hamburg, Shanghai, Rio de
Janeiro og Stockholm.

Gründeren Per Johan Rauø har utviklet et nytt
dataprogram som hjelper folk å få opp lesehastigheten.
Resultatene vekker oppsikt, og nå har han fått
Aschehoug forlag med på laget. Innovasjon Norge har
bidratt med etablererstipend på kr 200.000.
Per Johan Rauø har bakgrunn som lærer og møtte
mange elever som slet med lesingen. Han synes ikke
særlig om de hjelpemidlene som fantes, og begynte å
utvikle sin egen metode. Etterhvert fikk han hjelp av
forskere på SINTEF og studenter på NTNU og endte opp
med det produktet som nå heter Pageturner.
Foto: Per Johan Rauø

Kvinner
Hele 39% av bygdeutviklingsmidlene og 36% av de
distriktspolitiske virkemidlene i 2010, gikk til
kvinnerettede prosjekter. Andelen kvinner som fikk
etablererstipend var 38%. Kontoret var i 2010
medarrangør av et seminar på kvinnedagen 8. mars.

STATISTIKK NORD-TRØNDELAG
Næringsliv/samfunn
Folketall
Arbeidsledighet
Eksport (mrd. kroner)
Konkurser
Nyetableringer
Reiseliv (1000 gjestedøgn)

2010
132140
2,4%
3,9
112
929
601

2009
131555
2,8%
3,5
96
831
623

Antall saker
Ordinære finansieringssaker
Godkjente SkatteFUNN

402
36

427
28

80,7
50,3
19,9
24,9
44,3
7,3
46,8
90,2
5,8
18,9
318,9

299,0
35,2
1,3
92,4
45,2
11,0
55,2
98,6
6,3
13,7
621,6

Lånefortefølje (i mill.
kroner)
Markedslån
Risikolån og garantier
Sum låneportefølje

367,2
127,4
494,6

364,5
130,3
494,9
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Maskon AS på Stjørdal har utviklet verdens første
helautomatiske vaksinemaskin for smolt. Dette har de
gjort i samarbeid med Marine Harvest og Salmar
gjennom en industriell forsknings- og utviklingskontrakt
(IFU). Tilskuddet fra Innovasjon Norge i IFU-kontrakten
var 3,5 mill. kroner og en regner med at totale
utviklingskostnader vil være om lag 11 mill. kroner.
Fram til nå har vaksinering av fisk vært håndarbeid.
Maskon sin maskin kan stikkvaksinere 20.000 laks i
timen. Dette er derfor revolusjonerende teknologi som
både er mer nøyaktig, rimeligere og mindre belastende
for fisken.
Foto: Maskon

Innvilget (i mill. kroner)
Markedslån
Herav landbrukslån
Herav lån til fiskeflåten
Risikolån og garantier
Distriktsrettet tilskudd
Etablererstipend
Tilskudd landbruk
Lånebeløp for rentestøtte
Regionalt utviklingsprogram
Andre tilskudd
SUM innvilget

Maskon
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Årsrapport 2010 Innovasjon
Norge Nordland
Næringslivet i Nordland har klart seg godt gjennom
finanskrisen og opplevde et godt år i 2010. Fylket har
blant annet en globalt ledende oppdrettsnæring,
solcelleindustrien er landets største og reiselivet er i
fremgang. Imidlertid ble fjoråret et kriseår for deler
av landbruket som ble rammet av ugunstige
klimatiske forhold.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Under finanskrisen opplevde Innovasjon Norge Nordland
en sterk økning i antall henvendelser fra næringslivet og
langt flere prosjekter ble igangsatt enn normalt. I 2010
har antallet henvendelser sunket noe, men antallet
henvendelser er fortsatt høyere enn tiden før
finanskrisen.
RAPPORT FRA STYRET

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Innovasjon Norges visjon er å gi lokale næringsideer
globale muligheter. Dette gjøres gjennom å tilby
tjenester og programmer som bidrar til utvikling av
distriktene og økt innovasjon i næringslivet.
Innovasjon Norge er regjeringens verktøy for
næringsutvikling. Tidligere var Nærings- og
handelsdepartementet eneeier av Innovasjon Norge,
men fra 1. januar 2010 ble det gjort et eierskifte som
medførte at Nærings- og handelsdepartementet eier 51
% og fylkeskommunene 49 %. Innovasjon Norge får
oppdrag og forvalter virkemidler fra flere departementer
og regionale aktører. Innovasjon Norge Nordland har et
godt samarbeid med Nordland fylkeskommune og
Fylkesmannens Landbruksavdeling om nærings- og
strategiutvikling generelt og vårt oppdrag spesielt.
I løpet av 2010 ble Innovasjon Norges arbeid evaluert. En
av hovedkonklusjonene i rapporten er at verdiskapingen
i Norge ville vært lavere uten Innovasjon Norges bidrag.
Samtidig heter det at Innovasjon Norges kunder ikke er
som andre bedrifter, fordi virkemidlene i stor grad treffer
foretak som vokser. Sammenliknet med øvrige bedrifter i
Norge har Innovasjon Norges kunder høyere
verdiskaping og sysselsetting. Rapporten sier også at
hovedstrukturen i dagens organisering bør videreføres,
innovasjonsgraden må bli høyere og Innovasjon Norge
bør bli en tydeligere rådgiver for eiere og
oppdragsgivere.
I løpet av 2010 fikk Innovasjon Norge Nordland på plass
et nytt styre som består av:
Rita Lekang (styreleder)
Frode Mellemvik (nestleder)
Malin Arntsen
Jann Greger Winsents
Wenche Kristiansen
Roger Mosand
Åsunn Lyngedal
Jan Ivar Myrflott
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NÆRINGSLIVET I FYLKET
Fremdeles er aktivitetsnivået lavere enn før finanskrisen
slo til. I følge Indeks Nordland 2011 har konjunkturene
påvirket nordlandsbedriftenes evne og vilje til vekst og
investeringer negativt både gjennom prispress, lavere
lønnsomhet og usikkerhet. Et kjennetegn med 2010 er at
de fleste bedriftene kun har gjennomført nødvendige
vedlikeholdsinvesteringer og effektivisert driften. Samlet
omsetning utgjorde 121,7 mrd kroner, en økning på 3,3 %
fra året før (Indeks Nordland 2011). Eksporten holdt seg
på samme nivå som året før med 16,1 mrd kroner. Dette
skyldes økning i eksport av marine produkter med 16 %
og nedgang i eksport av metaller med 34 % (Indeks
Nordland 2011).
Nordland har fortsatt lav arbeidsledighet. I likhet med
resten av landsdelen sliter næringslivet med å få tak i
kompetent arbeidskraft. Rekrutteringsproblemene i
Nord-Norge er relativt sett større enn
landsgjennomsnittet i alle næringene. Situasjonen er
verst i bygg og anlegg samt maskin- og utstyrsindustri.
Nord-Norge har mangel på arbeidskraft særlig i yrker
som krever høyskole- og universitetsutdanning, innen
praktiske håndverksyrker og industriyrker som krever
fagbrev. Denne mangelen på kvalifisert arbeidskraft kan
begrense gjennomføringen av satsinger i nord.
Landsdelen opplever en langpendling fra resten av landet
og utlandet som er beregnet til et inntektstap for
landsdelen på vel 1 mrd. kroner. (Konjunkturbarometer
Nord Norge høsten 2010).
KORT BESKRIVELSE AV DE VIKTIGSTE SEKTORENE I
NORDLAND:
Fiskerinæringen ble Nordlands eksportlokomotiv i 2010.
Nordland er nå Norges tredje største eksportfylke av fisk,
med en eksportomsetning på 6,2 milliarder.
Lakseoppdrettsnæringen eksporterer omlag 95 % av sin
produksjon til omlag 100 nasjoner, der hovedmarkedene
finnes i Europa. Av nye arter er det fortsatt
torskeoppdrett som er dominerende, men næringen er
avhengig av å få ned produksjonskostnad pr kg for å
oppnå lønnsomhet.
Torskefiskeriet hadde et vanskelig år i 2010. Prisene var
rekordlave, og ble bare delvis kompensert gjennom
kvoteøkning.
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Tørrfisknæringen opplevde 2009 som et økonomisk og
markedsmessig krevende år. Derfor ble det hengt et
betydelig lavere kvantum torsk i 2010 enn hva som var
tilfelle i 2009. Dette resulterte i økte priser og året som
gikk ble derfor samlet sett et økonomisk tilfredsstillende
år for tørrfiskprodusentene i Nordland.
Den pelagiske sektoren preges av konsolidering. Denne
utviklingen forventes å fortsette i årene fremover. Til
tross for svært lave sildepriser i 2010 hadde pelagisk
sektor tilfredsstillende inntjening i 2010. Årsaken var
rekordhøy sildekvote og kvoteøkning både på makrell og
lodde.

Kraftig fall i ordretilgang og hardere konkurranse har
bidratt til nullvekst for bygg- og anleggsbransjen samlet
gjennom 2010. Strengere krav til innholdet i bygg og nye
tekniske forskrifter for bygg fra 2011, medførte at en del
prosjekter ble framskyndet, som igjen genererte økende
aktivitet i 4. kvartal 2010. Utsiktene for 2011 er imidlertid
usikker. Usikkerheten er her spesielt relatert til
nivå/volum på boligbygging og næringsbygg. Det
forventes at oppdrag tilknyttet offentlige bygg– og
vegprosjekter vil være de viktigste drivkreftene i 2011 for
bygg- og anleggssektoren i Nordland.
OM KONTORET I NORDLAND

Deler av landbrukssektoren i fylket opplevde store
utfordringer i forhold til grovforproduksjonen. Dette var
som følge av en klimatisk tøff vinter og sen vår. Også i
2010 fortsatte trenden med en dreining mot større
driftsenheter. I Nordland var investeringene i større grad
knyttet til enkeltbruk sammenlignet med 2009.
Landbrukssektoren i fylket viste fortsatt stor
investeringsvilje i nye driftsbygninger med høyt
teknologisk nivå.

Antall ansatte på kontoret
30
Totalt antall finansieringssaker i 2010 (401 innvilgede,
128 avslåtte, resten er retur- og klagesaker)
821
Innvilget i 2010 (i mill kr) (inkl lånebeløp for
rentestøtte landbruk)
416,4
Låneportefølje pr 31.12.10 (i mill kr)
1 127
Antall SkatteFunn-søknader i 2010
86
INNVILGET I 2010 (mill kr)

Konjunkturnedgangen medførte generelt svak
etterspørsel og inntjening for store deler av
verkstedindustrien i 2010, både for de som opererer mot
prosessindustrien, olje/gass og mot eksportmarkedet.
For 2011 forventes det gjennomgående å bli bedring i de
fleste markeder, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til
utviklingen. Flere bedrifter/miljøer i Nordland arbeider
for å posisjonere seg som mer sentrale leverandører og
komme høyere opp i verdikjeden innen olje/gass. Den
økte aktiviteten i Nord-Norge gir muligheter for dette,
og Momek Group sin samarbeidskontrakt med Aibel
vedrørende Norneskipet er en viktig milepæl i denne
sammenheng. For reparasjonsverftene har 2010 vært et
krevende år.
Innen prosessindustrien er metaller og solceller de
største verdibærerne. Etter konjunktursvikten som følge
av finanskrisen har produksjon, etterspørsel og
lønnsomheten gradvis tatt seg opp, og utsiktene for 2011
er positive. Bedriftene har det siste året gjort mye
vedlikeholdsinvesteringer og effektivisert driften.
Solcelleindustrien i Nordland er landets største.
Gjennomførte investeringer har ført til lavere kostnader
og økt kapasitet. Innotech Solar AS i Narvik oppgraderer
solceller. De har hatt betydelig vekst, og de ble tildelt
Innovasjon Norge sin nasjonale nyskapingspris
Reodorprisen for 2010. Andre deler av prosessindustrien
har også gjort tiltak og miljøinvesteringer som gjør
virksomhetene grønnere. Nordland har store
mineralressurser, og det er investert i gruvene og
effektive logistikksystemer.
Reiselivsnæringen i Nordland har i 2010 hatt en marginal
økning i antall gjestedøgn. Det er store regionale
forskjeller, og det er fortsatt Lofoten som har den største
volumveksten. Veksten er i hovedsak knyttet til ferie- og
fritidsmarkedet. Sesongstrukturen er fortsatt en stor
utfordring for turismen i Nordland, selv om det for noen
regioner peker i riktig retning. For å skape flere helårige
arbeidsplasser og øke lønnsomheten i næringen, er det
avgjørende at bedriftene lykkes med sesongforlengelse
og utvikling av nye sesonger.
Tjenestesektoren hadde i 2010 en nullvekst og utsiktene
for 2011 er en vekst på 2 % for fylket totalt. Over tid er
det imidlertid kun i bysamfunnene i Nordland
40 at
tjenestesektoren vokser.

Lavrisikolån
Risikolån og garantier (herunder avsetning til
tapsfond for risikolån 12 mill)
Distriktsrettet tilskudd
Etablererstipend, inkubatorstipend
Tilskudd landbruk
Lånebeløp for rentestøtte landbruk
Andre tilskudd (herav DA Bodø 28 mill)
Sum innvilget lån og tilskudd

74,7
86,3
104
3,6
35
72
40
416,4

Største næringer tilsagn 2010 (mill kr) lån og
tilskudd
Jord/skogbruk
Fiske/oppdrett (marin)
Industri
Bergverk
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Hotell og restaurant
Helse
Kultur
Bygg og anlegg
Informasjon og kommunikasjon
Varehandel
Forretningsmessig tjenesteyting

94,4
93
67,4
40,8
34
24
6,8
5,7
5
4,7
2,8
2,7

NØKKELTALL NÆRINGSLIVET I FYLKET
Arbeidsledighet
2010
2009
Omstillingskommuner

2,7
3,1
Bø/Øksnes

Nyetableringer
2010
2009

1022
790

Konkurser
2010
2009

233
226
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Eksport (mrd kr)
2010
2009

16,10
16,04

Reiseliv
Antall gjestedøgn 2010
Antall gjestedøgn 2009

1446277
1445612

INNOVASJON NORGES TJENESTER: FINANSIERING,
NETTVERK, RÅDGIVNING, KOMPETANSE OG
PROFIL/DESIGN
Innovasjon Norges mål er å bidra til et
konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i Nordland
gjennom å tilby finansiering, kompetanse, rådgivning,
nettverksbygging og profil/design.
På finansieringssiden er kontoret i Nordland et av de
største i landet. I 2010 var samlede tilsagn på kr 416,4
mill. kroner til næringslivet i fylket. Herav ble 233 mill.
kroner gitt som lån (inkl. lånebeløp for rentestøtte
landbruk). Når det gjelder tilskudd til enkeltbedrifter
prioriteres innovasjonsprosjekter (nye produkter,
prosesser eller markeder) med potensial for å skape
internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Vi arbeider
for å få frem flere prosjekter fra kvinner, ungdom,
etablerere, unge bedrifter og små og
mellomstorebedrifter med vekstambisjoner.
I tillegg til bruk av økonomiske virkemidler,
gjennomfører vi en rekke aktiviteter for å bidra til
nettverksbygging og økt kompetanse i næringslivet i
Nordland. I denne sammenheng er nettverksprosjektene
av sentral betydning. Gjennom felles og koordinert
satsing på kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og
nyskaping, er målet å bidra til økt verdiskaping,
lønnsomhet og internasjonalisering i definerte
næringsklynger.
Dette gjennomføres på en systematisk måte hvor
hensikten er at små og mellomstore bedrifter kan hente
inspirasjon og kunnskap hos hverandre og fra FoUinstitusjoner. Klyngene samarbeider der de kan og
konkurrerer der de må noe som skaper en dynamikk
som er positiv for innovasjon og utvikling. I Nordland har
vi tre igangværende klynger som til sammen
representerer 75 bedrifter. I tillegg ble det startet 8
bedriftsnettverk.
1. Arena Beredskap arbeider med utvikling av
oljeverntjenester og utstyr. Denne klyngen har i 2010
hatt stor internasjonal aktivitet både i Brasil og
Mexicogolfen.
2. Arena Innovative opplevelser består av små bedrifter
som yter tjenester og skaper reiselivsopplevelser. Dette
er en vel fungerende klynge som i 2010 blant annet
startet flere designprosjekter.
3. NCE Aquaculture er en godt etablert næringsklynge
der det satses på økt kommersiell produksjon av fisk og
sjømat beregnet for det globale markedet.
Hovedtyngden av bedriftenes aktiviteter i klyngen er
lakseproduksjon, men det jobbes i tillegg med biologiske
problemstillinger, teknologi og nye arter (torsk). Klyngen
var representert på EXPO 2010 i Shanghai.
35 bedrifter har mottatt rådgivning fra Innovasjon
Norges utekontorer. Rundt 100 bedrifter har deltatt på
41 der EXPO
ulike messer og delegasjonsreiser til utlandet,
2010 i Shanghai var den største.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning
for FoU-prosjekter i næringslivet, der Innovasjon Norge
foretar kvalitetssikring av søknadene og gir innstilling til
Norges Forskningsråd. I 2010 ble det i Nordland mottatt
86 søknader hvorav 65 ble godkjent sammenliknet med
102 mottatte og 68 godkjente i 2009. Norges
Forskningsråds regionale representant for Nordland har
kontorfellesskap med Innovasjon Norge.
Gjennom programmet Bedrift i EU Enterprise Europe
Network bistår Innovasjon Norge næringslivet med å
utnytte mulighetene som EØS-avtalen gir. Vi bidrar med
rådgivning og kompetanse om EUs regelverk, tilgang til
EU-markeder og fremmer europeisk samarbeid mellom
bedrifter i ulike land. I Nordland har 35 bedrifter fått EUrådgivning, 185 bedrifter og organisasjoner har deltatt på
EU/EØS relaterte kurs og foredrag og vi har besvart ca.
400 spørsmål om EU/EØS. Innovasjon Norge har
gjennom dette programmet prosjektkontor i Narvik.
Innovasjon Norge har et designprogram som tilbyr
bedrifter rådgiving innen merkevarebygging og bruk av
design som strategisk virkemiddel i bedriftenes
forretningsutvikling. Programmet tilbyr også formidling
av profesjonell designkompetanse innen industri/produktdesign, visuell identitet, emballasjedesign
og/eller interaksjonsdesign. En samarbeidsavtale mellom
Innovasjon Norge og Norsk Designråd danner
grunnlaget for Designprogrammet. I 2010 ble det
igangsatt 20 designprosjekter i Nordland.
Gjennom IPR-rådgivningstjenesten (immaterielle
rettigheter) fikk 23 bedrifter og etablerere veiledning om
beskyttelse av varemerke, design, patenter og åndsverk.
Innovasjon Norge har kompetansetilbud som skal bidra
til mer profesjonelle ledere og økt lønnsomhet i
bedriftene. FRAM er eksempel på et kompetansetilbud
som tilbys til bedrifter innenfor de fleste bransjer i
Nordland. Evalueringene fra deltakerbedriftene viser god
måloppnåelse og høy nytteverdi. I 2010 ble det bevilget
midler til oppstart av hele fem nye FRAM-prosjekter i
fylket med 80 deltakere innen sektorer som landbruk,
mat, kultur og kulturhåndverk.
Gjennom Mentorordningen får en ung etablerer gode
råd og veiledning av en erfaren bedriftsleder. Ordningen
startet i 2010 og er på kort tid blitt svært populær.
Samarbeid med førstelinjetjenesten i kommunene fikk
økt prioritet i 2010. I løpet av første halvår 2011 vil alle
kommunene få besøk av Innovasjon Norge.
Kontoret har et godt samarbeid med Nordland
fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling,
blant annet vedrørende tildeling av økonomiske rammer,
utforming av næringsstrategier og tiltak.
KUNDEBEDRIFTER
Lofoten Sjokolade
Jeanette Irene Johansen har gjort alvor av drømmen sin
og startet i 2008 sjokoladefabrikk i lokalene på den
nedlagte flyplassen på Værøy. Bedriften Lofoten
Sjokolade produserer kvalitetssjokolade. Hver enkelt bit
er håndlaget og inneholder bare ekte kvalitetsråvarer og
ingen essenser. Produktene gir en helt spesiell
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smaksopplevelse med mye og kraftig smak. Krydderet
som brukes kjøpes inn fra helt andre himmelstrøk og i
kombinasjon med fjell og hav i Lofoten skapes et unikt
produkt. Salget skjer via egen nettbutikk, via andre
forhandlere og direkte fra Værøy. Markedet er både
privatpersoner og bedrifter. Etterspørselen har så langt
vært langt større enn produksjonskapasiteten. Det er
også økende antall henvendelser fra utlandet om å kjøpe
sjokoladen. Innovasjon Norge Nordland har vært
involvert i utviklingen av bedriften både med
etablererstipend og mentorordning. I 2011 planlegges
produksjonsøkning, og Innovasjon Norge bidrar med
investeringstilskudd og lån. Jeanette Irene Johansen kom
til finalen som en av seks nasjonale kandidater til årets
gründerkvinne. Virksomheten er et godt eksempel på at
det går an å etablere en spennende bedrift med
vekstpotensiale i utkantstrøk.

Lofotprodukt AS
Lofotprodukt AS ble etablert i 1994. Virksomheten
produserer og selger sjømat under merkevaren
”Lofoten”. Offensiv satsning på merkevarebygging og
markedsarbeid i kombinasjon med dyktige ansatte og
gode råvarer har gitt resultater. I 2010 omsatte
virksomheten for ca 175 mill kr, og har i dag ca 100
ansatte. Produktene selges hovedsakelig til
dagligvaremarkedet i alle landets kommuner.
I oktober 2010 flyttet virksomheten inn i ny fabrikk i
Lofoten. Innovasjon Norge Nordland har vært med å
finansiere investeringer i maskiner og utstyr i det ca
6.000 kvm store bygget.

Foto: Rasmus Kongsøre

Momek Group AS

Foto: Remix Media

Restech Norway AS
Restech Norway AS ble etablert i 1989. Selskapets
hovedforretningsområde er produksjon og salg av
egenutviklede sjøverts bergings/redningsutstyr, herunder
egenutviklet fortøyningssystemer og patentert
pneumatisk linekaster til bruk for sjøverts aksjoner for
kystvakt, politi, rederi og bedrifter forøvrig. Linekasterne
fungerer ved at et prosjektil festet til en line sendes ut
ved hjelp av trykkluft. Produktene blir anvendt i
forbindelse med redningsaksjoner til sjøs. I den senere tid
er også andre anvendelsesområder funnet. Restech
Norway AS har hatt en jevn omsetningsvekst og kan vise
til positive økonomiske resultater.
Bedriften har store nasjonale kunder, men selger
hoveddelen av sine produkter på det internasjonale
markedet særlig i Europa og Asia, men i USA og
Australia.
Innovasjon Norge Nordland har bistått selskapet med
støtte til en rekke prosjekter i de senere år, hvorav
hoveddelen av disse er relatert til produktutvikling.
Ovennevnte tilskudd har ofte vært i kombinasjon med
Skattefunn. Selskapet var for øvrig kandidat til
Innovasjon Norge sin internasjonaliseringspris for 2010.

Konsernet er et av Nord-Norges største mekaniske
verksteder og har 160 ansatte. Hovedaktiviteten er i Mo
Industripark, men selskapet har også avdelinger i
Harstad og Kirkenes. Konsernet har fire divisjoner,
fabrikasjon, bygg, vedlikehold og engineering.
Virksomheten ble startet i 1998 av gründer Wiggo
Dahlmo og hadde i 2009 driftsinntekter på 265 mill.
kroner. Bransjene olje- og gass, bergverk og energi vil
være sentrale satsingsområder fremover. Konsernet har
som strategi å bli en større leverandør til olje- og
gassindustrien, som i dag utgjør rundt 20 % av
konsernets omsetning. Dette er i hovedsak
enkeltstående underleveranser. Målet er å komme
høyere opp i verdikjeden og bli en selvstendig tilbyder.
Selskapet har nå inngått en samarbeidskontrakt med
Aibel vedrørende vedlikehold og modifikasjon på Norne
for Statoil. Denne kontrakten er forventet å gi en vekst i
antall ingeniører og operatører i Momek på rundt 50
ansatte. Samarbeidet med Aibel vil ventelig gi Momek et
kompetent fagmiljø som er kvalifisert til å ta andre
tilsvarende oppdrag for oljebransjen.
For å kunne bli leveringsdyktig på denne kontrakten må
Momek gjennom et omfattende opplæringsprogram.
Innovasjon Norge Nordland har bidratt med tilskudd til
opplæringsprosjektet. Både Nordland fylkeskommune og
Innovasjon Norge er opptatt av leverandørutvikling og
ringvirkninger fra olje- og gassvirksomheten utenfor
Nord-Norge.
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Tilbake til normalen
Som tidligere år har vår virksomhet i 2010 hatt fokus
på å bidra i prosjekter som utløser de fortrinn
næringslivet i Troms har. Våre fortrinn ligger først og
fremst innen marin sektor, reiseliv og de kunnskapsintensive næringene som bl.a. marin bioteknologi,
helse, IKT og rom/jord.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Landbruk, marin sektor og reiseliv er de næringene som
har størst betydning for arbeidsplassene i distriktsTroms. Statistikken for 2010 viser også at ca. 77 % av
låne- og tilskuddsmidlene er bevilget til prosjekter i
distriktet.
I forhold til 2009 ble 2010 et mer “normalt” år for
Innovasjon Norge Troms. I finanskriseåret 2009 fungerte
ikke finansmarkedet som normalt, og bankene hadde en
mer restriktiv utlånspraksis. For å kompensere for dette,
og som en del av regjeringens politikk for å opprettholde
høy aktivitet i norsk økonomi, ble Innovasjon Norges
rammer mer enn fordoblet i 2009.
RAPPORT FRA STYRET
Fram til 8. november 2010 besto styret av Anne Kristin
Brekke (leder), Håvard Kyvik Gulliksen, Arne Eidsmo, Edel
Elvevoll, Berit Nikolaisen, Jan Elvheim, Pia Svensgaard og
Svein Roger Karlsen. Dette styret hadde 8 møter og
behandlet 42 saker i 2010. Herunder saker som
omhandler policy og strategi, eksempelvis:
• Policy for de bedriftsrettede finansielle tjenester
• Samarbeidsavtale med kommunene
Styremøtet 10. februar ble avholdt i Forskningsparken i
Tromsø. Her fikk styret orienteringer fra Norinnova,
Norut og Norinnova Invest. I tillegg orienterte
Handelshøyskolen i Tromsø om sitt studium Master of
science in business creation and entrepreneurship.
Et nytt styre tiltrådte i november og det består av
Håvard Kyvik Gulliksen (leder), Sissel Stenberg
(nestleder), Bjarne Leonhardsen, Edmund Broback,
Geir Jørgensen, Anni Skogmann, Kristina Torbergsen
og Toini Løvseth.

NÆRINGSLIVET I TROMS
Høy sysselsetting og etterspørsel etter arbeidskraft i det
offentlige, er en av årsakene til at Troms har en lavere
arbeidsledighet enn resten av landet. I Troms har
arbeidsledigheten vært synkende i 2010 og i desember
var den på 2,2 % mot landsgjennomsnittet på 2,7 %.
I landbruket ser vi at tilleggsaktiviteter (spesielt Inn på
tunet-tiltak og reiseliv) utgjør en stadig større del av
inntektsgrunnlaget. 2010 ble et meget krevende år for
deler av det tradisjonelle landbruket i Troms. Overvintringsskader med påfølgende dårlig vekstsesong førte
til avlingssvikt og en vanskelig økonomisk situasjon for
mange gårdbrukere. Deler av tapene ble kompensert
med ekstraordinære midler. Likevel var det mange
gårdbrukere som måtte redusere drifta.
Marin sektor har store ulikheter i lønnsomheten. Mens
fiskeflåten har opplevd prisfall på 8-10 kroner per kilo
torsk, har lakseoppdrett igjen hatt et rekordår. For å
opprettholde inntektsnivået har flere aktører i flåtedelen,
i tillegg til torsk, fisket på andre arter som uer, sei, breiflabb og blåkveite. I foredlingsdelen av bransjen ser vi en
tendens til omlegging til mer ferske produkter etter
kriseåret 2009. 2010 ble også et bedre år for saltfisk
produsentene, som alle har solgt sin lagerbeholdning.
I tillegg til primærnæringene betyr reiselivsnæringen
mye for sysselsettingen og dermed bosettingen i
distrikts-Troms. Troms er det eneste fylket i Nord-Norge
som har en økning i antall gjestedøgn fra 2009 til 2010.
Økningen er på 15 % og skyldes flere utenlandske gjester.
Reisende fra Sverige, USA og Tyskland har den største
økningen i antall overnattinger.

Dette styret hadde 2 møter i 2010 og behandlet 9 saker.
I tillegg har de fått informasjon av spesialrådgiver Britt
Kjølstad bl.a. om Innovasjon Norges habilitetsregler.
Samarbeidet mellom styret og administrasjonen har
vært godt.

Speedfartøy rigget for drift med autoline. Foto: Eskøy AS
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BEDRIFTSEKSEMPEL

Innovasjon Norge Troms har i 2010 gitt 565 tilsagn om
lån og/eller tilskudd. på tilsammen 476,8 mill. kroner.
Den største bevilgningen i 2010 ble gitt til Finnfjord AS
i form av 100 millioner i lån til et innovativt energigjenvinningsanlegg.

Tromsø Adventure AS

Drytech AS, Norsk Kulde AS og Bioform AS er bedrifter
som har vært igjennom en internasjonaliseringsprosess
for å nå nye markeder i utlandet. Disse bedriftene har
benyttet seg av tjenester både fra kontoret i Troms, fra
den internasjonale avdelingen ved hovedkontoret og fra
våre kontorer i Russland, Sverige og Polen.
Når det gjelder internasjonalisering var vi i 2010 spesielt
aktiv mot bedrifter innen fiskeindustrien gjennom
prosjektet "IN to Spain". I korthet gikk prosjektet ut på å
få tradisjonelle saltfisk leverandører, som i all hovedsak
leverer sine produkter til markedet i Portugal, til å knytte
kontakter i det spanske markedet. Prosjektet var et
samarbeid mellom distriktskontorene i Nord-Norge og
Innovasjon Norges kontor i Madrid. Fra Troms deltok 4
bedrifter. Det var i alt 4 samlinger hvorav 2 ble lagt til
Spania der bedriftene fikk direkte kontakt med flere
store importører.
I 2010 ble det gjennom prosjektet “Eksportsatsing
Troms” arbeidet med å skreddersy våre tjenester til
bedrifter som har potensial og som er klar for å videreutvikle seg i det utenlandske markedet. I delprosjektet
“Topp 10” er hensikten å bidra til en raskere
internasjonaliseringsprosess i bedriftene og samtidig
bidra til å redusere risikoen.
Vår satsing på opplevelsesbasert reiseliv, bidrar til at de
fleste prosjektene vi finansierer er i distrikt-Troms. Flere
av prosjektene går på samarbeid og produktpakking.
Etableringen av Malangen Brygger, Fjellandsbyen i
Målselv og Hamn i Senja, har hatt en positiv virkning
på samarbeidstiltak. Disse bedriftene tar en lederrolle
for å få til et samarbeid mellom dem og de mindre
opplevelsesbedriftene.
Innovasjon Norge Troms har også i 2010 hatt en aktiv
rolle som pådriver for entreprenørskapsarbeidet i fylket,
bl.a. ved å tilby kompetansetiltak som avklaringskurs,
EtablererSkolen i Troms og temakurs. I tillegg er
kontordagene vi har i våre samarbeidskommuner, der
potensielle etablerere kan få presentere sine planer for
oss, med på å øke interessen for å etablere egen bedrift.
Innovasjon Norge Troms videreførte i 2010 avtalene vi
har med de 9 kommunene Bardu, Målselv, Skånland,
Dyrøy, Lenvik, Kåfjord, Nordreisa, Berg og Harstad.
Samarbeidet har fungert godt og i løpet av året har vi
hatt 13 kontordager og informasjonsmøter i disse
kommunene. Vi har også hatt god kontakt med flere
kommuner uten avtale med oss, dette er først og fremst
i forbindelse med finansiering av prosjekter. Vi har i
tillegg hatt 2 kontordager på Svalbard. I november hadde
vi en 2-dagers samling i Målselv for førstelinjetjenesten
med faglig påfyll og erfaringsutveksling.
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Tromsø Adventure AS ble etablert i januar 2010 som et
et resultat av et bedriftsnettverk mellom aktørene
Malangen Brygger AS, Sommarøy Arctic Hotel AS og
Lyngsfjord Adventure AS.
Tromsø Adventure AS skal utvikle, markedsføre, selge og
organisere booking av naturbaserte opplevelsespakker
fra leverandører i Tromsø-området.
Tjenesten Bedriftsnettverk skal imøtekomme behovet
små og mellomstore bedrifter (SMB) har for å etablere
kommersielt strategisk samarbeid med andre bedrifter.
Den skal baseres på sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter.
Tromsø Adventure AS er et godt eksempel på et
vellykket samarbeid mellom SMB-aktører i regionen.
Med bakgrunn i dette har Innovasjon Norge bevilget
tilskudd til forfase, forprosjekt og hovedprosjekt.

Reinsledekjøring i Troms. Foto: Tromsø Adventure AS

NØKKELTALL FOR TROMS
Næringslivet
Folketall
Nyetableringer
Konkurser
Arbeidsledighet (%)
Eksport (mrd. kroner)
Gjestedøgn

2010
157 343
150
2,2
4,2
898 340

2009
156 494
1 150
142
2,5
2,8
840 242

Antall søknader
Antall nye søknader
Herav SkatteFUNN-søknader

2010
565
65

2009
520
65

Innvilget (mill. kroner)
Lavrisikolån
Risikolån og garantier
Etablerer-/Inkubatorstipend
Distriktsutviklingstilskudd
Andre tilskudd inkl. RDA
Lånebeløp for rentestøtte
Tilskudd landbruk

2010
215,4
66,9
7,6
67,8
52,2
41,0
25,9

2009
341,5
401,2
7,0
57,0
85,4
66,4
31,6

Sum innvilget

476,8

990,1

Låneprotefølje per 31.12
Lavrisikolån
Risikolån og garantier

2010
1 298
483

2009
1 294
450

Foto: Tromsø Adevnture AS

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

2

ÅRSRAPPORT FINNMARK

Foto: C.H./Innovation Norway

Årsrapport 2011
IN Finnmark
Finnmark har alltid og vil alltid leve av naturen.
Finnmark er av den grunn gode på naturbasert
næringsutvikling som i dag er et av våre viktigste
konkurransefortrinn, sier direktør Stein Mathisen. Vi
har i 2010 hatt størst relativ vekst i eksporten i
landet, og det er naturbaserte næringer som sjømat
og mineral som er de ledende drivere. I tillegg har
vårt langsiktige arbeid med petroleumsindustriens
underleverandører begynt å gi gode resultater i hele
fylket. Eksportveksten forventes å fortsette i 2011.
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Innovasjon Norges kontor i Finnmark har hovedkontor i
Vadsø med 15 medarbeidere og et avdelingskontor i Alta
med 4 arbeidere ved utgang en av 2010.
Over dette har vi et styre med 8 medlemmer som legger
strategiske føringer for virksomheten og beslutter /tilrår
kredittjenester over direktørs fullmakt. Hovedvekten av
arbeidet går til levering av finansieringstjenester til
prioriterte næringer. Dette skjer på oppdrag fra våre
eiere og regionale samarbeidspartnere. Vårt arbeid er i
henhold til oppdragene konsentrert om næringssvake
kommuner og kommuner i vekst. I 2010 var det gledelig
å registrere økt tiltaksaktivitet i kystkommunene i fylket.

Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark,
Sametinget, kommunene i Finnmark, Norges
Forskningsråd og SIVA er sentrale premissgivere som
viser god forståelse for vår virksomhet. Styret vil takke
for godt samarbeid og felles innsats i dette viktige
arbeidet.
Uten aktive, profesjonelle og kundeorienterte
medarbeidere i Finnmark og Innovasjon Norges øvrige
apparat, kan ikke Innovasjon Norge levere som
forventet. Styret vil takke alle ansatte i administrasjonen
i Finnmark og dens kolleger i inn- og utland for godt
utført arbeid i 2010.

RAPPORT FRA STYRET

NÆRINGSLIVET I FINNMARK

Styret i Innovasjon Norge Finnmarks medlemmer:
Harald Johannes Karlstrøm, Adm dir Arctic Protection AS,
Honningsvåg - leder
Ann-Solveig Sørensen, fylkesvaraordfører fra Båtsfjord,
nestleder
Bjørn Johansen, LO-Sekretær fra Sør-Varanger
Runar Sjåstad, fylkesordfører fra Sør-Varanger
Laila K. Hagalid Berntsen, melkebonde fra Tana
Bodil Rabben Majala, regnskapsfører fra Måsøy
Marit Helene Pedersen, regiondirektør i NHO fra Vadsø
Svein Vegar Lyder, kystfisker fra Hammerfest

I våre prioriterte sektorer viser veksten at næringslivet i
Finnmark er i en naturlig substansiell vekst. Den er ikke
utløst av store offentlige tiltakspakker eller
spesialsubsidier, men av bedre konkurransekraft, bedre
markedskompetanse hos bedrifter og økt tilgang og
etterspørsel etter naturbaserte råvarer.

Styret har hatt 7 møter i 2010 og behandlet 50 saker. Av
viktige saker som styret behandlet i 2010 kan nevnes:
-Rammevilkår for mineralutvikling i Finnmark
-Potensiale for å utvikle økologiske merkevarer av mat
fra Finnmark
-Utvikling av maritim service og produksjon langs kysten
av Finnmark
-Endringer i offentlig satsing på reiselivssatsingen i Nord
Norge
-Evaluering av Innovasjon Norge
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Vi bidrar med
finansiering til
utvikling av
kystflåten i Finnmark

• Innen hvitfiskforedling og oppdrett viser 2010 at
finnmarkingene leverer gode økonomiske resultater i
2010. Viktigste faktorer her er stabil kvalitet og
kvantum, samt fleksibel produksjon.
• I fangstleddet er det en positiv utvikling i antallet
nyetableringer der Innovasjon Norge Finnmark har
bidratt til 20 nyetableringer i 2010. Dette er en
bemerkelsesverdig økning i et år der torskeprisene ga
liten lønnsomhet for flåten.
• Satsingen på torskeoppdrett i Finnmark ble ingen
suksess. I 2010 ble satsingen avsluttet.
• Verdiskapingen til reiselivsnæringa i Finnmark er
vanskelig å måle da verdikjeden er svært sammensatt
av alt fra hoteller til transportører. Målt i
kommersielle overnattingsdøgn, ligger Finnmark
omtrent på samme nivå som i 2009.
• Til tross for fortsatt nedgang i antall gårdsbruk i fylket
har flere saue- og melkebruk økt produksjon og
kvaliteten på råvarene. Melkeproduksjon er den
driftsformen som sysselsetter flest. Investeringslysten
for bygging av nye store fjøs er god for tiden.
• Lokalbaserte leverandørbedrifter til petroleum og
mineralnæringa har økt sin konkurransekraft til tross
for konkurransemessige hindringer i form av
internasjonale rammeavtaler oljeselskapene har
inngått. Veksten har vært kraftig i 2010 spesielt i SørVaranger og Hammerfest.

AKTIVITETEN VED KONTORET
Entreprenørskap
Innen dette feltet bruker vi mye ressurser på små
familiebaserte foretak som sysselsetter 2-3 årsverk og
som i utgangspunktet opererer i lokalt/regionalt marked.
I et internasjonaliseringsperspektiv ser vi at vekst i denne
gruppen ofte skjer over lang tid og er utsatt for stor
ekstern risiko i samfunn og marked. Disse kundene er
likevel tilpasningsdyktige og bidrar til bosetting og
utvikling i bygd og by, og er derfor viktige for å øke
næringspotensialet i de små lokalsamfunnene i
Finnmark. Her har vi ofte vært kundens førstekontakt på
ide, undersøkelse og utvikling av forretningside, og ikke
minst oppfølging over tid. Her har vi i 2010 hatt god hjelp
fra våre kolleger i ved hovedkontoret, England, Russland,
Spania og Frankrike på kontaktarbeid og
markedskartlegging.
Fortsatt er det behov for pådriverarbeid innen økt
rekruttering til primærnæringene. I 2010 har vi initiert
flere tiltak i lag med RUP partnere for å øke rekruttering
til kystflåte, sjømatproduksjon og landbruksproduksjon.
Vi registrerer at interessen for matproduksjon økte i
2010. En felles markedsaktør for småskala
landbruksprodukter er etablert og er i utvikling. Innen
bioenergiproduksjon ser vi positiv framgang, spesielt i
Alta og Pasvik. Innen reindrift har det vært fokus på økt
verdiskaping i hele verdikjeden. IN har her bidratt til økt
foredlingsgrad på råvare og markedsframstøt i nye
markeder.
Vekstbedrifter
Den andre kundegruppen er de viktigste vekstdriverne i
næringlivet i Finnmark. Sjømatprodusenter,
mineral/malmprodusenter og reiselivsprodusenter er
meget konkurranseutsatt globalt, og produserer
naturbaserte varer og tjenester. De har et felles behov
for langsiktig risikokapital og økt orientering mot
internasjonalt marked. Kundekontakten er ofte basert på
lang historikk og godt etablerte samarbeidsforhold. Her
har vi i 2010 arbeidet med flere investerings- og
innovasjonsprosjekter enn 2009. Størstedelen av vår
portefølje på risikokapital ble plassert her i 2010. Her har
vi hatt god hjelp fra våre kolleger i Trøndelag, Nordland
og Møre og Romsdal på hjemhenting av
markedskunnskap. Spesielt våre kolleger i Spania,
Russland, Kina og Frankrike har hjulpet våre kunder på
markedskartlegginger her.

Fra Inn på Tunet gård i Nesseby kommune.

Petroleumsektoren
Petroleumssektoren har gitt betydelige oppdrag til
bedrifter nasjonalt, regionalt og lokalt. På trappene i nær
framtid er utbygging av oljefeltet Goliat, samt bygging av
en ny fabrikkenhet på Melkøya og opptrappet
letevirksomhet på sokkelen utenfor Finnmark. Vi har i
2010 prioritert innsats på utbygging av maritime service
tilbud (skipsreparasjoner, vedlikeholdsarbeid) i
Hammerfestt og Loppa, samt kompetanse og
nettverksbygging gjennom bedriftsrettede
leverandørutviklingstilbud i landsdelen.
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Vi skal bidra til at
norsk nærignsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
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Innovasjon Norge
skal bidra til økt
verdiskaping
gjennom å styrke
kvinners deltakelse
og posisjon i
næringslivet som
gründere, i ledelse og
i styrer.

Foto: Mathis Senne, C.H./Innovation Norway

Vi bidrar med
bærekraftige
løsninger for bygging
av internasjonal
konkurransekraft

Regional mobilisering
Innovasjon Norge har over tid prioritert ressurser på å
koble inn flere småbedrifter inn i disse verdikjedene ved å
tilby hjelp til å utvikle internasjonaliseringsmuligheter
gjennom Innovasjon Norges globale tjenestetilbud. Dette
er et langsiktig arbeid som i vekstområdene Alta, Sør Varanger og Hammerfest har gitt positive resultater i
2010. Gode resultater registreres også i
mobiliseringskommunene Loppa, Deanu/Tana, Berlevåg,
Lebesby, Båtsfjord og Kvalsund. I en del kommuner ser vi
at etterspørselen etter Innovasjon Norges tjenester er i
tilbakegang eller at tjenestetilbudet ikke er tilpasset det
lokale behovet. Her har vi prioritert arbeid med å
mobilisere frem lokale utviklingsmiljø og nettverk som
søker utvikling i lag med nasjonale/internasjonale miljø.
I 2010 har dette gitt positive resultater på Nordkyn,
Varanger og Loppa.
Kvinner i privat sektor
Flere kvinner som utviklingsdrivere i privat sektor er en
nasjonal målsetting i Innovasjon Norge. I Finnmark har vi
i 2010 prioritert dette arbeidet gjennom blant annet
egne kompetanseprogram for kvinner. En høy andel
stipend, over 30 % andel av prosjektene som fikk støtte
ble gitt til kvinner.
KUNDEBEDRIFTER

Håvard Jørstad og Håvard Eriksen

iKnowBase Solutions AS
er en IT-bedrift lokalisert i næringshagen i Hammerfest.
Gründerne er Håvard Jørstad med ekspertise innen
design og utvikling av webbaserte løsninger og
integrasjonsløsninger og Stig Ivan Linna med erfaring og
kompetanse innen forretningsutvikling. De samarbeider
med Norges Skiforbund om utvikling av internasjonale
arrangementsportaler på nett. Deres
arrangementsportal ble benyttet under Ski VM 2011. De
sikter også å selge tilsvarende produkter mot olje- og
gass sektoren. IN deltar med risikokapital i oppstarts- og
utviklingsfasen. Våre tjenesteleveranser er gjort i
samarbeid med teamet for Industrielle Forsknings- og
Utviklingskontrakter (IFU) ved hovedkontoret. De har
som mål å komme opp i en omsetning på over 25 mill.
kroner i løpet av 2015 og sysselsette 14 årsverk i
Finnmark.
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Aage Pedersen AS
Bedriften har gjennom 50 år vært knyttet til
videreforedling av reinkjøtt. Årlig foredler de mellom
30.000-40.000 reinsdyr og samarbeider med
reindriftsutøvere fra Finnmark og Troms. Aage Pedersen
AS er landets største reinslakteri og forsyner det norske
marked med kvalitetsprodukter fra reindriften og
utmarka i nord. Samarbeid med IN har gitt bedriften
muligheter for utvidelse av anlegg, videreforedling og
bedriftsutvikling. I 2010 omsatte bedriften for 96 mill.,
hadde 50 ansatte i toppsesong, mens antall årsverk er
omtrent 27.
Våre tjenesteleveranser er gjort i samarbeid med våre
kolleger i Troms og hovedkontoret.
Bedriften står overfor kontinuerlige utfordringer knyttet
til endringer i de norske distribusjonssystemene. Thor
Aage Pedersen sier Innovasjon Norges tjenester til
bedriften har bidratt til positiv utvikling.
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Foto: Kjetil Olsen

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

KREDITTFORVALTNING - STATISTIKK

Innovasjon Norge
Finnmark har startet
utvikling av en
trainee-ordning for
unge melkebønder i
Finnmark.

Øksfjord Slipp og Mek AS
er et tradisjonsrik båtverksted i Øksfjord, som har gjort
et generasjonsskifte og investert betydelige beløp i
kapasitetsutbygging og produktutvikling.
Daglig leder og majoritetseier, Alf-Arne Vestre, ønsket å
trappe ned og motivere sine to sønner, begge under 35
år og med gode jobber i offshore/maritime bransje
internasjonalt – hhv. første offiser og maskinsjef på
forsyningsskip, til å vende hjem å ta over
familievirksomheten.
Innovasjon Norge Finnmark ble involvert med henblikk
på bla. medfinansiering av en prosess, der bedriften
kunne utvides til i større omfang og kunne betjene det
økte antall aktører innen oppdrettsnæringen og
olje/gass/energi som er aktive i Nordvest-Finnmark.
Investeringen bedriften vurderte nødvendig
prosjektfinansiering var 18,5 mill. kronerder rundt 16 mill.
kroner vurdertes nødvendige til fysiske investeringer i
tilbygging og nytt driftsutstyr, og i overkanten av 2 mill.
kroner til bedriftsutvikling.
Innovasjon Norge Finnmark leverte en kombinasjon av
finansierings- og andre tjenester og levert blant annet
etter en god dialog med våre kolleger i Møre og
Romsdal, Troms og Oslo.
Sønnene er på plass i Øksfjord og bidrar til økt
næringsaktivitet i bedriften men også i beslektede
virksomheter, som inngår i et nettverk rundt Øksfjord
Slipp og Mek AS.
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Antall saker
Kredittsaker
Innvilget i mill. kroner

444
301

Låneportefølje i mill. kroner
Tilskuddsportefølje i mill. kroner
SkatteFunn søknader

840
510
16

Innvilget i mill. kroner
Lavrisikolån
Innovasjonslån, risikolån og garantier
Distriktsrettet tilskudd
Etablererstipend
Tilskudd landbruk
Lånebeløp for rentestøtte landbruk
Andre tilskudd
Sum innvilget

132,2
56,3
60,3
6,8
19,9
11,4
13,8
300,7

Låneportefølje i mill. kroner
Lavrisikolån
Innovasjonslån, risikolån og garantier
Sum

624.7
215,3
840

Innbyggere
Andel yrkesaktive
Yrkesaktive
derav kvinner
derav unge 20-35 år
Arbeidsledige
Nyetableringer
Konkurser
Eksportverdi (mrd kroner)

2009
72492
53696
37628
17860
15019
2017
436
68
234

2010
73417
54129
37237
17572
14618
1824
510
69
391
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Foto: Wikipedia.com

Vest-Europa
Våre kontorer i den Vesteuropeiske regionen møtte
utfordringer i økonomisk turbulente markeder i 2010.
Vest-Europa er likevel fremdeles Norges viktigeste
handelspartner.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Vest-Europa er
Norges viktigeste
handelspartner
43 % av all norsk
fastlandseksport gikk
til Vest-Europa
55 % av all norsk
fastlandsimport kom
fra Vest-Europa
Innovasjon Norge har
kontorer i 9 av de
viktigeste byene i
regionen
Økning i gjestedøgn
fra flere av våre
fokusmarkeder til
tross for hardt
økonomiske klima.

Vest-Europa er en av de hardest rammede regionene
etter finanskrisen og området er preget av svakere enn
forventet vekst. Flere land er inne i en periode med
sterke kutt i offentlige tjenester for å redusere gjeld
samlet opp etter blant annet utgiftene ved å betale ut
bankene. Arbeidsledigheten i mange av landene har økt
det siste året og forbrukernes tillit forblir svekket. Tiltross
for svak vekst i økonomien generelt i området var
markedene i Vest-Europa også i 2010 Norges klart
viktigste eksportmarkeder.
I samsvar med dette opplevde vi i enkelte markeder
redusert etterspørsel etter etableringstjenester og at det
var mer tidkrevende å få igjennom større prosjekter. I
markeder som hadde forbedret vekst siste året, opplevde
våre kontorer en samsvarlig vekst i prosjekter og
generell interesse fra norske bedrifter.
Små og mellomstore bedrifter benytter ofte
nærmarkedene i regionen i sin første internasjonale
ekspansjon. Våre kontorer i regionen har gode nettverk
og etablerte handelssamarbeid som i en årrekke har
betydd svært mye for norske bedrifter og norsk
næringsliv, både på besøkstall, eksportsiden og
investeringer til landet.
Region Vest-Europa omfatter Innovasjon Norges
virksomhet ved ni kontorer: London, Hamburg, Paris,
Madrid, Milano, Haag, Stockholm, København og
Helsinki. Kontoret i London representerer også Irland,
Hamburg håndterer henvendelser mot Østerrike og
Sveits, og Haag er et kontor med rent reiselivsfokus.

Offshore Vind og
Solenergi er viktige
nye energikilder våre
kontorer fokuserte
på i 2010

har videre hatt fokus på marin og landbruk, og på
oppdrag gjør kontorene også prosjekter innen andre
sektorer. Virksomheten i Vest-Europa er organisert i en
matrise der hvert kontor har sine sektorprioriteringer og
kompetanse. Vi jobber for å dra nytte av kompetanse på
tvers av landegrensene for en best mulig utnyttelse av
kapasitet til beste for kunden.
Reiseliv
Mye tyder på at finanskrisen er i ferd med å slippe taket
på internasjonal turisttrafikk. Europa er den
verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter
finanskrisen. Veksten ble på beskjedne tre prosent i 2010.
Mye tyder på at veksten i Europa ble hindret av
vulkanutbruddet på Island i april som stoppet store deler
av flytrafikken. I tillegg har den usikre økonomiske
situasjonen som preger Eurosonen lagt en demper på
reisevirksomheten. Ser man nærmere på resultater innad
i Europa er det Nord-Europa som med en nedgang på
0,1 prosent den europeiske regionen som sliter mest.
Veksten i Norge i utenlandske gjestedøgn på fem
prosent kom stort sett fra Innovasjon Norges prioriterte
utenlandsmarkeder med unntak av nedgang fra
Danmark (4 %), Nederland (3 %) og Storbritannia (1 %).
Tyske gjestedøgn økte med tre prosent og Tyskland er
nok en gang Norges største utenlandsmarked med en
andel på 20 prosent av alle utenlandske gjestedøgn.
Ellers var der en økning fra Sverige på 6 % og fra SørEuropa var det en økning fra Frankrike på syv prosent,
Spania 11 prosent, mens italienske gjestedøgn økte med
fem prosent.
Energi & Miljø

SEKTORFOKUS I VEST-EUROPA
De viktigeste satsingene i Vest-Europa i 2010 har vært
reiseliv, energi & miljø, helse, IKT og kreative industrier. Vi
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Energi og Miljø er et område som de siste årene har blitt
gitt økt fokus, ikke bare innen Innovasjon Norge, men
også innen EU og landene individuelt i regionen vi
representerer. Særtrekk og fortrinn i markedene avgjører
fokus hos de forskjellige kontorene og det er en
målsetning at våre kontorer skal dekke alle delsektorer i
regionen; vind og bølgeenergi, solenergi, grønn IT,
byggtekniske løsninger og CCS. Utbygging av offshore
wind er kommet langt i Storbritannia, Tyskland og
Danmark. Den europeiske vindkraftorganisasjonen
forventer en utbygging av 50 TW vindkraft i EU innen
2020. Utviklingen gir utfordringer og flaskehalser (bl.a.
installasjon, drift og vedlikehold og kabler) der norsk
offshore kompetanse potensielt kan bidra. I Italia og
Spania er solenergi spesielt gjeldende.
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EUR 1 trillion brukt på
helse i Vest-Europa i
2010
Våre kontorer i VestEuropa arrangerte en
rekke eventer for
profilering av norsk
design
Nesten 60 % av norsk
fiskerieksport går
fortsatt til EU
En rekke studieturer
har blitt gjennomført
i mat og
landbrukssektoren

IKT
Vest-Europa er på mange måter et naturlig startmarked
for IKT da landene oppleves av mange norske bedrifter
som nærmarkeder og risikoen sees som lavere, men ikke
minst også grunnet regionens funksjon som en av de
store internasjonale hubs for teknologi og innovasjon. Vi
opplever at mange norske bedrifter har utviklet gode
løsninger og at det er stor interesse for ekspansjon.
Bedriftene er ofte born global og har behov for
umiddelbar internasjonal konkurransekraft, og våre
kontorer får henvendelser fra mange IKT bedrifter som
ønsker assistanse til å etablere aktiviteter og nettverk i
regionen.
Kompleksitet og raske endringer i IKT gjør at sektoren er
utfordrende å ekspandere i for små bedrifter, og
etterspørsel etter kompetente sparringspartnere er stor.
Cloud Computing, Software as a Service og Web 2.0 er
områder innen IKT som oppnådde momentum i 2010 og
vi ser et økende antall av tjenester innen disse feltene fra
norske utviklere. Videre har vi sett en økning i løsninger
inne eHelse og Grønn-IKT, og vi vil jobbe mer fokusert
innen disse områdene i tiden fremover.
Helse
Vest-Europa er et attraktivt marked der det brukes nær
EUR 1 trillion på helse. Dette markedet vokser med ca. 4
% per år og fordeler seg på medisinsk utstyr, legemidler,
hospitaltjenester, informasjonsteknologi, diagnostica,
etc. Selv om EU standardiserer en rekke forhold innen
sektoren er det fremdeles ulikheter mellom
medlemslandene, og dette stiller store krav til lokal
kunnskap om f. eks. dokumentasjonskrav,
registreringsprosedyrer, kliniske studier, systemer, lover
og regler etc.
Bedriftene vi har hjulpet i 2010 varierer fra leverandører
av kosttilskudd, til medisinske klinikker. Oppgavene har
vært markedskartlegging, partnersøk, forhandlingshjelp,
og omfattende feasibilityanalyser. Vi har også
gjennomført AngloNordic Biotech Conference, en
møteplass mellom industrien og venturekapital, samt
startet en omfattende kartlegging av
Telemedisinmarkedet i Vest Europa.

Innovasjon Norge planla i 2010 nye konsepter for å finne
løsninger på disse utfordringene og forslaget om en
norsk ”Pop-up Store” fikk gjennomslag. Målsetningen var
å legge til rette for økt synlighet, mindre barrierer og
lavere kostnader ved at bedrifter jobbe og profilerte seg
sammen. Prosjektet er for øyeblikket på hold.
Den kreative industrien har også hatt en sentral rolle i
Innovasjon Norges omdømmebygging i Vest Europa i
2010, for eksempel i pressereiser, sosiale medier og
eventer som 100 % Norway i London, motemessen i
København og Norwegian Design Exhibition i Helsinki.
Regionen er videre interessant å lære av og kunnskapshjemhenting har vært en sentral del av arbeidet
Innovasjon Norges kontorer har gjort i sektoren
Marin
De Vesteuropeiske markedene er av avgjørende
betydning for norsk sjømatnæring. Nærmere 60 % av
norsk fiskerieksport går fortsatt til EU, og Frankrike,
Danmark og Storbritannia ligger i toppen blant
destinasjonene for norske produkter (kilde EFF). Vi
gjennomfører primært nettverksprosjekter i denne
bransjen, gjerne som et ledd i Marint
Verdiskapingsprogram og i samarbeid med EFF.
Prosjektet Into Spain Saltfisk er et strålende eksempel.
Representanter for 12 saltfiskprodusenter fikk gjennom
tre velregisserte samlinger, økt kunnskap om det
spanske markedet og nye kommersielle relasjoner ble
etablert.
Mat og Landbruk
Markedene i Vest-Europa er fremdeles betydelig for den
norske landbrukssektoren selv om våre kontorer i 2010
generelt gjennomførte færre aktiviteter en hva som har
vært tilfelle tidligere år. Til gjengjeld har aktivitetene som
har blitt gjennomført vært veldig konkrete og
”matnyttige”. Blant annet har vi gjennomført flere
studieturer, som har gitt deltakerne verdifull innsikt i nye
markeder og metoder. Enkelte kundeprosjekter har også
blitt gjennomført i løpet av året, bl.a. innen
slakteautomatisering (Spania) og økologiske egg
(Tyskland), og vi får stadig henvendelser fra aktører
innen mat og landbruk. Innovasjon Norges
Vesteuropeiske kontorer har også vært til stede med
stand på en rekke messer samt lagt til rette for
nettverksmuligheter og læringstreff i regionen.
DØRÅPNING GJENNOM SAMARBEID MED NORGES
AMBASSADER ER VIKTIG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

Kultur og Opplevelsesnæringene
De kreative næringene i Vest-Europa er flertallige og
mangfoldige. Interessen fra norske bedrifter er stor for å
ekspandere inn i industrien i regionen, men
betalingskraften er liten og konkurransen stor.
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Vi opplever vårt gode samarbeid med de lokale
ambassader som svært viktig for lokal synlighet og
tilgjengelighet og norske bedrifter nyter stadig godt av
vår mulighet til å levere tjenester sammen. Eksempel har
en betydelig innsats fra Ambassaden i Danmark sammen
med Innovasjon Norge resultert i meget verdifull
mediedekning for norske designere ved flere
anledninger. Videre har samarbeidet mellom den Norske
Ambassaden i London og det lokale Innovasjon Norge
kontoret vært viktig i arbeidet med omdømmepiloten.
De har i samarbeid satt opp betydelige tilsetninger som
100 % Norway og Chelsea Flower Show som har gjort
Norge mer synlig i det engelske markedet.

Foto: Marianne Wie

Grønn-IKT og eHelse
er voksende områder
innen IKT i VestEuropa
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Foto: IN Danmark, pierre mens

Danmark
Danmark, et av de viktigste markeder for den norske
turistnæring, og Norges 7. største eksportmarked og
derfor en viktig handelspartner for oss. Med sin gode
infrastruktur, små geografiske avstander og
kort vei til kontinentet er Danmark et naturlig, trygt
og billig startsted for bedrifter med
internasjonaliseringsambisjoner.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

LANDSFAKTA

Norske næringsliv står bak ca. 600 etableringer og
oppkjøp i Danmark. Mange av de største norske
konsernene, som Statoil, Orkla, og Telenor, et etablert i
Danmark. Innovasjon Norge i København gir
etablerings-hjelp til små og mellomstore bedrifter fra
alle bransjer.. Vi har kommersiell erfaring og et etablert
nettverk, noe som gir deg en raskere vei til markedet.
Selv om det er store likheter mellom de nordiske
landene, finnes det også kulturelle forskjeller som vi kan
guide norske bedrifter gjennom. Sammen med IN
Stockholm og IN Helsinki koordinerer vi en felles
internasjonaliseringsstrategi for å optimalisere veien til
nærmarkedene.

5,5 millioner innb.
Befolkningstetthet:
127 innb. pr. km2.

STARTSENTER

NORSK MOTE I DANMRK

Areal 43.094 kvm
BNP: 309 $ mia. 2009

Øresundsbroen

Arbejdsledighet 3,9%

DANMARK - VEIEN TIL EUROPA

Inndelt i fem regioner
og 98
kommuner.Svært
god infra-struktur.
EU-medlem siden
1973.

IN Danmark har i 2010 hatt et økt etterspørsel etter våre
rådgivningstjenster . Mange nye aktører etablerte seg
med vår hjelp, deriblandt Isklar, Man in Van og
Performance drinks. Flere og flere norske selskaper
søker råd ved etablering i Danmark i forhold til toll- og
momsproblematikk. Ved inngangen til 2011 har kontoret
vårt blandt annet flere nye spennende teknologiselskaper, medtechbedrifter og tekstilfirmaer i
portefølgen.

Økt eksport har
styrket økonomien
det siste året.
Danmarks BNP steg
ca. 2 prosent i 2010.

Michael Holm, Country Manager Isklar Danmark

Kontoret har jobbet med markedsføring av våre
etableringstjenester og dette har ført til at flere norske
bedrifter har valgt å etablere seg gjennon startsenteret i
Kjøbenhavn. Nye samarbejdspartnere i 2010 er bla.
Assesit, Isklar og Indico.

Hovedstad:
København

Dansk økonomi ble
hardt rammet av
finanskrisen.
Eksporten falt med
165 mrd. DKK i
kriseåret 2009. De
fleste sektorer ble
rammet.

Isklar setter stor pris på samarbeidet
med Innovasjon Norge, som blant annet
har hjulpet til med etableringen av
kontor, deltagelse i nettverk og kontakt
med virksomheter i Danmark.

Samarbeidet med Innovasjon Norge
har vært avgjørende for Man In Vankonseptets suksess i etableringene i
Norden.
Kjell Kallevig Henriksen, adm.dir Man In Van
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IN Danmark har sammen med Norwegian Fashion
institutt hatt en strategisk satsning under Copenhagen
Fashion Week (CFW), som er norden største og viktigste
platform for motebransjen. I 2010 deltok ca 30 norske
aktører både under moteuken i august samt februar. IN
København har i samarbeid med Norwegian Fashion
Institut samlet den norske motebransjen for felles
satsning i Danmark. Vi hjelper blandt annet de norske
aktørene med å synliggjøre seg under CFW med felles
pressematerial, felles stand og fashionshows.

Moods of Norway i København

3

Visitnorway.dk hadde
mer enn en 1/2 million
besøkende i 2010.
Innovasjon Norges
forbrukerdatabase
inneholder ca.
60.000 aktive epostadresser.

INSPIRASJONSTURER

PRESSEARBEJDET

Københavnskontoret var som alltid like populært i 2010.
Selv med avbud grunnet askeskyen, hadde vi 12 grupper
som søkte inspirasjon, nettverk, kunder etc. på det
danske markedet. Vi har koordinert turer for
distriktskontor, Akershus Fylkeskommune, Eco
Commerce, Norfima, Arkitekthøyskolen osv.

Pressearbeidet er en integrert del i det totale
profileringsarbeidet av Norge som reisemål, og sammen
med øvrige markedstiltak skal pressearbeidet bidra til å
posisjonere Norge som et
attraktivt reisemål. Vi reagerer på henvendelse fra
pressen og vi arbeider proaktivt hvor
vi selv er med til å skape historiene. En fast del av
pressearbeidet er utsendelse av nyhetsbrev og
pressemeldinger med nyheter av ekstra stor verdi. En
liten artikkel i et nyhetsbrev kan bli til en notis i en dansk
avis, men den kan også inspirere en journalist til å skrive
en større artikkel. Presseturer arrangeres hele året både som gruppeturer og som individuelt tilrettelagte
turer. I samarbeide med destinasjonene utarbeides det
spennende og aktuelle programmer med tema som f.eks
ski, vandring og rundreiser.

REISELIV I ÅRET SOM GIKK
Det danske marked
er det vigigste for
turistnæringen når
det gjelder
vinterturismen.
Verdien av
pressearbeidet i
Danmark excl. TV og
Radio oversteg 7
mill.
Innovasjon Norge
stod bak
produksjonen av 7
vinterfilm i 2010.

Januar var ekstrem kald i Norge og alt "late sale" på de
norske skisportstedene uteble. Danske gjestedøgn fallt i
januar 2010 med 34 %, hviket tilsvarer mer enn 50.000
overnattinger. I løpet av året innhentet vi en god del av
de tapte gjestedøgnene og nedgangen endte på totalt 4
%. Ikke en jubelsesong, men positivt sett i lyset av årets
begynnelse og ikke minst at nedgangen var relatert til
camping og hyttergrender, mens det var en økning på de
mer verdiskapende hoteller.
Danske gjestedøgn
Hotell
Hyttegrender
Campinger

2009
512 279
271 293
152 995

2010
519 077
237 385
141 333

Norgesavisen hadde
et opplag på 535.000
eksemplarer i 2010
I 2010 sendt
Innovasjon Norge 76
journalister til Norge

Vi har virkelig klart og bygge videre på
merkevaren Hurtigruten, som også vises
i salget. Hittil i år har vi en vekst på
rundturssalget i det danske markedet
på hele 32 % i år i kampanjeperioden.
Nils Petter, Country Manager Hurtigruten ASA

TRENDER PÅ MARKEDET

Vinterkampanjen i Danmark er Innovasjon Norges
største enkeltstående markedssatsning. Vi lanserte nye
freshe sider på visitnorway, viste TV -spots, kjørte
onlinekampanjer på flere nivåer og ble kreditert med
svært gode målinger på aktivitene.

Trenden med at turistene blir mer profesjonelle og
orienterer seg på sosiale medier, som Facebook og
Tripadvisor før man booker, vurderes til å være kommet
for å bli. Kontoret i København har derfor i 2010 ansatt
ny kompetanse og laget en strategi for hvordan vi kan
utnytte de nye kanaler best mulig. Foreløpig har det gitt
utslag i en reprofilering av våres store kundedatabase, et
friskere og redesignet nyhetsbrev, 7 webfilm med den
danske skiguru Thomas Uhrskov og flere spennende
tiltak som skal fremme interaksjonen mellom sosiale
medier, databasen og Visitnorway ble satt i gang.

NORGESKAMPANJEN

2011

Læringen fra den dybdegående markedsanalysen
Optima ble fullt implementert i Norgeskampanjen.
Konseptet "Tæt på store opplevelser" ble kommunisert
gjennom relevante kanaler og såvel næringen og viktigst
forbrukerene tok veldig godt imot Norgesavis.

Innovasjon Norge teamet i København ser frem til å
påta seg flere og større utfordringer i 2011!

Innovasjon Norges kontor i "skiliften" på kgs. Nytorv

VINTERKAMPANJEN

Stena Line i Danmark har i mange år samarbejdet med Innovasion Norge i Danmark
og er vores største samarbejdspartner. Innovasion Norge i Danmark opfatter jeg
både som limen der holder os sammen med vores destinationer som samtidigt også
som en katalysator for udvikling af turisme.
Carsten kruse, adm. direktør Stena Line Danmark
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ÅRSRAPPORT TYSKLAND

Tyskland
Tyskland fortsetter å være den drivende kraft i
Europa og gir mange muligheter for norske bedrifter.
Forholdet til Norge er meget godt og tyske turister
er den største gruppen av utenlandske turister i
Norge.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta Tyskland
Hovedstad: Berlin
Befolkning: 82
millioner
Areal: 357 021 km2

Tyskland arbeidet seg raskere ut av finanskrisen enn de
fleste hadde forventet. Gjennom offentlige tiltakspakker
ble bankene reddet, men i stor grad skyldes fremgangen
riktig satsning hos bedriftene. Ansatte ble ikke sagt opp,
men i stedet permitert eller fikk videreutdanning i
samabeid med fagbevegelsen, da bedriftene visste at
krisen ville ta slutt og det var viktig å holde på
arbeidskraften. Det ble også satset kraftig på forskning
og utvikling.
I 2010 så Tyskland en vekst som var den største siden
gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland.
Arbeidsløsheten fortsatte å synke og både eksport og
import steg.
Tyskland har befestet sin posisjon som ledende
industrinasjon. Den økonomiske stemningen i Tyskland
er svært god, og norske bedrifter merket dette og viste
økt interesse for det tyske markedet.

BNP: 3 284 mrd Euro
ENERGISEKTOREN GIR STADIG NYE MULIGHETER
BNP vekst 2010: 4.7%
Arbeitsledighet: 7.2%

Den tyske regjeringen har lagt frem sin energiplan hvor
60% av energiforbruket i 2050 skal dekkes av fornybar
energi. Offshore vindkraft åpner for utstyrsleveranser fra
Norge.
I nært samarbeide med den norske ambassaden i Berlin
har Innovasjon Norge en rekke aktiviteter og prosjekt
rettet mot Energibransjen. Det tysk-norske Energiforum
har vært aktivt siden 2002 og arrangementene omfatter
både vind-, sol- og bio-energi, energieffektivisering og
CCS med god deltagelse både fra norske og tyske
miljøer.
Den 13. samlingen for tysk-norsk Energiforum fant sted i
ambassaden og samlet over 100 deltagere. Konferansen
vektla de felles europeiske utfordningene, fler-nasjonal
infrastruktur og harmonisering av lovverket som
regulerer energibransjen.

STERKT FOKUS PÅ KREATIVE NÆRINGER I 2010
Innovasjon Norge i Hamburg økte i 2010 sin satsning på
kulturbaserte og kreative næringer, og har bl.a. jobbet
med smykker, mote, design, møbler og film. Norske
aktører har vist stor interesse for det tyske markedet. Vi
har utarbeidet hjemhentingsrapporter og deltatt på
sektormøter for å bli bedre kjent med tysk og norske
aktører og bransjen generelt, samtidig som vi har
gjennomført flere mindre prosjekter for enkeltbedrifter,
og bistått i etablering av et bedriftsnettverk for norske
møbelprodusenter i Tyskland.
I en intern idékonkurranse for Innovasjon Norges
kontorer i West Europa, gikk forslaget om en norsk
"Pop-up Store" til topps og Hamburgkontoret har
utviklet konseptet videre. Konseptet var basert på
midlertidige butikker i europeiske storbyer som skulle
fronte norske kommersielle produkter og tjenester innen
kulturbaserte næringer (design, mote, film etc), samt
mat og reiseliv, ovenfor kunder, forretningsforbindelser
og media.
Målsetningen var å legge til rette for økt synlighet og
mindre barrierer gjennom lavere kostnader ved å stå
samlet i et moderne format. Konseptet er imidlertid nå
lagt på is. In 2010 ble for øvrig norsk kultur og
kulturbaserte næringer brukt i omdømmebygging og
profilering av Norge og norsk reiseliv, for eksempel i
pressereiser og sosiale medier og i samarbeid med den
norske utenrikstjenesten.

"Dette er det beste EVER vi har mottatt
i dette prosjektet. Fantastisk jobb!
Gleder oss til å jobbe videre. Kvaliteten
på dere gjør at vi får veldig lyst til å
satse i Tyskland."
Gry Wigre - O N M I I A S
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Norge har en god
posisjon og blir godt
mottatt i det tyske
markedet.
Flere bransjer ser nye
muligheter i Tyskland
Tyske turister
fortsetter å strømme
til Norge
Innovasjon Norge
kjenner både de
norske og tyske
forholdene som er
vesentlig for å lykkes
internasjonalt.

TJENESTESEKTOREN GIR NYE MULIGHETER

ØKENDE INTERESSE FRA TYSKE TURISTER

Tjenestenæringen står for 70% av alle norske
arbeidsplasser. Derfor er det interessant at nå også
selskaper innen denne sektoren i større grad begynner å
tenke ekspansjon utenfor landets grenser. Det norske
selskapet Ulna AS er et eksempel på dette. De drifter et
tjuetalls barnehager i Norge og Sverige, og sin
kompetanse og erfaring ønsker de nå å benytte i
Tyskland.

I 2010 hadde Innovasjon Norge økt oppslutning fra
norske partnere. Med reiselivet på Sørlandet og i
Trøndelag som nye partnere var alle landsdeler
representert i våre kampanjer. Til sammen deltok norske
og tyske partnere med vel 17 millioner NOK.

Etter at IN Hamburg først undersøkte markedet for
private barnehager i Tyskland, hjalp vi selskapet i å
etablere eget datterselskap og ansette en country
manager. Vi jobber tett med selskapet og assisterer dem
i en rekke operative og strategiske prosesser. Ulna er nå i
ferd med å etablere sine første tyske barnehager, og har
opplevd mye positiv oppmerksomhet relatert til den
skandinaviske barnehagemodellen.
LANDBRUK – EUROPA SOM LÆRINGSARENA
Ved å se på hvordan andre land jobber med tema som
produksjon, organisering, insentiver, markedsføring,
samarbeid og innovasjon, kan norske aktører innen
landbruksnæringen lære, og bli inspirert, av hvordan
andre løser slike utfordringer.
I 2010 arrangerte Hamburg kontoret en fire-dagers reise
til Sveits for nøkkelpersoner innen landbruk, både fra vår
egen organisasjon og fra Statens Landbruksforvaltning.
Målet med reisen var å se på hvordan Sveits, et land med
mange likhetstrekk til Norge, har utviklet sin
landbrukspolitikk, og hvilke resultater det har gitt.
Studieturen omfattet møter både hos regionale og
nasjonale myndigheter, kooperativer og
utdanningsinstitusjoner, og besøk på ulike typer
gårdsbruk og hos landbruksbedrifter, og ble ansett som
meget nyttig av deltakerne.

Vårt pressearbeid oppnådde ny rekord med en samlet
annonseverdi på 118 millioner NOK som var en økning på
11 % fra året før. Hyggelig var det også å bli kåret til det 5.
beste turistbyrå av reiselivsjournalister i Tyskland. (7.
plass i 2009).

"Takk for den gode hjelpen vi fikk. Jeg
skulle ønske samarbeidet med andre
turistbyrå var like hjelpsom, like
inspirerende, ga like gode resultater og
var like uproblematisk. "
Redaktør Dirk Lehmann, GeoSAISON

Den tyske versjon av Visit Norway fikk i 2010 1,09
millioner besøk som er en økning på 15 % fra året før
Tallene fra SSB viser for 2010 en økning på 3 % i antall
gjestedøgn fra Tyskland, tyske gjestedøgn utgjør dermed
21 % av alle utenlandske overnattinger i Norge, hvilket
gjør Tyskland til Norges viktigste utenlandsmarked.
Andre statistikker som inkluderer feriehus / private
hytter etc. viser en enda større økning. Tyske
turoperatører melder også om en vekst i trafikken til
Norge på fra 2-3 % opptil 10 %.*

"Det var en 'forbilledlig' rapport. Faktisk
en av de beste jeg har sett og lest av
dette slaget."
Studierapport - Landbruk i Sveits
Ambassaderåd Harald van Rees Rotler

IKKE ALLE EGGENE I ÉN KURV
Selskapet Vingulmark er en sammenslutning av tre
eggprodusenter i Østfold, som mener at det finnes et
marked i Tyskland for norske, rene, hvite, økologiske egg
i designpakninger. Etter å ha funnet ut av tollsatser og
en del generell markedsinformasjon for selskapet,
assisterte Hamburgkontoret Vingulmark ved deltakelse
på relevante messer i Tyskland. Deretter hjalp vi til med å
identifisere og kontakte mulige kunder, og delta i møter
sammen med Vingulmark. Selskapet har støtt på flere
hindringer underveis, men ser nå optimistisk på
mulighetene for å lykkes med salg til Tyskland.
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ANNUAL REPORT FINLAND

Finland
The Finnish foreign trade has recovered and thus
showed strong growth in 2010. Exports increased by
16 per cent and imports by 18 per cent. Import
increased among various oil products, cars and the
metal industry. Norwegian companies have shown a
steady interest in the services offered by IN-Helsinki.

IN-Helsinki is a generalist office with 3 advisors. We
work with various sectors and companies instead of
having a strong sector focus. The IN-Helsinki priority
sectors (prio 2) were Agriculture and Creative Industries.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

PISA RESULTS
Finland scoring high in Pisa results remains a point of
interest for Norwegian groups visiting Finland. Finland is
one of the world’s leaders in the academic performance
of its secondary school students, a position it has held for
the past decade. This top performance is also remarkably
consistent across schools. Finnish schools seem to serve
all students well, regardless of family background, socioeconomic status or ability.
Korea and Finland top the OECD’s latest PISA survey of
reading literacy among 15-year olds, which for the first
time tested students’ ability to manage digital
information. The high reading scores go back to a strong
reading and literature culture among Finnish speaking
Finns. Swedish speaking students in Finland score
considerably weaker.

Country facts
Capital: Helsinki
Population: 5,3 mill
Photo credits: Antti-Pekka Raitisto
Area: 338 424 km²
GNP: 171 billion EUR
GNP growth 2010:
3,7 % (Sept 2010)
Unemployment:
7,9 %

The number of projects remained the same in 2010 as
compared to 2009. The number of projects within the
focus sectors of Innovation Norway increased from 69
per cent in 2009 to 75 per cent in 2010.
THE FINNISH ECONOMY
Finnish foreign trade showed strong growth in 2010,
although still remaining under pre-recession levels.
Exports increased by 16 per cent and imports by 18 per
cent. Import increased among various oil products, cars
and the metal industry. The metal and chemical
industries were particularly important for foreign trade
growth. Compared to other EU countries, Finland's
exports fell the most in 2009 and only started to recover
later, due to the fact that the exported products to a
large extent are investment products. In general, trade
with investment products recovers slower than trade
with consumption products.

Photo credits: Sibbo county
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Norwegian design
gained publicity in
2010

MAN IN VAN
Man In Van contacted Innovation Norway in Helsinki in
the beginning of 2010. They offer proactive- and reactive
facility maintenance services to larger chains of stores
with maintenance of facilities and want to expand their
operations to Finland. Their goal is to build an
organization in Finland correspondent to the Norwegian
one.
The pre-check for market entry to Finland done for Man
In Van turned out to be positive. Furthermore, IN
Helsinki has provided assistance in building a network of
maintenance sub-contractors, searching for customers
and establishing a local office for Man In Van in Finland.
The project continues in 2011, with positive prospects for
Man In Van.
“Cooperation with Innovation Norway has been crucial
for the success of Man In Van in the Nordic market. This
concerns especially the market research done for us.”
– Kjell Kallevig Henriksen, CEO, Man In Van

Potential for leisure
boats on the Finnish
market
Helsinki World design
capital in 2012!

LEISURE BOATS
More than 30 participants from the Norwegian leisure
boat industry attended when Innovation Norway
presented the findings of the Knowledge Transfer Report
on Leisure Boats in a seminar in Sandefjord November
4th. The aim of the report on the leisure boat markets in
Germany, Finland, France, Turkey and Spain was to
enable cooperation and identification of new market
opportunities for the companies in Arena Leisure Boat
and the Norwegian industry.
Design exhibition It’s Norwegian
Photo credits: Anne Slåen
PUBLICITY FOR NORWEGIAN DESIGN AT
EXHIBITION IT’S NORWEGIAN
The Norwegian design exhibition in Helsinki lasted from
January 15 - February 13, 2010. The exhibition, arranged
by Innovation Norway, was a kick-off for Norwegian
design companies who seek business opportunities in
the Finnish market. The opening of the exhibition at
Gallery Norsu in Helsinki gathered market
representatives, designers and design experts. The
previous profiling event was Waves in the year 2000.
In November 2009 the Embassy had arranged a press
tour to Oslo which included a one day visit to companies
participating in the exhibition. This resulted in a 16 pages
article in the Finnish design magazine Taide Design. The
interior magazine Glorian Koti also presented many
pages on design from Norway. The design exhibition
generated two customer projects in 2010.

Innovation Norway in Helsinki started with the project in
spring 2010 and conducted first a report on the Finnish
market which was followed by a report template for the
other markets. Therefore the overall project
management was assigned to IN Helsinki.
Feedback from seminar participants and involved parties
were exclusively positive both with regards to the
process and the delivery from Innovation Norway. As a
result of the project, a group of boat producers have
already decided to cooperate on a Turkish market entry,
and other potential projects are in the pipeline.
Cooperation has also been an important success factor
for Innovation Norway. Throughout the project, the
“Team leisure boat” with representatives from Norway
and the offices abroad has coordinated all efforts and
deliveries.

HELSINKI WORLD DESIGN CAPITAL IN 2012
Innovation Norway in Helsinki hopes that the exhibition
will launch out customer projects in 2011 that will result
in a major event in 2012, when Helsinki is World Design
Capital. We hope for Norwegian design companies to
grasp this opportunity to establish themselves on the
Finnish market.
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IN and leisure boat industry representants in Sandefjord
Nov 4, 2010; Photo credits: Paul Silberg
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ÅRSRAPPORT NEDERLAND

NEDERLAND
Nederlands kontoret leier lokaler i ambassaden i Den
Haag og arbeider kun med reiselivsprofilering av
Norge. Kontoret har 3 ansatte og har i 2010 hatt et
høyt aktivitetsnivå mht. kampanjer og prosjekter
med mål å markedsføre Norge og Norske
reiselivsprodukter.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

LANDSFAKTA:

I 2010 gjennomførte nederlenderne mer enn 36 mill.
ferie– og fritidsreiser, hvorav 19,0 mill. reiser til utlandet.
Nederland er det 4. viktigste markedet for den norske
reiselivsnæring målt i antall overnattinger i TØI´s
Gjesteundersøkelse. Rundreise med egen bil er viktigste
feriemåte og oppholdstiden i Norge er på 9 dager.
Oppholdstiden har gått ned fra 10,5 til 9 dager de siste
par årene. Nederlenderne benytter seg i stor grad av
reiselivstilbudene i distrikts Norge både hva angår
overnatting og ikke minst aktivitetstilbud. De er aktive
turister og er storkjøpere av aktiviteter. Natur, ro og
stillhet og aktiv ferie i naturen er det som trekker
nederlenderne til Norge.

Hovedstad:
Amsterdam
Areal: 41,543 km2

Regionen og temaferier som turistfiske, vandreferie og
dykkeferie på Sørlandet. I campingprosjektet forsatte vi
det gode samarbeid med ”De Waard Tenten”, en
produsent av dyrere telt og teltutstyr. I konkurransen i
samarbeid med De Waard deltok mer enn 5 000
nederlendere. Premien var en ukes reise til Norge med
Color Line og overnatting i et De Waard telt på
Lillehammer eller i Lærdal. I alt sendte vi 10 familier på en
ukestur til Norge og utfra tilbakemeldingene har vi fått
flere nye ambassadører for Norge som ferieland.
Vinterkampanjen 2010-2011 ble gjennomført med
deltakere fra Region Lillehammer, Ski Fjord Norway,
Color Line og Fjord Line. På grunn av lav satsing fra
andre skidestinasjoner i Norge ble kampanjen redusert til
online-aksjoner.
I tillegg gjennomførte vi en langrennskampanje i
samarbeid med organisasjonen Norske Spor.

Innbyggere: 16,6 mill
BNP: $770,3 milliarder
BNP vekst: 1,8% (2010
estimat)
Arbeidsledighet: 4,2%

Kampanjer på Nederlandske gater

Forbrukerkampanjer
Norgeskampanjen er den største kampanjen som
gjennomføres i Nederland. I tillegg til profilering har det
vært gjennomført en rekke målrettede kampanjer bl.a.
mot 50+ segmentet, camping, kortferie i Stavanger
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Andre aktiviteter

Nederland er et av de landene i verden hvor internett
tilgangen er størst. Bruk av internett er stor og dette har
gått utover interessen for å besøke reiselivsmesser. Vi
deltok på messen Vakantiebeurs som hadde rundt 122
000 besøkende i 2010, en nedagng på 10 000. 17 norske
destinasjoner/reiselivsbedrifter deltok på standen og
interessen for Norge var upåklagelig. Ellers har vi deltatt
på messer rettet mot vandre-, fiske- og
dykkesegmentene.

TV-programmet 71 grader nord ble sendt på en av
statskanalene fra 15. desember 2009 til 1. mars.. 5 kjente
personer fra Nederland og Belgia var med i programmet
som hadde første utsending. I alt 10 episoder ble vist og
programmet hadde i overkant av 600 000 seere pr.
utsending. Innovation Norge Nederland, destinasjoner i
Norge og Bergans Fritid AS var viktige partnere for
Nordisk Films satsing på programmet.
I samarbeid med ambassaden, EFF og forretningskjeden
Visgilde (50 forretninger for salg av kvalitetsprodukter
innen fisk) fortsatte vi samarbeidskampanjen for
profilering av Norge/norske reiselivsprodukter og norsk
fisk. Av tiltakene som ble gjort var utgivelse av en
brosjyre i 500 000 eks. med profilering av Norge og
norske fiskeprodukter og resepter, kampanje i
forretningene til Visgilde. Visgilde har gitt tilbakemelding
på at salget av norsk fiske har økt merkbart i
forretningene.

Pressen
Pressebearbeidelse med pressereiser, pressemeldinger
osv. er en viktig del av profileringen av det norske
reiselivsproduktet. I 2010 sendte vi 70 journalister fra
nederlandske media til Norge. Dette resulterte i mange
artikler i media og fem TV program med over 6 mill.
seere. Reklameverdien av media omtalen i trykte media
er beregnet til mellom 9 og 10 mill. kr. Vi deltok på 3
presseworkshops for å få flere pressekontakter.

Team Haag

Vakantiebeurs. Foto: Innovasjon Norge
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ÅRSRAPPORTSPANIA

Spania
Den økonomiske situasjonen for Spania er fortsatt
like utfordrende ved utgangen av 2010 som ved
begynnelsen av året. Stigende arbeidsløshet, lavere
kjøpekraft og en rekke selskaper kjemper for å
overleve. Dette preger Spania og nyhetsbildet. På
tross av disse mørke skyene er det lys i horisonten.
IN Madrid sitt aktivitetsnivå i 2010 viser at det er
økende interesse for Spania og flere selskaper
opplever vekst og gode tider innenfor våre prioriterte
sektorer; Turisme, Marin, Energi og Miljø og
Landbruk.

SPANIA, ET STORT MARKED MED STORE
MULIGHETER.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta Spania
Hovedstad: Madrid
Areal: 505,370 km 2
Befolkning: 46,5 mill
(juli 2010)

Spania og spanske selskaper er nå, kanskje mer enn
tidligere åpne for nye forretningsmuligheter, nye
produkter og løsninger og åpne for å etablere nye
relasjoner. Det er nettopp nå, norske selskaper skal se på
markedsmulighetene i Spania. Ved å være tilstede før
oppturen kommer, for den kommer, er Innovasjon
Norge med på toget istedenfor å løpe etter.
Stor økning i spanske turister til Norge
Antall spanske turister som besøker Norge økte med 11
% i 2010 i forhold til 2009. Dette er en meget positiv
utvikling. Spania rangeres nå på 8 plass i antall turister til
Norge. I noen deler av landet, Oslo området og fjordene,
er tallene enda bedre. Den spanske turisten er også en
pengesterk turist som stiller store krav til produkt og
kvalitet. Reiseliv har høy prioritet og 50 % av våre
ressurser er dedikert til denne sektoren.

Flere spanske tv stasjoner lager program om spanjoler
som bor og arbeider rundt omkring i verden. Også her
har Norge fått bred og positiv dekning i flere kanaler.
Faktisk så positiv at den norske ambassadens
sentralbord i Madrid, ble nedringt av spanjoler som
ønsker å flytte til Norge.
Vi har deltatt på fem reiselivsmesser, hvorav Fitur er den
desidert største. Vi har personlig møtt over 50.000
potensielle besøkende til Norge via disse messene. I den
årlige Norwegian Travel Workshop i Madrid, knyttet vi
sammen 25 norske med 90 potensielle spanske
reiselivsselskaper. organiserte og gjennomførte
workshops, samt at flere store kampanjer er satt ut i
livet. To store forbrukerkampanjer er gjennomført i
samarbeid med norske selskaper.

BNP: 1,010 mrd eur

Vi har tro på at langsiktige investeringer
i det spanske markedet overfor bransje
og forbrukere vil gi ytterligere
avkastning når økonomien i Spania
begynner å gå rette veien.
Vi er også meget godt fornøyd med vårt
samarbeid med Innovasjon Norge i
Spania.

BNP vekst 2010:
- 0,2 %
Arbeidsledighet:
20,8 %

Fotograf: Eugenia Fierros

Helen Siverstøl – Fjord Norge
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IN Spania er en del av
Team Norway som
består av
ambassaden, det
Spansk- Norske
Handelskammeret og
Eksportutvalget for
fisk.
Tross vanskelige
økonomiske tider i
Spania mener vi ved
IN Spania at det er nå
norsk næringsliv bør
se mot det Spanske
markedet.

Sosiale Medier – fremtidens kommunikasjons
plattform? Innovasjon Norge satser stort på bruk av
sosiale meder som en del av kommunikasjonsstrategien.
Vårt Madrid kontor er det første som har tatt i bruk
Facebook, og gjennom målrettet arbeid har VisitNorway
Facebook siden for Spania snart rundet 7.000
medlemmer som vi er i jevnlig kontakt med. Vi er også
aktive på Twitter og har nå 400 ”followers” og fokus på
redaktører av reiselivsblogger har gitt gode resultater og
positiv omtale. Vi på Madrid kontoret er overbevist om
at dersom vi skal kommunisere med målgruppen som
søker opplevelser og eventyr, er sosiale medier et viktig
middel.
Vekst i Marin SektorNorsk fiskeeksport, både i verdi og
volum økte i 2010 i forhold til 2009. Norsk laks har en
dominerende markedsandel, mens det er stort potensial
for andre typer fisk og sjømat. Prosjektet IN2Spain har
som formål å øke kunnskapen om det spanske hvitfisk
markedet, samt etablere forretningsmessige relasjoner
mellom aktører i begge land og til sist, øke eksporten av
norsk fisk. Innovasjon Norge og Norges Handelshøyskole
samarbeider om å tilby kompetanse kurs ” Norwegian
Seafood Competence Program” innen sjømat. En viktig
del av dette programmet er elevenes studiebesøk til
Madrid.

Landbruk- Er det noe å hente? Aktivitetsnivået for
Innovasjon Norge innen landbruk i Spania er i hovedsak
rettet mot kunnskapsoverføring fra Spania til Norge. Et
godt eksempel på dette er et studiebesøk Innovasjon
Norge arrangerte for 15 deltakere fra Mattilsynet.
Formålet var å lære om hvordan spanjolene har
implementert nye EU direktiv innenfor matvareforedling
og slakterier. Et området som Innovasjon Norge ser har
stor interesse er automatisering, effektivisering og
hygiene ved slakterier. Her har Norge tilegnet seg meget
god kompetanse og løsninger. En av disse løsningene er
installert i Spania, det mest teknologiske og
automatiserte slakteriet på den Iberiske halvøy, dette til
stor interesse for andre aktører i markedet.

Produksjonslinjen fra Rupro har bidratt
til å øke lønnsomheten, redusere
sykefraværet, forbedre arbeidsmiljøet,
hygiene og ergonomi, samt gitt oss
nødvendig fleksibilitet for å styre
produksjon etter tilbud og tilgang av
råvarer.
Victor Trigueres Falco – Managing Director Mercabarna

Omdømme i praksis Innovasjon Norge samarbeider
tett med Ambassaden, det Spansk - Norske
Handelskammer og Eksportutvalget For Fisk der det
faller seg naturlig og der hvor samarbeidet gir
merverdi.
Innovation Norway / Heidi Widerøe

ICT – World Mobile Conference World Mobile
Conference er en gigantisk messe og møteplass for
selskaper med interesse for mobil teknologi, innovasjon
og trender. Innovasjon Norge spiller en nøkkelrolle ved å
tilrettelegge for alle de norske selskaper som deltar, samt
tilrettelegge kontakter og møter med potensielle
forretningspartnere.
Energi og miljø- Spania er i tet Spania er et av verdens
ledende land og mest ambisiøse innenfor utvikling og
produksjon av fornybar energi. Innovasjon Norge i
Madrid har i samarbeid med INTPOW og IN-Milan
arrangert et Solar Energi seminar i Valencia med 34
deltakende norske virksomheter. En samarbeidsavtale
mellom Economic Development Agency of the Canary
Islands (PROEXCA) er signert med formål om å utforske
forretningsmuligheter for norske selskaper innen
fornybar energi i Spania. Flere selskaper har allerede satt
i gang et slikt samarbeid innenfor denne sektoren.

Vært å nevne er også arrangementer slik som
Forskningsrådet sitt studiebesøk, hvor Innovasjon Norge
organiserte hele programmet for 20 deltakere. Formålet
her var å gi de norske deltakerne muligheten til å høre
og lære om hvordan Spania organiserer
forskningsvirksomheten i et nasjonalt Vs regionalt
perspektiv.

Innovation Norway/ Robin Strand

Team Norway gjør virkelig en forskjell. Vi utfyller hverandre på en naturlig måte og
sammen kan vi representere Norge på en mye bredere og mer profesjonell måte
enn om vi skulle gjort samme jobben enkeltvis.
Torgeir Larsen - Norges ambassadør til Spania
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Foto: Innovation Norway/Robin Strand

IN Spanias arbeid
med spansk presse
for å promotere
Norge som et
attraktivt resiemål
har resultert i over 20
tv reportasjer, 35
radioprogram, 95
artikler og 400 online
artikler.
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ÅRSRAPPORT ITALIA

Foto: Innovasjon Norge

Italia
Inntrykket mange har fått av den italienske
økonomien det siste året har vært ufortjent negativt.
Italia ble av norsk presse raskt plassert blant PIGSlandene. Sannheten er imidlertid at landet klarer seg
bedre gjennom den økonomiske krisen enn de fleste.
Norges 8. viktigste eksportmarked byr på langt flere
muligheter enn mange er klar over.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta
Hovedstad: Roma
Areal: 301 333 km2
BNP: 1 560 mrd €
(2010)
4. største økonomi i
EU, 7. største i
verden.
Realvekst BNP 2010:
+ 1,3 %
Arbeidsledighet:
8,6 %

Riktignok var BNP-veksten negativ i 2009, men ikke mer
enn i UK, Tyskland og Japan. Det er også verdt å merke
seg at Italia, i motsetning til andre, ikke har måttet
punge ut med store redningspakker. Underskuddet på
det italienske statsbudsjettet for 2010 er blant de laveste
i verden.
Takket være innsatsen for å styrke landets konkurransekraft i forkant av den økonomiske krisen, er Italia i dag et
av de få land som klarer å opprettholde sine markedsandeler internasjonalt i den økende konkurransen fra
Kina.
Italias industriproduksjon har vist mindre nedgang enn
hva som er tilfellet for de 3 nasjonene i verden som
investerer mest i FoU og er nå på vei oppover igjen.
Arbeidsledigheten har dessuten økt langt mindre enn i
andre sammenlignbare økonomier. Det private forbruket
har derfor holdt seg godt.
Den private spareraten samt privat formue per innbygger er svært høy og forholdet mellom offentlig gjeld
og privat formue er blant de laveste i verden. Godt
fundamenterte realøkonomiske verdier kombinert med
streng budsjettkontroll har gitt frukter og er i ferd med
radikalt å endre det internasjonale omdømmet til Italia.
The Economist anser også landet nå som mindre
risikabelt enn UK, Japan, Frankrike og USA.
NORSK UKE I MILANO
Årets høydepunkt var definitivt omdømmeprosjektet
“Norsk Uke i Milano”. Statsråd Schjøtt-Pedersen kastet
glans da Norge siste uken i mai ble satt på agendaen
gjennom seminarer, utstillinger og arrangementer innen
næringsliv, kunst og kultur. Målsetningen var å øke
kjennskapen til Norge innen næringsliv, politikk og
publikum.
Gjennom fotoutstillingen “Norway – Powered by
Nature”, turistinformasjon i en av byens mest populære
gågater samt busser og trikker dekorert med Norgesreklame fikk vi maksimal eksponering i en periode da
mange italienere bestiller sine feriereiser.
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Den norske uken omfattet også utstilling av Marian
Heyerdahls kvinnelige terracottakrigere i historiske
omgivelser i Castello Sforzesco, en fullsatt kinosal for
fremvisning av filmen “Nord” og seminar om norsk
litteratur ved Universitet i Milano. EFF hadde også
sørget for at det ble servert “aperitivo” med norsk vri på
to populære utesteder hver kveld.
Prosjektet er et godt eksempel på kombinasjon av
offentlig og privat innsats for fremme av vårt felles
omdømme. Samlingen av flere ulike initiativ til et større,
helhetlig program gjorde prosjektet interessant for
aktører som Statkraft, Hydro, Håg, REC og SAS. Deres
støtte muliggjorde også markedsføring av
arrangementene på en helt annen måte enn vi har
kunnet gjøre med tidligere.

Italia arrangerer EXPO 2015 “Feeding
the planet – Energy for Life” der
matvaresikkerhet, bærekraft og miljø vil
stå sentralt. Planleggingen går for fullt
og Norge er invitert.
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Italienerne ønsker i
større grad enn før å
oppleve den norske
naturen gjennom
aktiv deltagelse - ikke
bare se den.
Jobben vår er blant
annet å styrke og
profilere norsk
næringsliv i Italia.
Våre
hovedaktiviteter er
knyttet til sektorene
er: Energi & Miljø,
IKT, Reiseliv og Marin
sektor.
Vi tilbyr imidlertid
vår assistanse til alle
norske bedrifter som
har planer for
og/eller aktiviteter
på det italienske
markedet.
Våre tjenester
omfatter praktisk
assistanse,
markedsinformasjon,
partnersøk,
profileringstiltak,
etablering,
studieturer og
strategisk
rådgivning.
Visste du at Italia er
industriklyngenes
vugge? Mørke
spådommer om deres
fremtid som følge av
krisen er gjort til
skamme. De største
vekstbedriftene
finner vi her. Noe å
lære av for norske
bedrifter?

NORGE SOM DESTINASJON ØKER I POPULARITET
Strømmen av italienske turister fortsatte å øke i 2010,
både i antall gjestedøgn (+5,1%) og hotellovernattinger
(+7%.), mens gjennomsnittlig oppholdstid har økt fra 8 til
8,6 dager. Antall turoperatører som selger Norge er oppe
i 100, hvorav 27 er Norgesspesialister.

“Italia som marked krever
spesialkompetanse; IN gir oss trygghet
for at beslutnings-grunnlaget er basert
på korrekt informasjon”
Bernt Fanghol, Maritime Communications Partner

Også trafikken på www.visitnorway.it viser en voksende
interesse for Norge. Antall treff økte med 94% i 2010 (2,5
millioner sidevisninger). 55% er nye brukere.
I 2010 organiserte IN Milano pressereiser for 162
italienske journalister, med over 420 artikler om Norge
og en samlet annonseverdi på over 55 millioner kroner
som resultat (før tv, radio og internett). I tillegg har vi
deltatt på de 3 største reiselivsmessene, 20 seminarer i
samarbeid med lokale turoperatører og arrangert
Nordisk Workshop i Milano. Store reklamekampanjer er
gjennomført i Milano, Torino og Roma.
ENERGI OG MILJØ I VEKST
Italia satser kraftig på fornybar energi for å oppfylle sine
EU-forpliktelser for CO2-kutt. Italia er i dag et av
verdens mest attraktive markeder for fotovoltaisk
solenergi. IN Milano har assistert flere norske selskaper
med interesser i det italienske solenergimarkedet, både
store og små. Særlig har tjenester knyttet til profilering,
nettverk og markedsinngang vært etterspurt. Energi og
miljø var derfor et naturlig tema for et av seminarene
under den norske uken i Milano. Høsten 2010 tilrettela vi
også en pressereise for den ledende satellitt-TV kanalen
SKY som resulterte i en reportasje om norsk fornybar
energi og miljøteknologi som har gått på luften 3 ganger
i beste sendetid.
I løpet av de neste årene forventes en økende vekst
innen vindkraft. Nytt regelverk innen energieffektivisering vil også skape vekst i boligsegmentet.
Miljøteknologi er også et område som representerer et
uutnyttet potensiale for norske leverandører.
INTERNASJONALISERINGSMULIGHETER FOR
NORSK MOTE
IN Milano har ledet kartleggingen av muligheter for
produksjon og markedsføring av norsk motedesign i
utlandet bl.a. gjennom koordinering av en større hjemhentingsundersøkelse levert til Norsk Moteinstitutt på
nyåret 2011. Undersøkelsen har vist at mulighetene er
absolutt til stede for aktører som ønsker å satse på det
italienske markedet for leveranser eller eksport av norsk
mote til Italia.
IKT - NORGES STØRTE FORTRINN?
IKT fortsetter å skape høy aktivitet i Milano, spesielt
innen software applikasjoner og telekommunikasjon. 1,5
mobiltelefoner per innbygger gjør Italia til et attraktivt
marked for tilbydere av tilleggstjenester og applikasjoner.
Nye anvendelsesområder for trådløs måling er i utvikling,
bl.a. i husholdningene (alarm-overvåkning,
dataoverføring osv.), som betyr markeds-muligheter
også for utenlandske tilbydere. Offentlig sektor står også
ovenfor omfattende tjeneste-innovasjoner basert på IKT.
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MARKEDSORIENTERING I SJØMATNÆRINGEN
Italienerne spiser mye fisk og Italia er et viktig marked
for norsk sjømat, særlig tørrfisk og laks. Ser vi derimot på
den italienske importstatistikken, ligger Norge langt bak
de største leverandørlandene, noe som skulle tyde på
potensial for økte markedsandeler. I 2010 har IN Milano
bidratt til utformingen av et prosjekt for markedsorientering innenfor Marint Verdiskapningsprogram
Formålet er å inspirere til økt markedstilpasning av
norske produkter.
På nyåret gjennomførte vi en kokkekonkurranse for
italienske studenter innen restaurantfag for å øke
kjennskapen til norsk sjømat blant morgendagens
kokker. Ungt Entreprenørskap Finnmark fikk også
besøke en yrkesfagskole for å lære om innovativ bruk av
tradisjonelle råvarer innenfor prosjektet Kultur for mat –
Mat for næring.
INSPIRASJONSKILDE FOR NORSK LANDBRUK
Italia har mye å lære Norge innen utvikling og
markedsføring av småskala landbruksproduksjon og ikke
minst om utnyttelse av mulighetene innen
skjæringsfeltet landbruk/reiseliv.
IN Hedmark ble inspirert under et besøk til en
fremstående forskningspark for landbruksrelatert
bioteknologi i Lodi og ønsker seg samarbeid med et
tilsvarende forsknings-senter i Hedmark. IN Nordland
fikk lære mer om merkevarebygging av regioner i møte
med provinsmyndighetene i Cuneo.
GODT SAMARBEID MED UD OG EFF
Samarbeidet med Ambassaden i Roma og
Eksportutvalget for Fisk er svært godt. Gjennom Team
Norway finner vi stadig nye veier for å fremme norsk
næringsliv i Italia.

Assistance from Innovation Norway
means guidance from a neutral party
with competence on local business
culture and economy.
Monica Iversen, Channel Manager, Fotoware
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ÅRSRAPPORT FRANKRIKE

Foto: Fredrik Vestli

Frankrike
2010 var et overgangsår for Paris-kontoret. Staben
har hatt fokus på de tradisjonelle arbeidsområdene,
men samtidig arbeidet med å kartlegge nye
muligheter. Skifte av ledelse skjedde i september, og
en rekke prosesser ble satt i gang for å konkretisere
veien videre. Områder og bransjer med uutnyttet
potensial ble avdekket, blant annet innovative nisjer
innen helse, energi og miljø.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I 2010 har vi i Paris hatt fokus på en rekke aktiviteter,
både innenfor de tradisjonelle sektorene marint,
landbruksbasert mat og reiseliv, men også områder
utenfor sektorprioriteringene. Vi har også gjennomført
en rekke arrangementer i samarbeid med våre partnere.
Fremover ser vi et potensial for økt engasjement innen
bransjer og industrigrener der kontoret tradisjonelt ikke
har hatt stor aktivitet. Stikkord for dette er teknologi og
forskning innen sektorer som eksempelvis helse, energi
og miljø samt nisjer i maritim industri.

LANDSFAKTA:
Hovedstad: Paris

NÆRINGSLIV OG BEDRIFTSRETTET ARBEID
Arrangementer og nettverksprosjekter

Befolkningstall:
65,8 mill
Areal: 674 843 km2
BNP: $2.635 billioner
BNP vekst 2010: 1,9 %
Unemployment: 9,7%

Euronaval - den viktigste messen for norsk
næringsliv i Frankrike? - En av de viktigste messene for
norske interesser i Frankrike er trolig forsvarsmessen
Euronaval som gikk av stabelen utenfor Paris i oktober.
Selv om forsvar ikke er en av Innovasjon Norges sektorprioriteringer, er Euronaval en messe det bør legges
merke til. Innen særlig den sivile delen av markedet
finnes en rekke aktører som dessuten representerer flere
av våre sektorprioriteringer, særlig energi og miljø,
maritim næring og IKT. I 2010 bisto Paris-kontoret vår
egen messeavdeling og 12 fornøyde utstillerbedrifter i
forkant og under messen.
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Suksess i Dijon - Paris-kontoret tok initiativ til og ledet
norsk deltagelse på den internasjonale næringsmiddelkongressen i Dijon i mars 2010. NCE Culinology, Nofima
Mat og Entreprise Europe Network så alle et potensial
og ble med som partnere. Den norske delegasjonen med
representanter for bedrifter som Tine, Fjordland og Toro
talte 15 deltagere og fikk med seg fagkonferanser,
matchmaking og bedriftsbesøk. Prosjektet videreføres i
2011 med forhåpentlig samme suksess.
SIAL - verdens største matmesse - i oktober fulgte
Paris-kontoret opp sitt engasjement for næringsmiddelbransjen og inviterte til internasjonaliseringsseminar i
forbindelse med SIAL, verdens største matmesse.
Oppslutningen var god og forholdene bør ligge til rette
for en større norsk satsing på neste SIAL i 2012.
Kunnskapsformidling i samarbeid - Paris-kontoret har
i 2010 samarbeidet med andre kontor i Vest-Europa om
kunnskapsformidling om markedet innen mote samt
markedet for fritidsbåter. Resultatene av sistnevnte ble
presentert for bedriftene i prosjektet Arena Fritidsbåt i
november og vekket stor interesse blant tilhørerne.
Resultater for enkeltbedrifter - noen eksempler
Kontrakt med det franske forsvaret - Innovasjon
Norge Paris kan skilte med flere gode kundeprosjekter i
2010. Først og fremst vil vi trekke frem samarbeidet med
en bedrift som produserer frysetørrede matretter.
Kontoret har vært bedriftens rådgiver gjennom en lang
og krevende anbudsprosess i håp om å bli leverandør til
den franske hæren. Dette ga resultater i februar 2011, da
vi fikk gladnyheten; selskapet har vunnet konkurransen
og skal fore franske spesialstyrker for inntil € 1,2 millioner.
Veien bør med dette ligge åpen for videre
kommersialisering i Frankrike og ellers på kontinentet.
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ARBEID FOR NORSK REISELIV
Profilering og kampanjer - Norgeskampanjen er den
viktigste aktiviteten for Norgesprofilering mot
forbrukermarkedet i Frankrike. Kampanjens
hovedpartnere var Norwegian, SAS, Markedssamarbeidet for Østlandet, Fjord Norge, Nord Norsk
Reiseliv AS og Hurtigruten. Ut over Norgeskampanjen
hadde vi i 2010 betydelig fokus på profilering av norske
vinteropplevelser. Sammen med partnerne Hurtigruten,
Nord Norsk Reiseliv og den franske turoperatøren Nord
Espaces har vi aktivt promotert den arktiske vinteren og
muligheten for å oppleve nordlyset gjennom både
annonsering og et spennende social media-prosjekt som
fulgte to bloggeres arktiske vintereventyr.
Sosiale medier - Frankrike var aktivt med i det
internasjonale sosiale medie-prosjektet Norway.your
way sommeren 2010, noe som gav oss god dekning.
Dette kombinert med vinterens nordlyskampanje har
ført til at vi har opparbeidet en stabil, lojal og aktiv
tilhengerskare på vår Facebook-side. Siden har nå blitt et
viktig verktøy for interaksjon og informasjon om
Norgesrelaterte tema.
Pressedekning - Aktiv presse- og mediabearbeidelse er
sentralt for profileringsarbeidet i Frankrike. I 2010 har vi
vært involvert i 85 enkeltstående franske journalistbesøk til Norge. Annonseverdien av totale trykkede
presseoppslag i 2010 stipuleres til om lag 13,9 millioner
kroner. Også TV og web er sentrale medier, men vi har
per i dag ikke et godt målingsverktøy for medieverdien
av disse. Det er samtidig klart at de mange webartiklene og de 6 TV-programmene har en betydelig
tilleggsverdi for Norgesprofileringen.
.
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Temamesser - Norge profileres sterkt som destinasjon
for aktive ferier, blant annet gjennom deltakelse på
messen Destinations nature. Vi mener å ha avdekket et
stort potensial i Rhônes-Alpes-regionen og har derfor
også rettet ekstra innsats mot regionen. Vi har blant
annet gjennomført flere publikumsarrangement for å
presentere de mange mulighetene.
Frankrike deltar i det internasjonale meetingsprosjektet
(tidligere MICE - Meetings, Incentives, Conferences and
Events). Her har vi brukt 2010 til å opparbeide en
kontaktflate og å gjøre Norge kjent innenfor segmentet,
blant annet gjennom fagmessen Meedex i Paris. Arbeidet
har gitt gode resultater og en rekke konkrete
forespørsler om program for incentiv-arrangement.

visitnorway.fr - Beste nettside
for franske turister! - Sidene
www.visitnorway.fr bearbeides
og forbedres jevnlig og trafikken
er økende. Den gode trenden har
fortsatt og i 2010 økte antallet
besøk med 23 %, mens
sidevisningene økte med 43 % sammenlignet med 2009.
I juni mottok visitnorway prisen for beste internettside
for utenlandske turistkontor i Frankrike; Le trophée de
l’e-tourisme. Juryen vektla at siden er informativ og
oppdatert, den er brukervennlig og enkel å navigere på
og det brukes sterke og flotte bilder.
Overnattinger i Norge - Franske turister
Gjestedøgn

2010
318 072
+6,7 %

2009
298 168
+3,8 %

2008
287 202
-0,9 %

Foto: Delphine Vallon, Marit Helene Gulbrandsen

Forventet suksess i en rekke andre prosjekter Kontoret jobber også med en rekke interessante
prosjekter der vi forventer gode resultater. Her kan vi
nevne en Bergensbedrift som arbeider innen vann-diesel
emulsjon. Bedriften er i konkrete samtaler med en
betydelig fransk partner som følge av partnersøk og
rådgiving fra vårt kontor. Vi bistår videre et selskap kjent
for reklamehåndtak på norske handlevogner, med
assistanse i Frankrike og prosjektet er lovende. Kontoret
har også hatt en rekke kundeprosjekter innenfor blant
annet IKT, marin sektor og i bygg- og anleggsbransjen.
Vi forventer at flere av disse vil gi gode resultater.
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ÅRSRAPPORT SVERIGE

Sverige
Sverige er et viktig marked for norsk industri.
Eksporten til Sverige økte i 2010 med 17%. I tillegg til
å være et viktig eksportmarked er det også et
marked der norske bedrifter og bedriftsklynger finner
gode utviklingssamarbeid som er sentralt for å lykkes
på den internasjonale arenaen.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landsfakta - Sverige
Hovedstad:
Stockholm
Befolkningstall:
9,4 millioner
Areal:
410 335 km2
BNP:
Approx 374 BEUR
BNP Vekst 2010:
+ Approx 6,9 %
Arbeidsledighet:
8,2 %

ET MARKED I VEKST

NORSK TEKNOLOGI I FOKUS

Den kraftige oppgangen i svensk økonomi preget
2010. Offentlige finanser er solide og veksten er høy
målt mot en internasjonal målestokk. Ifølge World
Economic Forum ligger Sverige som nr 2 i verden når
det gjelder konkurranseevne.

I det svenske markedet er det stor interesse for
produkter og tjenester som bidrar til å effektivisere
tradisjonelle prosesser innen områder som f.eks. helse,
energi og anleggssektoren. Her har norsk teknologi et
solid og godt rykte.

Sverige og Stockholm er også verdensledende når
det gjelder plassering av globale hovedkontor, det
viser en oversikt laget av Øresundsinstituttet. Dette
er med på å gjøre Sverige til en attraktiv region sett
ut ifra et forretningssynspunkt.
For Innovasjon Norges kontor i Stockholm var 2010
et svært positivt år. Vi har opplevd en sterkt økende
etterspørsel fra norsk industri etter våre tjenester
innenfor en rekke områder og i 2010 har vi også vært
i stand til å se resultatene av våre langsiktige
sektorsatsninger.
ØKNING PÅ REISELIVSSIDEN
Etter en mindre nedgang i forbindelse med finanskrisen
strømmer de svenske turistene igjen til Norge. Det totale
antallet svenske kommersielle overnattinger økte med
6 % i 2010 noe som motsvarer ca 50 000 flere
gjestenetter sammenlignet med året før. Aldri tidligere
har det vært så mange svenske turister i Norge som i
2010. Totalt er vi nå i løpet av året oppe i hele 942.070
svenske kommersielle gjestenetter, noe som gjør Sverige
til ett av de absolutt viktigste markedene for Norge.
Kontoret har gjennomført flere fremgangsrike tiltak i
løpet av året som f.eks. en svært verdsatt workshop
rettet mot kurs- og konferansemarkedet, noe som er et
nytt satsningsområde for året. I tillegg til dette har man
arrangert messer (TUR-messen og Vildmarksmässan),
gjort radiokampanje koblet opp mot Melodi Grand Prix
samt gjennomført omfattende onlinekampanjer og flere
aktiviteter innenfor sosiale medier.
Under året har 55 journalister besøkt Norge på
presseturer. De samlede presseaktivitetene levert av
Innovasjon Norge resulterte i løpet av året i totalt 258
artikler til en samlet presseverdi på ca 11,9 MSEK.
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Innovasjon Norge i Stockholm har i løpet av året hatt
prosjekter med 27 individuelle norske bedrifter hvorav
flere av disse også har blitt videreført inn i 2011. En stor
andel av selskapene vi har jobbet med har virket innen
områder der IT er en viktig katalysator for effektivitet. I
de prosjekter der kontoret har vært involvert har
Innovasjon Norges rolle variert fra å være en
samtalepartner i strategiske spørsmål, en døråpner til
verdifulle nettverk og til å gi praktisk bistand til
etablering der dette skjer via bedriftens eget
startsentrum..

” Vi har hatt god nytte av samarbeidet
for å komme raskt i gang og kan
spesielt fremheve Market Acceptance
Workshops med typiske kunder, hvor IN
Stockholm har vært en profesjonell
partner for benchmarking av løsningen
mot dagens og morgendagens
kundebehov.”
Håkon Carl Storm, Eksportmarkedssjef Gatsoft

Innen energiområdet hadde kontoret i løpet av året
blant annet et prosjekt som fokuserer på å identifisere
muligheter for norsk industri i området "Smart Grid".
Disse nye avanserte el-nettene med intelligente sensorer
og digital instrumentering fungerer som en tilrettelegger
for den grønne økonomien og er en forutsetning for at
fornybar energi på sikt skal kunne erstatte fossilt brensel.
På dette området innehar Sverige en viktig posisjon.
Dette området kan utvikles til at også norske bedrifter
kan ta en posisjon i fremtiden.
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NORDISK PROFILERING

I slutten av januar ble det gjennomført en 2-dagers
klyngelederkonferanse i Stockholm mellom NCE/Venueklyngene i Norge og tilsvarende i Sverige. Målet med
konferansen var å utveksle praktiske erfaringer, diskutere
utvikling av klynger og gjennom matchmaking gi
deltakerne muligheter til å finne samarbeidspartnere.

For mange norske bedrifter er de nordiske landene det
naturlige første steg på veien mot internasjonal
ekspansjon. Kontorene i Stockholm, København og
Helsinki har i løpet av året hatt et nært samarbeid, noe
som har resultert i en rekke vellykkede
samarbeidsprosjekter. Tilpasset metodikk, aktiv
erfaringsutveksling og felles profil er noen av søylene i
dette samarbeidet. Denne tilnærmingen har blitt svært
godt mottatt av kundene og suksesshistoriene skal
brukes aktivt for å bygge omdømme, f.eks. gjennom et
oppslag i Norwegians In-flight Magazine i første kvartal
2011.

Området E-helse var ett av de områdene som ble
identifisert til å ha et stort potensial. Dette er også et
område Stockholmskontoret har arbeidet med innom
rammen for hjemhentingsprosjekt, sammen med andre
kontor i Europa. I Stockholm pågår også en stor innsats
for å utvikle et nytt Life Science Center ved det nye
Karolinska Hospital som er under bygging. Her vil det
finnes et stort potensiale for norske industribedrifter til å
markere sin kompetanse og sine produkter fremover.
VELLYKKET ARBEID MED NORSK DESIGN

KONTORET I STOCKHOLM
Spesielle satsingsområder før kontoret er Reiseliv samt
Teknologi innen Energy, Helse o IKT. Kontoret har og en
alt økende andel aktiviteter innom Design og Mode
sammen med partners.
På kontoret finns og ett startsenter for oppstarts
bedrifter som vi arbeider sammen med. Der vi kan tilby
kontorplass, postbox og tilgang till konferanserom etc.
I slutet av 2010 var det 8 ansatte på kontoret.
Kontakta oss gærne på våer felles mail:
stockholm@innovasjonnorge.no
eller via væxel tfn:
+46 8 791 83 00

Foto: Rebecca Ravneberg

Det langsiktige arbeidet inn mot kreative næringer som
kontoret har vært en pådriver for de siste årene har
blant annet resultert i utstillingen "100% Norway" som
ble vist på Stockholm Furniture Fair i februar 2010.
Utstillingen gav gode resultater så vel PR- som
forretningsmessig.. De fleste av utstillerne kunne etter
messen rapportere om en rekke nye kontakter klare for
oppfølgning og i visse tilfeller også nye forhandlere. PRmessig genererte utstillingen gode resultat og den
samlede PR-verdien beregnes til ca. 2,4 millioner SEK,
noe som motsvarer omtrent 20 ganger investeringen.
Innen moteindustrien har kontoret også sett en økning i
antallet norske bedrifter som ønsker å flytte nærmere
det svenske markedet. Arbeidet her handler om gi
praktisk støtte under en start-up periode i markedet. Et
eksempel på dette var f.eks. når vi under moteukene i
Stockholm konverterte vårt kontor om til et showroom.

Foto: Eddie Granlund

“Sweden is a very important market for us and we apprieciate the possiblity of using
Innovation Norway´s office as a showroom. The help of IN Stockholm office was a
major contributor to the success...”
Thomas Hauge, Chill Norway
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Foto: Rebecca Ravneberg , Eddie Granlund

SAMARBEID OVER GRENSEN
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Photo: Anna Stokland, Charlie Stewart / Royale Photographics

United Kingdom & Ireland
2010 was an eventful year with high level of activity
for the London office despite a challenging
economical situation . As previous years, our team
has organised a range of succesful events, campaigns
and projects for our customers.

opportunities for Norwegian suppliers targeting the
Offshore wind sector. Furthermore, other areas of
interest included energy efficiency, green ICT, waste
treatment and venture funding opportunities.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

COUNTRY FACTS
UK ECONOMY AND MARKET
Capital: London
Area: 243 610 km2
Population:
62 million
GDP 2010:
$2,149 trillion
GDP growth in 2010:
1,5 %
Unemployment rate:
7,9%

The British economy and market have in recent years
been turbulent. The country was hit hard in the 2008
financial crisis and the fiscal deficit in 2009 was one of
the highest in the world on 11 %. The Conservatives won
the 2010 election and has since introduced significant
fiscal tightening to ensure confidence in long-term debt
sustainability. Major public spending cuts were put in
place and are expected to lead to job losses adding to
the current 7.9 % unemployment rate. The VAT
increased to 17.5 % and is increasing further to 20 % in
the new year. This may potentially influence consumer
confidence and also the inflation which was already
running well above the 2 % target in 2010, at 3.3 %.
The London office continued to experience a high level
of activity despite the market situation as the UK market
is still considered by Norwegian businesses as a thriving
marketplace and a gateway to international business.
The team worked with over 100 companies and partners
in 2010, organising a range of events, FAMtrips and
profiling efforts and creating many opportunities for
Norwegian companies to network with UK industry.
PRIORITY SECTORS
IN London works within the whole specter of business in
the UK, however main target sectors are identified for
particular focus based on opportunities and growth
potential for Norwegian businesses. In 2010 the office
focused primarly on ICT, Energy & Environment, Health,
Creative Industries and Tourism.
ENERGY & ENVIRONMENT
The UK is the world leading market for offshore wind,
and the London team has concentrated its focus on this
area of the sector in 2010. The team started the process
of mapping the supply chain to monitor and identify
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•Highlight: All Energy
All Energy, the premier renewable energy exhibition,
took place for the 10th year in Aberdeen on 19th and
20th May. The exhibition has experienced substantial
growth in recent years and a staggering 6,900 attended
the conference and its 450 stands. The Norwegian
Pavilion organised by Innovation Norway, enjoyed
growth both in terms of visitors to the stand as well as
participating companies. Companies present included
Langlee Wave Power, SmartMotor, Seaproof Solutions,
Gazelle Technology, BI Norwegian School of
Management, Wind Cluster Mid Norway, the Navitas
Network and Cleantech Mid-Norway.

The Norwegian stand at All Energy

CREATIVE INDUSTRIES
Creative industries continue to be a cornerstone of the
British economy. IN London aimed to increase the
commercial skills and awareness of Norwegian
companies in the industries and has in 2010 assisted
both individuals and clusters of companies with a variety
of efforts towards the UK and international markets.
•Highlight: 100% Design
The 100% Norway exhibition returned as an integral part
of the London Design Festival 2010, showcasing the best
of Norway’s furniture and interior products to an
international audience. Many of Norway’s best know
manufacturers and designers participated on the stand
including for example Fora Form, Varier, HÅG, Northern
Lighting, Wik & Walsøe and Fjordfiesta. Kristine Bjaadal
and Simen Aarseth, newcomers and prototype designers,
were both shortlisted for the Blueprint Awards 2010
with Bjaadal winning ‘The Best Use of Materials’ award.
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Several thousand people visited the Norwegian stand
over the four days at Earl’s Court. Furthermore,
Innovation Norway hosted for the first time an exclusive
preview at the Norwegian Ambassador’s Residence on
the evening of 22nd September.

Continuous interest
for participation on
our major events
100% Norway, All
Energy, World Travel
Market and
AngloNordic Biotech
Conference
100% Norway
continue to profile
Norwegian designers
in the UK market

that the respondents had made a total of approximately
70 business deals and partnerships with other attending
companies since the conference started in 2004.
StokkeAustad designed the 2010 100% Norway stand

ICT
The London team
assisted companies
finding international
partners for IFU
(R&D) contracts

•Highlight: AngloNordic Biotech Conference
270 key decision makers from 200 companies within
biotechnology, pharmaceutical and venture capital
attended the one-and-a-half-day-conference. On the
programme were key note speeches from organisations
such as Merck, Atlas Venture and the Oslo Cancer
Cluster, panel discussions and partnering pitches.
Furthermore, the conference had 150 pre-booked oneto-one meetings and presumably over 300 casual
meetings were taking place in the lounge area. An
evaluation in the aftermath of the conference showed

The UK has the largest ICT sector in Europe and the
sector has had a high level of activity in the London
office in 2010. Generally there is an increasing interest
from Norwegian ICT companies to expand beyond the
Nordic markets, and a substantial number of our SME
Growth projects are within the ICT sector. Cloud
computing has been one of the leading trends in IT in
2010. The SaaS model’s growing importance has been
given particular focus by the London team together with
areas such as wireless, green ICT and search technology.
•New initiative: High Growth Programme
The London office has in 2010 worked actively with the
new High Growth Programme and particularly withinthe
ICT sector. The team assisted companies as sparring
partners, driving force, has organised workshops,
meetings with venture capitalists, created speaker
opportunities and been a door opener and connecter.

TOURISM
2010 has been one of the worst, if not the worst, years
for the UK travel industry with consolidations,
bankruptcies, ash clouds, a weak pound…the list goes on
.. Even though the country is officially out of recession
there is still a huge amount of insecurity amongst
consumers. People are still worried about spending
money and this is having an impact also on holiday sales.
Despite of the market situation we have managed to
reach almost all our goals set for 2010. We increased the
visitor numbers to our website www.visitnorway.co.uk
with 150%, and more travel operators were added to the
portfolio of British travel trade including Norway in their
programmes. Furthermore, the knowledge about
Norway as a nature based holiday destination amongst
our target groups has been increased. However, due to
the state of the UK travel market we were unable to
increase the visitor numbers and the number of bed
nights sold were the same as the year before.
WE ARRANGED A RANGE OF ACTIVITIES, EVENTS
AND CAMPAIGNS, EXAMPLES BEING:

•Highlight: IFU contracts (Industrial R & D)
Innovation Norway London has succesfully assisted
finding international partners for companies looking to
establish research and development agreements to
strengthen their position internationally.
HEALTH
The UK life sciences market is among the strongest and
fastest-growing in the world and the country has a
strong academic base and support for Research and
Development. Innovation Norway in London has
identified three areas of focus; bio medicine, med tech
and e-health. These are identified as areas where
Norway potentially could become internationally
leading.

AngloNordic Biotech Conference in London
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Winter / Northern Light Campaigns
Innovation Norway has in recent years focused on
positioning Norway as the ‘owner’ of the Northern Light
and has worked alongside partners on campaigns
promoting Norway as the place to see the Lights.
This year our multimedia campaign, including outdoor,
online and print advertising, help generate 95 000
visitors to the website and 30 000 people responded to
our competition. Furthermore, 20 journalists travelled to
Northern Norway during the campaign period.
Overall we have seen a 22% increase in the number of
Brits travelling to Northern Norway in the winter
months of 2010, and we think there is a huge potential
for these numbers to grow over the coming years.

Foto: Marianne Wie, AuroraBorealis.no/Innovation Norway

Pioneering the High
Growth Programme
with two fast
growing ICT
companies
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Visitor numbers to
www.visitnorway.co.
uk increased by 150%
in 2010
22% increase in the
number of Brits
travelling to
Northern Norway in
the winter
Lonely Planet
Magazine had two
large articles about
Norway in 2010
Innovation Norway
London is in its third
year of the
reputation building
pilot
Scandinavian Show
attracted 6000
visitors in 2010

Summer Campaign
The visitor figures for the summer months have not
been great, and Hurtigruten also had tough summer
months from the UK market. However, the Summer
Campaign is worth mentioning due to its profiling value
and how it has managed to strengthen the Norway
brand amongst the target group through the campaign.
The challenge going forward is to transform attention
and interest into sales.
Norway Day
The London office held its annual travel workshop in
London for Norwegian suppliers and UK buyers on the
15th June. The event consisted of workshops for the
Leisure industry, Cruise Norway and Meetings and
Incentives. The leisure segment had a total of 458 pre
booked meetings, and Cruise Norway had a workshop
with 22 partners and 19 buyers. The Meetings and
Incentives seminar was organised around a new concept
where there were no face to face pitches, but
presentations and group work on Crisis Management.
Buyers competed in teams to devise perfect crisis
management solutions for participating Norwegian
destinations.

work in 2010. Together with the Embassy we have
arranged activities and promoted Norway as a
responsible manager of resources, a creative and cultural
nation and an exciting destination for year round travel.
Events such as 100% Norway, All Energy, Scandinavian
Show, Chelsea Flower Show and press events have been
completed with positive results. destination for year
round travel. Events such as 100% Norway, All Energy,
Chelsea Flower Show and press events have been
completed with positive results .
•New event in 2010: Chelsea Flower Show
Innovation Norway contributed to create the first ever
Norwegian garden at the prestigious RHS Chelsea
Flower Show in London in May. The ‘Kebony - Naturally
Norway’ show garden was the combined vision of
designer Darren Saines and Norwegian wood company
Kebony and was a display of environmentally responsible
design combined with Norwegian fauna. The garden
was designed to reflect the unique landscape of Norway
- from flora and fauna to fjords.
The RHS Chealsea Flower Show is the most famous
gardening event in the world and is visited by more than
157,000 garden enthusiasts each May in central London.

Other events included Ski Show, Destination Show,
Scandinavian Show, Christmas Tree Party,
Norwegian Travel Workshop and more.
Press
The main objective of the press work in the UK is to
profile Norway as a year round nature based destination
and a dream travel location. The IN London press unit
sent in total 92 journalists to Norway in 2010 and of
these, 68 journalists went on 13 group press trips with
Innovation Norway. So far there have been over 1500
articles related to Norwegian tourism in the UK with an
advertising value of over £9 million in newspapers such
as the Independent, the Sunday times and the Daily Mail
and in magazines such as Lonely Planet Magazine, Time
Out and the Great Outdoors.
Furthermore, broadcasting media have visited Norway
including BBC World Service and ITV for 71 Degrees
North as well as radio stations such as Heart FM and
BBC Radio 2.
REPUTATION BUILDING PROGRAM
The UK was in 2010, for the second year running, a pilot
country for the Norwegian Reputation Building project
which has influenced and enhanced the overall press
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Kebony - Naturally Norway

•New event in 2010: Scandinavian Show
The Scandinavia Show is the only UK show dedicated
exclusively to showcase the best of Denmark, Sweden,
Norway, Finland and Iceland. The show incorporates
Scandinavian design, travel, lifestyle, fashion, culture and
food.The Innovation Norway stand profiled travel
products from Norway as well as having representatives
from the furniture industry with Savo showing a its
range of chairs. Over 6000 people visit the two day
event and most of the attendants were British interested
in Scandinavian lifestyle and products. In 2011 Innovation
Norway aims to be present with a larger stand due to
the success of the 2010 event.

Foto: Scandinavianshow.com, Hanne Knudsen / Innovation Norway

British economy is
still turbulent after
the recession which
effect the tourism
industry
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COUNTRY FACTS
Capital: Dublin
Area: 84 421 km2
Population: 6,2
million
GDP: $172,5 million
(2009)
GDP growth in 2010:
-1,2%
Unemployement:
13,5 %

THE IRISH MARKET
Ireland experienced the deepest recession of any
eurozone country in 2008 and has been struggling to
recover ever since. In 2010 the country faced a double
dip recession and in November last year the country
formally requested financial support from the European
Union and the International Monetary Fund.Domestic
demand has dipped considerably and savings rates have
increased.A new government will implement austerity
measures which will keep domestic demand depressed
for at least another two years.
However the cost of doing business in Ireland has
reduced considerably and export business is booming.
Exports in the last quarter of 2010 increased by 15% and
as the major markets of the US and Germany recover
this is reflected in increased export activity and Foreign
Direct Investment. Food exports--about 20% of total
exports--are bouyed up by stronger international
commodity prices.
Traditionally Norwegian exports to Ireland have been
business to business, rather than consumer lead, and
thus opportunities are increasing.
MAIN EVENTS IN IRELAND 2010
Ocean Energy Seminar
Innovation Norway London and Dublin are working with
the Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) to
organise a workshop in Dublin with the theme of the
Commercial Deployment of Marine Energy Projects. The
event took place 29th September in Dublin and
coincided with the visit to Dublin of the International
Energy Agency-Ocean Energy Section Executive
Committee, hosted by SEAI. The event was aimed at
regulators, utilities and developers in Ireland and
highlighted the experience of a number of international
companies in the deployment, operations and
maintenance of ocean energy devices. A number of
Norwegian companies spoke at the workshop, including
AAK Safety and Offtek, as well as Innovation Norway’s
Dublin representative Patrick Daly. The event was a
great networking opportunity and created good
contacts for the Norwegian companies and for future
projects for Innovation Norway.
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Irish WaveBob presented at Ocean Energy seminar

A Taste of Norway
On the 9th of June a promotional event - A Taste of
Norway - was held in Dublin.
The event was jointly funded by Innovation Norway, the
Royal Norwegian Embassy in Dublin and the Norwegian
Seafood Export Council (EFF), and was aimed at
promoting tourism to Norway and Norwegian seafood.
The event was attended by about 70 guests, which
included travel and food press, travel agents, seafood
wholesalers and importers. The event was judged a
great success by all the participants and served to
highlight the opportunities in the Irish market, to raise
the profile of Norway as a tourist destination and to
promote Norwegian seafood and culinary skills.

Seafood prepared by Michelin chefs for a Taste of Norway
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As much as 1055
journalists went to
Norway in 2010
through the
international press
project

INTERNATIONAL TOURISM
The international department in London in 2010
consisted of the activity holidays project, international
press project and social media. The aims of the projects
have been to coordinate priorities across markets to
obtain synergies and to promote “best practice”.

Moreover, in 2011 we worked on an overall active holiday
strategy which is currently being finalised. This will
secure a structured, well considered approach to existing
and future priorities within the active holiday sector.
International press project

Activity Holidays

Press work is an important part of Innovation Norway’s
marketing activities in prioritised markets. Good articles
and TV programs gives us fabulous exposure to a
fraction of the costs compared to ads in similar media.
Furthermore, editorial review is seen as more credible
and thus more interesting to the consumer. Due to press
value being measured differently dependent on market,
we prefer to measure ad value. This allows us to
compare value across markets and also from year to
year. In 2010 Innovation Norway had its record year in
regard to number of journalists we sent to Norway, and
also the ad value we reached; as much as 1055
journalists went to Norway and the ad value reached an
impressive 413 million NoK.

Across Europe we see growth in active holidays and this
is one of the four priority areas for Innovation Norway.
The projects are financed by industry income, funds from
the Department of Industry and Commerce (NHD) and
the Department of Agriculture (LMD) funds. The support
from the LMD stipulates that the funds should be used
to promote small businesses with links to agriculture,
and to strengthen the products in Norway. The purpose
of the projects is therefore mainly to profile the active
holidays Norway has to offer, but also to facilitate
product development. In 2010 we worked with fishing,
hiking and cross country holidays. The total income was
close 3.7 million NoK of which 2.7 million NoK came from
the main project. In the hiking project we had 42
partners, in the fishing project 16 whilst in the cross
country project we worked with Norske Spor who
coordinates cross country destinations in Norway. The
international team worked in 7 markets in total.

The international press group consist of the press
responsible in the markets as well as representatives
from the head office. The group meets twice a year to
coordinate press strategies / policies and share ideas.

The profiling activities included brochures that was
distributes in specialist magazines and on exhibitions for
outdoor activities, campaign pages on VisitNorway, ads
on web and in outdoor activities magazines, press trips,
famtrips for tour operators and trade fairs participation.
To facilitate product development we arranged two
network meetings with relevant speakers, a product
standard list and a study tour for our partners in hiking
projects in the Pyrenees. Furthermore, we started a
product development project with the German tour
operator Wikinger, which is one of Europe’s largest
hiking operators, and five Norwegian hotels. The
project’s objective is to develop the hotels’ hiking
offerings for individual German tourists and the hotels
will accordingly be promoted as “Specialist hiking hotels”
in Wikinger marketing material for 2011.
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International social media project
Innovation Norway started working with social media in
2009 and in 2010 this work was established and further
developed. The Northern Lights campaign was launched
in several markets in the beginning of the year. The
consumers were invited to create their own Northern

Foto: C.H./Innovation Norway, Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway

Innovation Norway
has strenghten its
presence in social
media
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Over 5400 people
follows Visit
Norway's tweets on
Twitter

Light, and at the same time Northern Norway was
profiled in an innovative way. Spring 2010 we launched
the international campaign “Norway Your Way”, a
socialmedia competition where art-minded individuals
were recruited from different markets that got to go on
an adventures journey in Norway. They communicated
their experiences through their art and social media. The
journey was created based on suggestions from
Norwegian travel industry and as a result of input from
Norwegian partners, competitors and others that
followed the competitions. Not only did it create
attention for Norway in the digital world, it also
gathered very good content that can be used in ads and
social media contexts. The campaign is continued in
winter 2011 and social media is now an established
media in Innovation Norway.

venues had the opportunity to participate at the
workshop / trade fair Meedex. In the UK a seminar
around the topic of Crisis Management was held in
conjunction with the Norway Day event.
Additionally, Famtrips and press trips were organised for
operators and journalists from the various markets to
Norway to create awareness and interest in Norway as
a meetings, conferences, events and incentives
destination.

Facebook is one of the social medias used in our campaigns

International meetings project
The international MICE project included work over four
prioritised markets; Sweden, Germany, United Kingdom
and France, with the three former focusing on meetings,
conference and incentive industries, and the latter
primarily on the incentive market. The project and
activities were done in close cooperation with our main
partner in Norway, the Norwegian Convention Bureau
(NCB).
In 2010 the meeting portal
www.visitnorway.com/meetings was launched across
markets. The portal’s objective was to function as a
marketing channel and information source, and was part
of the overall goal of increasing the rate of Request for
Proposals (RFP). The meeting team participated on two
major trade fairs in 2010; IMEX in Frankfurt in May and
EIBTM in Barcelona in December. Both fairs are large,
important fairs for profiling of Norway to the
international meeting market.
Furthermore, individual efforts and activities were
organised in the priority markets, from advertisement in
specialist magazines, press work, events and workshops.
For example, in France the Norwegian destinations and
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The trade mark advertisement for the Norway MICE industry

Many thanks for a most wonderful
event, very innovative. It was well
organised and thoroughly worth the
day out of the office, I learnt so much
about crisis management and Norway.
All overseas conventions/boards should
take a leaf out of the Innovation
Norway book!!
Sandra Fontaine, Sanofi Pasteur MSD

Foto: Facebook.com, Norway Convention Bureau

In our "Create your
own Northern Lights"
over 28 600 people
personalised their
own virtual Aurora
Borealis
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ÅRSRAPPORT REGION SENTRAL EUROPA, BALTIKUM OG TYRKIA

Foto: Bjørn O. Bjørnsen/Innovasjon Norge

Region Sentral Europa,
Baltikum og Tyrkia
Region med muligheter og utfordringer
Regionen dekker et stort geografisk
område med nye EU land fra Estland i nord
til Bulgaria i syd samt Tyrkia

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

Regionen i ledes fra Oslo og bestod i 2010 av følgende
kontorer:
•Tallinn, Estland, som er ansvarlig for Baltikum og lokale
konsulenter i Riga og Vilnius
•Warszawa, Polen
•Praha, Tsjekkia
•Budapest, Ungarn
•Bucuresti, Romania
•Sofia, Bulgaria
•Istanbul, Tyrkia

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE
UTVIKLINGEN I MARKEDENE
Flere av landene i regionen ble hardt rammet av
finanskrisen i 2009 og 2010. Det gjelder spesielt Latvia,
Litauen og Ungarn og det har vært nødvendig med kutt i
offentlige tjenester og til og med kutt i lønninger i
offentlig sektor. Det har vært svak eller til og med
negativ økonomisk vekst med også resulterende økt
arbeidsledighet. Polen var dog et av få land i Europa som
hadde en økonomisk vekst under finanskrisen, 3.8 % i
2010, og med økende norsk eksport. Latvia hadde en
negativ vekst på -0,4 % i 2010 og Litauen hadde en svak
økonomisk vekst på 0,4 % i 2010. Det var en
arbeidsløshet i 2010 på 18 % i begge landene. Utviklingen
i Baltikum er nå mer positiv med også økende interesse
fra norsk næringsliv, spesielt innen lokal leieproduksjon.
Tyrkia ble også rammet av finanskrisen, men økonomien
har tatt seg betydelig opp i 2010 med en vekst på hele 8,1
%.

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Det astronomiske ur - Praha
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Istanbul

SEKTORFOKUS I REGIONEN
De viktigste satsingene i regionen i 2010 har vært energi
og miljø, sjømat, IKT, maritim sektor, forsvarsindustrien
og reiseliv (kun Polen). Kontorene har også utført
oppdrag innen andre sektorer. Hvert kontor har sine
sektorprioriteringer og kompetanse og søker å dra nytte
av kompetanse på tvers av landegrensene for en best
mulig utnyttelse av kapasitet til beste for kunden.
POLEN
Norsk eksport til Polen økte med nesten 50 % i 2010 til
12,9 mrd NOK. Polen er Norges nest viktigste
eksportmarked for laks og fjerde største marked for fisk
totalt. Verdien av norsk sjømateksport til Polen var hele
4,1 mrd NOK i 2010. Polen har store utfordringer innen
energi og miljøsektoren som har ført til betydelig
interesse fra norsk næringsliv. Det omfatter bl.a. fornybar
energi samt ulik renseteknologi og avfallshåndtering.
Antall polske turister til Norge økte med 15 % fra 2009 til
2010 og forventes å øke. Innovasjon Norge arbeider her
med ulike salgsfremmende tiltak rettet mot
bransjerepresentanter og media. Det er en økt interesse
for norsk forsvarsindustri i Polen og kontoret i Warszawa
er en viktig støttespiller for norske leverandører av
forsvarsmateriell.
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

BALTIKUM

ROMANIA OG BULGARIA

Litauen, Latvia og Estland har hatt betydelige
utfordringer under finanskrisen. Det er en forsiktig økt
økonomisk vekst mot slutten av 2010. Norsk eksport var
i 2010 på totalt 3,3 mrd NOK. Interessen er særlig innen
lokal leieproduksjon, både industriell og innen
tjenesteproduksjon. Hovedinteressen for øvrig er innen
fornybar energi og miljøteknologileveranser. Det største
potensiale innen fornybar energi er innen vind og
biomasse og den største interessen innen fornybar
energi er innen mindre vannkraftprosjekter. Innovasjon
Norges kontor i Baltikum er i Tallinn som har avtale med
eksterne s.k. Associated Consultants i Vilnius og Riga.
TYRKIA
Hovedinteressen for Tyrkia fra norsk næringsliv er den
maritime sektor, sjømat og energisektoren- spesielt
vannkraftprosjekter. Tyrkia er en av Europas største
skipsbygningsnasjoner med interessante leveranser av
norsk skipsutstyr. Finanskrisen har spesielt ført til en
betydelig omstilling av verftsindustrien med satsning på
offshore og andre spesialsegmenter. Dette gjør at Tyrkia
på sikt er av økende interesse for norske
utstyrsleverandører. Norsk eksport til Tyrkia var 3,2 mrd
NOK i 2010 hvorav sjømat utgjorde nesten 500 mill
NOK. Det er en økende interesse for norsk sjømat,
spesielt laks. Tyrkia har betydelige uutbyggede
vannkraftressurser. Energisektoren har vært gjennom en
betydelig liberalisering senere år som også har ført til
økende interesse fra norsk aktører.
TSJEKKIA OG UNGARN
Kontorene i Praha, Tsjekkia, og Budapest, Ungarn, ble
besluttet nedlagt pr 1.november 2010.
Denne beslutningen er gjort etter en samlet og regulær
vurdering av potensiale, aktivitetsnivå og kostnader ved
utekontorene.

Norge har som en del av EØS-finansieringsordningene
stilt til rådighet € 98,5 mill. for samfinansiering av
utviklingsprosjekter i Romania i perioden 2007-2009.
Omtrent halvparten av midlene, €48 mill., kanaliseres
gjennom det bilaterale samarbeidsprogrammet mellom
Norge og Romania. Det er tilsvarende ordninger med
Bulgaria der € 41,5 mill. er stilt til rådighet for
samfinansiering av utviklingsprosjekter i Bulgaria i
samme
periode. Omtrent halvparten av disse midlene, €20 mill.,
kanaliseres gjennom det bilaterale
samarbeidsprogrammet mellom Norge og Bulgaria.
Innovasjon Norge har operatøransvaret av det bilaterale
programmet på vegne av Utenriksdepartementet. Alle
prosjektmidlene er nå fordelt. I Romania er det 29
individuelle prosjekter hvorav 44,5 % er innen offentlig
sektor og 34,5 % innen privat sektor. I Bulgaria r det 22
individuelle prosjekter hvorav 56 % innen offentlig sektor
og 25 % innen privat sektor.
Innovasjon Norges kontor i Bucuresti og Sofia er
prosjektkontor med et mandat som begrenser seg til
administrasjon og oppfølging av det bilaterale
samarbeidsprogrammet.
Samhandelen mellom Norge og Romania har økt de
siste årene og var € 530 mill. i 2009. Miljø og fornybar
energi forventes å bli viktige sektorer fremover. Det er ca
60 norske bedrifter som er aktive engasjert i Romania.
Flere av de store norske bedriftsaktørene har
representasjon i Bulgaria. Importen utgjorde NOK 260
mill. 2009,
mens eksporten beløp seg til NOK 130 mill. Miljø,
fornybar energi og helse er noen av de viktige
sektorene i tiden fremover.

Bedrifter med spørsmål vedr Tsjekkia og Ungarn
henvises til Innovasjon Norges Associated Consultant i
Budapest evnt til de norske ambassadene i Praha og
Budapest .
Associated Consultant Ms Judit Ujfalussy
Email: Judit.Ujfalussy@innovationnorway.no
Tel: +36 209 388 792

Bjørn O. Bjørnsen, regionleder
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ÅRSRAPPORT ROMANIA

Foto: Innovasjon Norge

Romania, Bucuresti
Som følge av finanskrisen har Romania inngått en
låneavtale med IMF, EU Kommisjonen og
Verdensbanken verdt ca. € 20 mrd. Kraftige kutt i
offentlige lønninger og antall offentlige ansatte, samt
reform av pensjonssystemet, var en del av
betingelsene som måtte oppfylles.
I følge den norske ambassaden i Bucuresti så har om
lag 60 norske bedrifter aktivitet i Romania.
Samhandelen mellom Norge og Romania har økt de
siste årene og var € 530 mill. i 2009. Miljø og
fornybar energi forventes å bli viktige sektorer
fremover.

EØS-MIDLENE GIR NYE SAMARBEIDSMULIGHETER

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta
Hovedstad: Bucuresti
Befolkning: Ca. 22
mill.
Areal: 237,500 km2
BNP: € 123.35 mrd.
BNP vekst 2010: -1,9%
Arbeidsledighet: 7,1%

Som en del av EØS-finansieringsordningene har Norge
og EØS/EFTA-landene stilt til rådighet € 98,5 mill. for
samfinansiering av utviklingsprosjekter i Romania i
perioden 2007-2009. Omtrent halvparten av midlene, €
48 mill., kanaliseres gjennom det bilaterale
samarbeidsprogrammet mellom Norge og Romania.
Innovasjon Norge har operatøransvaret av det bilaterale
programmet på vegne av Utenriksdepartementet.
Innovasjon Norges kontor i Bucuresti er således et
prosjektkontor med et mandat som begrenser seg til
administrasjon og oppfølging av det bilaterale
samarbeidsprogrammet. Forespørsler, som ikke faller inn
under samarbeidsprogrammets formål, henvises til
ambassadens kommersielle medarbeider eller til
Innovasjon Norges kontor i Oslo.
Formålet med programmet er å bidra til sosial og
økonomisk utvikling i Romania. Alle prosjektmidlene for
perioden er fordelt og resulterte i 29 individuelle
prosjekter. Omtrent 35,5% av prosjektmidlene ble tildelt
prosjekter i privat sektor, ca. 44,5% til prosjekter i regi av
offentlig sektor og ca. 18,5% til prosjekter i regi av frivillige
organisasjoner.

eksempler på konkrete resultater som er oppnådd hittil.
Da Statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra
Næringsdepartementet besøkte Romania i november,
møtte han noen av de rumenske tilskuddsmottagerne.

Bærekraftig produksjon – et mangfold av
prosjekter
Hovedtyngden av tilskuddsmidlene, både i antall og
verdi, ble tildelt prosjekter innenfor denne sektoren, som
også omfatter alle prosjektene i privat regi. En maritim
næringslivsinkubatorer blitt etablert i Constanta.
Foreløpige har 5 start-up bedrifter tilholdssted der.
I Iasi, nord-øst i Romania, er en fabrikk som produserer
medisinske engangsartikler for verdensmarkedet,
oppgradert og utvidet med topp moderne
produksjonslinjer. 28 av de ansatte, de fleste kvinner, har
fått oppgradert sin kunnskap som
produksjonsmedarbeidere.
To nye produksjonshaller har reist seg i Bucuresti og
disse skal romme et “Induction Technology Heating
Centre”.

Samtlige prosjekter gjennomføres i samarbeid med
norsk partner. Tilskuddsmidlene representerer en viktig
risikoavlastning for de norske bedriftene som er i ferd
med å etablere virksomhet i Romania. De fleste
prosjektene er nå i sluttfasen og skal ferdigstilles innen
utgangen av april 2011. Ved utgangen av 2010 var ca. 56%
av midlene utbetalt og vi vil her presentere noen

Romanian technology Heating
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St.meld. nr. 10 (2008-2009) om Næringslivets
samfunnsansvar i en global økonomi har dannet
utgangspunktet for utarbeidelse av et utkast til
tilsvarende strategi for Romania, med fokus på miljø.
Med miljøverndepartementet som pådriver er det
etablert et nasjonalt nettverk for bedrifter og offentlige
aktører relatert til øko-innovasjon og opplæring om
grønne innkjøp er gjennomført.
De regionale myndighetene i Sibiu-regionen har revidert
sin avfallshåndteringsstrategi og satt i gang tre
prosjekter relatert til innsamling av farlig avfall,
bygningsavfall og husholdnings avfall.
I Bucuresti er et forskningssenter i gang med å
ferdigstille et nytt bygg med nyinnkjøpt moderne utstyr
for overvåking og måling av luftkvalitet.

Helse– solid innsats i en sektor med store
utfordringer
Byggingen av et nytt dagsenter for barn med autisme er
i ferd med å ferdigstilles i Bucuresti.

I april deltok 12 rumenske og 5 norske SME’s innenfor
avfallshåndtering på et “matchmaking” arrangement i
Sibiu. De norske deltagerne besøkte også fagmessen
“ROMENVIROTECH” i Bucuresti før de reiste hjem til
Norge.
I november kom 14 rumenske IT-bedrifter til Oslo for å
delta på “speed-dating” med potensielle norske partnere.
Arrangementet var et samarbeid med IKT Norge og
Innovasjon Norges satsingsansvarlige.

Kontroll og oppfølging
Innovasjon Norge har ansvaret for oppfølging og kontroll
av alle prosjektene. Kontinuerlig prosjektoppfølging har
vært kontorets viktigste aktivitet i året som er gått.
Oppfølgingen, som gjøres i henhold til Innovasjon
Norges etablerte rutiner for saksoppfølging,
gjennomføres i samarbeid mellom saksansvarlige på
distriktskontorene og lokale medarbeidere på kontoret i
Bucuresti. Innovasjon Norges kontor har i løpet av året
gjennomført flere praktiske seminarer for å bistå
tilskuddsmottagerne og deres partnere med praktiske
råd og veiledning relatert til bl.a. offentlige anskaffelser
for å sikre at prosjektene gjennomføres i h.h.t. gjeldende
regelverk.

I Zalau, nord-vest i Romania, åpnes snart et rehabilitert
bygg som skal gi personer med sjeldne sykdommer en
plass i det rumenske helsevesen.
Eldre i noen av Romania mest fattige landsbyer får nå
jevnlig tilsyn fra hjemmehjelptjenesten, som er etablert
basert på norske modeller. Et rehabilitert helsesenter
rommer både barnehage, møteplass for eldre og
helsestasjon. 4 nyinnkjøpte minibusser sørger for
transport av syke og eldre fra landsbyene til senteret.
Anne Lise Rognlidalen

Viktige bidrag innenfor energi- og
energieffektivisering
Tre prosjekter har bidratt med å etablere blant annet; et
lite demonstrasjonssenter for fornybar energi, gitt
innspill til strategi for energisikkerhet, samt opplæring av
personell som arbeider med atomkraft.
Møteplasser og reisetilskudd
Et såkorn fond med formål å bidra til partnersøk mellom
norske og rumenske bedrifter og nettverk har
avstedkommet flere interessante aktiviteter i 2010. Seks
rumenske SMEs innenfor øko-turisme deltok på “Reiseliv
B2B” på Lillestrøm i januar og i september var fem
norske potensielle samarbeidspartnere på returbesøk i
Transilvania i Romania. Begge aktivitetene ble
gjennomført i nært samarbeid med distriktskontoret
Oslo/Akershus/Østfold.
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Innovasjon Norge Bucuresti
Avdelingsleder: Anne Lise Rognlidalen
AnneLise.Rognlidalen@innovasjonnorge.no
Antall lokalansatte: 2,5 årsverk
Adresse: Norges Ambassade, Str. Atena
18, 011832 Bucuresti.

Foto: Innovasjon Norge

Miljø – synlige resultater
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Tyrkia – et vekstmarked
Tyrkia ble også rammet av den internasjonale
finanskrisen: den økonomiske veksten ble kraftig
redusert og arbeidsløsheten økte, men landet var
også et av de første å komme tilbake i positivt spor.
BNP økte med hele 8,1 % i2010 og optimismen er på
vei tilbake.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta
Hovedstad: Ankara.
Befolkning: ca 73 mill.
Areal: 783 333 km2
BNP: 565,6 mrd Euro
BNP vekst 2010: + 8,1
% (est EIU)
Arbeidsledighet 2010:
12,4 (est CIA)

Gjennom en langvarig økonomisk opptur etter
årtusenskiftet, er Tyrkia etablert som medlem i G-20
gruppen og var ved utgangen av 2010 rangert som den
16. største økonomien i verden. Mange internasjonale
økonomer plasserer Tyrkia på linje med de såkalte BRIClandene med tanke potensial for framtidig økonomisk
vekst. For norsk næringsliv er Tyrkia særlig interessant,
siden infrastruktur og grunnlagsøkonomien vil være i
sterk utvikling i årene framover. Tyrkia har også lykkes
med å etablere seg som produksjonsland innen flere
sektorer hvor norsk industri har underleverandører med
internasjonal konkurransekraft.

bedrifter som samarbeider om å utvikle salg på det
tyrkiske markedet.

ISTANBUL – ET LITE KONTOR MED SPESIALISERING
Istanbul kontoret har kun 4 ansatte og det har derfor
vært naturlig å legge vekt på en viss spesialisering, i
tillegg til våre generelle tjenester. De siste 3 årene har
kontoret systematisk bygget opp kompetanse innen 3
sektorer vi tror har et stort potensial for norske bedrifter,
maritim, vannkraft og sjømat. Tyrkia er fortsatt et
marked som er lite kjent blant norske bedrifter og vi har
sett det som en viktig oppgave å innhente, systematisere
og formidle markedsinformasjon om disse 3 sektorene til
de respektive bransjene i Norge. Denne formidlingen av
markedskunnskap har blitt godt mottatt og har
medvirket til å øke interessen for Tyrkia innen disse
sektorene. Kunnskapen om Norge er ikke stor i Tyrkia,
heller ikke innenfor næringslivet. Det har derfor vært
viktig å sette profilering av norsk næringsliv i Tyrkia på
dagsorden, spesielt innen de 3 nevnte sektorene. I 2010
ble det gjennomførte flere profileringstiltak, samt
pressetur til Norge for tyrkiske journalister.
MARITIM SEKTOR – OPP FRA BØLGEDAL
I årene før finanskrisen hadde tyrkisk
skipsbyggingsindustri en svært sterk vekst i
produksjonen som etablerte landet som Europas største
skipsbyggingsnasjon. Sektoren ble imidlertid hardt
rammet av finanskrisen, men har like fullt klart å komme
gjennom krisen så langt uten verftskonkurser. Krisen har
medvirket til en omstilling hvor mange verft har satset
på mer kompliserte og utfordrende nybygg innen
offshore og andre spesialsegmenter. Denne omstillingen
vil kunne gjøre Tyrkia enda mer interessant på sikt for
norske utstyrsleverandører, som gjerne er spesialisert på
produkter av høy kvalitet. Også innen maritim sektor
har kontoret bistått nettverk av norske maritime
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Foto: Çağlar Erdoğan
Fra møte mellom bedrifter fra ”Maritimt Nettverk Tyrkia” og
tyrkisk skipsverft. Kontoret har bistått dette nettverket av
bedrifter fra Rogaland og Agder de 2 siste årene med
markedsanalyser, søk etter distributører og gjennomføring av
salgsreiser. I 2010 bistå kontoret 5 ulike bedriftsnettverk med
fokus på Tyrkia innen sektorene vannkraft, maritim, sjømat og
fritidsbåt.

With the help of Innovation Norway –
Istanbul Office we have learned a lot
about the market during our visits;
accumulating same kind of information
would otherwise probably take us years.
Frode Klepsvik, Vice President, Marine Technologies LLC,
bedrift i Rogaland som er med i Maritimt Nettverk Tyrkia

VANNKRAFT – TYRKIA MED ET SJELDENT STORT
POTENSIAL
Tyrkia har en betydelig import av energiråvarer og høye
kraftpriser, men er samtidig et av få land i Europa med
store uutbyggede vannkraftressurser som er tilgjengelig
for kommersiell utnyttelse. For å kunne nyttiggjøre seg
av disse ressursene, har myndighetene de siste årene
gjennomført en storstilt liberalisering av energisektoren.
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De foreligger en rekke lisenser for kraftverkutbygging
som kan benyttes av private aktører,også utenlandske.
Statkraft kjøpte flere utbyggingslisenser i 2009 og åpnet
sitt første kraftverk i Tyrkia høsten 2010. Selskapet har
flere utbyggingsprosjekter på gang og vil investere flere
milliarder kroner i Tyrkia i løpet av de nærmeste årene.
Også andre internasjonale selskaper, så vel som tyrkiske
selskaper, investerer betydelig i den tyrkiske
kraftsektoren. Landet har en lite utviklet
leverandørindustri innenfor denne sektoren, noe som gir
interessante forretningsmuligheter for utenlandsk
leverandørindustri, inkludert den norske. Istanbul
kontoret har bistått to nettverk av norske bedrifter
innen denne sektoren i året som gikk. Kontoret har
dessuten etablert et godt samarbeid med den nylige
etablert bransjeorganisasjonen for fornybar energi,
Intpow. Med bistand av INs kontor gjennomført Intpow
to seminarer for vannkraftsektoren, henholdsvis et på
vårparten og et på høstparten. Hensiktene med disse
seminarene har vært å øke kunnskapen om muligheten i
Tyrkia og etablere møteplasser mellom norsk og tyrkiske
aktører.

Foto: Gülin Kan
I samarbeid med Eksportutvalget for fisk og ambassaden i
Ankara ble det gjennomført en rekke aktiviteter i 2010 for å
fremme forbruk av norsk sjømat og medvirke til positiv omtale
av Norge i Tyrkia..Her har Tyrkias mest kjent fjersynskokk Eyup
Kemal Sevinc fått torsk på kroken på en pressereise til Lofoten
sommeren 2010.

Vi er 4 sjømatbedrifter fra ulike steder i
Norge som i 2010 har samarbeidet på
det tyrkisk markedet, et nytt og
spennende marked for oss. I dette
arbeidet har vi fått en omfattende og
utmerket bistand fra Innovasjon Norges
kontor i Tyrkia
Svein Eikje, Clipper Seafood AS

Foto: Hanne S. Goldstein
Statkraft åpnet sitt først vannkraftverk i Tyrkia høsten 2010.
Her klippes åpningsbåndet til Cakit anlegget av Statkrafts
styreformann Svein Aaser, Tyrkias energiminister Taner
Yıldız og Norges ambassadør til Tyrkia, Cecilie Landsverk.

NORSK SJØMAT – TIL DUK OG DEKKET BORD
Norsk sjømat har sterk vekst i eksporten til Tyrkia og
passerte 500 millioner kroner i 2010.
I motsetning til situasjonen på de fleste andre
eksportmarkeder, har Norge tollfri markedsadgang til
Tyrkia for samtlige sjømatprodukter. Samtidig har
tilnærmet alle andre land, med unntak av Island og
Kroatia, høye tollsatser for sine sjømatprodukter.
Sammen med Eksportutvalget for fisk og Ambassaden i
Ankara, har kontoret gjennomført en rekke tiltak for å
fremme forbruket av norsk sjømat. Norske toppkokker
har vært gjennomført kurs for tyrkiske kokker og også
opptrådt på tyrkisk fjernsynskjøkken og i andre media.
Sommeren 2010 var flere av Tyrkias beste kjøkkensjefer,
sammen med flere journalister på rundreise i Lofoten for
å få innblikk i norsk fangst og oppdrett.
Omdømmemidler fra Innovasjon Norge og UD, sammen
med bidrag fra Eksportutvalget for fisk, har gjort det
mulig å satse på slik profilering som har gjort Norge og
norsk sjømat mer kjent blant tyrkiske konsumenter.
Kontoret har også innen sjømatsektoren bistått nettverk
av mindre norske produsenter som ønsker å komme inn
på markedet.
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TYRKIA – ET MARKED FOR DET MESTE
Istanbul kontoret tilbyr tjenester og har oppdrag for
norske bedrifter innen mange sektorer. Høsten 2010
leverte kontoret for eksempel en markedsrapport bestilt
av fritidsbåtsbransjen i Norge og flere produsenter
vurderer nå å gå inn i det tyrkiske markedet. Tyrkia er,
med sine 73 millioner innbyggere og med en sterkt
voksende økonomi, et interessant marked både for dyre
og rimelige produkter.

TEAM
ISTANBUL
Rolf P. Almklov
Ali Başol
Çağlar Erdoğan
Gülin Kan

Rolf P. Almklov, leder av
Innovasjon Norges kontor i Istanbul.
Foto: Siv-Elin Nærø
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ÅRSRAPPORT BULGARIA

Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge i Bulgaria
Finanskrisen traff Bulgaria hardt og landet har hatt
en treg restitusjon. Regjeringens stramme finans- og
budsjettpolitikk har imidlertid hatt mye å si for den
siste tidens positive utvikling. Noen av de store
norske bedriftsaktørene har representasjon i
Bulgaria. Importen utgjorde NOK 260 mill. 2009,
mens eksporten beløp seg til NOK 130 mill. Miljø,
fornybar energi og helse er noen av de viktige
sektorene i tiden fremover.

EØS-midlene gir nye samarbeidsmuligheter

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta
Hovedstad: Sofia
Befolkning: Ca. 7,6
mill.
Areal: 110 879 km2
BNP 2010: NOK 280
mrd. ( est.)
BNP vekst 2010: 0,3%
(est.)
Arbeidsledighet 2010:
9%

Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Som en del av EØS-finansieringsordningene har Norge
og EØS/EFTA-landene stilt til rådighet € 41,5 mill. for
samfinansiering av utviklingsprosjekter i Bulgaria i
perioden 2007-2009. Omtrent halvparten av midlene, €
20 mill., kanaliseres gjennom det bilaterale
samarbeidsprogrammet mellom Norge og Bulgaria.
Innovasjon Norge har operatøransvaret av det bilaterale
programmet på vegne av Utenriksdepartementet.

Vi vil her presentere noen eksempler på konkrete
resultater som er oppnådd hittil. Da Statssekretær
Halvard Ingebrigtsen fra Næringsdepartementet besøkte
Bulgaria i november, møtte han noen av de bulgarske
tilskuddsmottagerne.

Innovasjon Norges kontor i Sofia er således et
prosjektkontor med et mandat som begrenser seg til
administrasjon og oppfølging av det bilaterale
samarbeidsprogrammet. Forespørsler, som ikke faller inn
under samarbeidsprogrammets formål, henvises til
ambassadens kommersielle medarbeider eller til
Innovasjon Norges kontor i Oslo.
Formålet med programmet er å bidra til sosial og
økonomisk utvikling i Bulgaria. Alle prosjektmidlene for
perioden er fordelt og resulterte i 22 individuelle
prosjekter. Omtrent 56% av prosjektmidlene ble tildelt
prosjekter i offentlig sektor, ca. 25% til prosjekter i regi av
privat sektor og ca. 18% til prosjekter i regi av frivillige
organisasjoner.
Samtlige prosjekter gjennomføres i samarbeid med
norsk partner. Tilskuddsmidlene representerer en viktig
risikoavlastning for de norske bedriftene som er i ferd
med å etablere virksomhet i Bulgaria. De fleste
prosjektene er nå i sluttfasen og skal ferdigstilles innen
utgangen av april 2011. I løpet av 2010 har de aller fleste
prosjektene vært i en meget aktiv implementeringsfase
og ved utgangen av året var ca. 57% av midlene utbetalt.

79

Solarpark Pripechene

Energi- og energieffektivisering – åtte prosjekter
til en verdi av € 6,4 mill.
Her er noen av høydepunktene fra årets innsats; Et joint
venture selskap er etablert mellom en norske og en
bulgarsk bedrift og de har sammen bygget en solcelle
park med en installert kapasitet på 0,8 MW i Pripechene
sørvest i Bulgaria. Anlegget ble formelt åpnet i november
og er nå satt i drift. I Topolovgrad kommune er gammel
gatebelysning skiftet ut med mer moderne og mindre
energikrevende belysning. En reduksjon i energiforbruket
på ca. 40% er forventet som resultat. Tre kommuner
ved Svartehavskysten har installert
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energieffektiviserende tiltak i tre offentlige bygg som
demonstrasjonsprosjekter. Med norsk ekspertise har det
bulgarske energidepartementet klarlagt vesentlige
forhold av betydning for en modernisering av det
bulgarske elektrisitetsmarked og tilpasning til EU
direktiver innen energisektoren.
Bærekraftig produksjon – et mangfold av
prosjekter
Spekteret av prosjekter er stort og mangfoldig og vi
nevner her kort tre av dem;
Utenfor Varna er et nytt joint venture etablert i
samarbeid mellom en norsk og en bulgarsk bedrift.
Selskapet produserer brannslukningsapparater og
brannhemmende veske.
Dette har også medført at flere nye arbeidsplasser er
etablert. På et gårdsbruk utenfor Plovdiv er det etablert
økologisk drift og mer enn 1000 barn har deltatt på
opplæring. Barna har fått en innføring i prosessen fra frø
til ferdig produkt. Gjennom et samarbeid mellom norske
og bulgarske fagforeninger har man bidratt til forbedring
av HMS på arbeidsplassene innenfor seks utvalgte
bransjer.

sine produkter på et seminar om tarfikksikkerhet i Sofia.
11 bulgarske IT-bedrifter reiste i november til Oslo for å
delta på “speed-dating” med potensielle norske partnere.
Arrangementet var et samarbeid med IKT Norge og
Innovasjon Norges satsingsansvarlige. For øvrig
miljøovervåkning og jordobservasjoner (GMES) vært i
fokus i 2010 med arrangementer både i Oslo og i Varna.
Det er planlagt oppfølging av flere av ovennevnte
initiativ også i 2011.
Kontroll og oppfølging
Innovasjon Norge har ansvaret for oppfølging og kontroll
av alle prosjektene. Kontinuerlig prosjektoppfølging har
vært kontorets viktigste aktivitet i året som er gått.
Oppfølgingen, som gjøres i henhold til Innovasjon
Norges etablerte rutiner for saksoppfølging,
gjennomføres i samarbeid mellom saksansvarlige på
distriktskontorene og lokale medarbeidere på kontoret i
Sofia. Innovasjon Norges kontor har i løpet av året
gjennomført flere praktiske seminarer for å bistå
tilskuddsmottagerne og deres partnere med praktiske
råd og veiledning for å sikre at prosjektene gjennomføres
i h.h.t. gjeldende regelverk.

Miljø – samarbeid innenfor offentlig sektor
De tre prosjektene som samarbeidsprogrammet har
finansiert har alle offentlige aktører. Ett av prosjektene
er et universitetssamarbeid som blant annet har
undersøkt de miljømessige konsekvensene av
forurensning i luft, jord og vann i Stara Sagora området.
Viktige bidrag på veien mot Schengen medlemskap
Begge prosjektene innenfor denne sektoren har
Innenriksministeriet som prosjektansvarlig. Det ene er et
meget stort prosjekt som omfatter installasjon av et
kommunikasjonsnettverk som innebærer en
sanntidsovervåkning av grensestasjoner og
grensepasseringer – hovedsakelig mot Tyrkia. Det andre
prosjektet har blant annet bidratt til opplæring av 120
polititjenestemenn i nye etterforskningsmetoder relatert
til menneskehandel.
Møteplasser og reisetilskudd
Et såkorn fond med formål å bidra til partnersøk mellom
norske og bulgarske bedrifter og nettverk har
avstedkommet flere interessante aktiviteter i 2010. Seks
norske kvinnelige entreprenører deltok på seminaret
“WOMENOMICS” i Sofia i anledning den internasjonale
kvinnedagen 8. mars. En markedsstudie relatert til kjøttog prosesserings-industrien i Bulgaria er gjennomført på
oppdrag fra Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund
(KLF). I mai presenterte 2 norske bedrifter presenterte
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Anne Lise Rognlidalen

Innovasjon Norge Sofia
Avdelingsleder: Anne Lise Rognlidalen
AnneLise.Rognlidalen@innovasjonnorge.no
Antall lokalansatte: 2 årsverk
Adresse: Norges Ambassade, Str. Bacho
Kiro 26-30, 1000 Sofia.

Foto: Innovasjon Norge

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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ANNUAL REPORT THE BALTICS

A fast growth in interest
in the Baltics
Though the financial crises hit the Baltic economies
hard, the interest from Norwegian companies in the
Baltics was good. This due to five years peak period
of EU funding, as well as a need to secure
international competitiveness by extending own
production and servicing activities in the Baltics.
Sourcing interest (finding local production partners)
recovered fast in 2010. Trade between Norway and
the Baltics regained pre crises volume in 2010.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

ESTONIA
Capital: Tallinn
Population: 1,3 million
Area: 43 700 km2
GDP: 13,9 billion EUR
GDP growth 2010:
2,4%
Unemployment: 16%
LATVIA
Capital: Riga
Population: 2,3million
Area: 64 600 km2
GDP: 18,9 billion EUR
GDP growth 2010:
-0,4%
Unemployment: 18%

LITHUANIA
Capital: Vilnius
Population: 3,4million
Area: 65 300 km2
GDP: 27,5 billion EUR
GDP growth 2010:
0,4 %
Unemployment: 18%

Innovation Norway activity level in the Baltics was high
and resulted in 24 client projects (a doubling compared
to 2009) with a good split between our prioritised
sectors: energy and environment, maritime, agriculture
(including wood), services (including ICT), tourism and
creatives. Most of the projects were with Norwegian
SMEs co-funded from International Growth programme,
but we also worked with large companies. We also had
the first High Growth programme project in Eastern
Europe with a fast growing ICT company. The projects
were with Norwegian companies from most Norwegian
counties, involving also Innovation Norway district
offices.
Norway is one of the larger investors and trade partners
for the Baltics. There are thousands of companies active
in bilateral trade, most of them SMEs and entrepreneurs.
There are attractive business opportunities, but
Norwegian companies lack contacts and need help to
evaluate potential business partners. Innovation Norway
thus handles besides projects also thousands of smaller
business enquiries every year in the Baltics. We also
contributed to more than 50 networking and profiling
events in Norway and the Baltics in 2010, indicating an
interest and need for information as well.
MARITIME - WHERE NORWAY HAS STRONG
COMPETENCE
15% of international ship traffic today is in the Baltic Sea.
The cargo and passanger traffic in the Baltic Sea has
increased over 50% over the last decade related to the
growth in purchase power and will increase even
further. The Baltic States have significant port capacities
that have served mainly as transit gateways for Russia’s
raw material and goods to Europe, as well as in the
opposite direction. Increasing shipments of Asian goods
via Russia by railway are expected. Ships are significant
trade articles between Norway and the Baltics.
There are many Norwegian maritime companies active
in both market and sourcing activities in the Baltics.
Innovation Norway worked with projects in harbourand shipyard technologies and maritime production,
assisting Norwegian SME companies with market
researches, finding partners and corporate establishment
in the Baltics in 2010.
81Leisure
We also facilitated a meeting between Arena
Boat and Estonian boat cluster.

ENERGY AND ENVIRONMENT – OUR MAIN FOCUS
IN THE BALTICS
There is an increase in energy prices and new
investments to the energy sector in the Baltics, triggered
by the opening of the Baltic energy markets by 2013 and
the shutdown of major amortized energy plants.
Additionally, there are commitments to a common EU
goal of increasing renewables production by 2020 and
attractive tariffs. The most potential renewables areas in
the Baltics are wind, biomass, waste into energy and
hydro.
EU regulations regarding environment have been
enforced, and there is EU funding available to meet
those requirements in the Baltics. Clean- and waste
water and waste management are in focus.
Nordic countries have a high profile in the Baltics,
including as relevant energy and environment sector
suppliers. Norwegian companies have made a row of
successful market entries in the sector. Innovation
Norway worked with projects in renewables, recycling
and clean water, assisting both Norwegian SME and
large companies with market researches and finding
partners in the Baltics in 2010.
Innovation Norway contributed to seven sector events in
the region, including Baltic Sea Action Group High Level
meeting in Helsinki and Innovation Norway energy and
environment sector meeting in Poland.

"We have chosen the Baltic Sea area as
the market priority."
Trond Hovland, Managing Director, Intelligent Transport
Systems Norway network
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AGRICULTURE, INCLUDING WOOD –
CONTINOUSLY POPULAR

OTHER PRIORITY BUSINESS SECTORS
REPRESENTED AS WELL

50% of Europe's forest resource lies in the Nordic-Baltic
region. Significant sawmilling capacities were established
already in 90ies, and a lot of value adding wood
processing has been added in later years in the Baltics.
Prefabricated- and log houses, wooden construction
materials and furniture form a significant share of trade
between Norway and the Baltics.
Innovation Norway assisted Norwegian companies to
find partners in prefabricated houses and furniture
production in the Baltics in 2010. We also contributed to
a Norwegian-Estonian architecture seminar in Estonia in
co-operation with Norwegian Embassy, Enterprise
Estonia, Estonian Union of Architects and Estonian
Wooden Houses Producers Association.

Innovation Norway worked with company projects and
had several events also in tourism and creatives sectors
in 2010. As an example we contributed to a fashion
knowledge transfer report for Norwegian Fashion
Institute in Europe.
We also had several activities related to young
entrepreneurs, as the Norwegian University of Science
and Technology internationalisation courses in Tallinn
and a mentor programme for Buskerud University
College and Riga Technical University joint EMBA
programme with Kongsberg Rotary Club.
Corporate Social Responsibility is an increasingly
important topic and we compiled CSR profiles of the
Baltic markets in 2010.

SERVICES, INCLUDING ICT – HAVE A LOT OF
ATTENTION
Many Scandinavian service providers to businesses have
followed their clients from the Nordic to the Baltic
markets. There is also a considerable interest regarding
the public sector customer base related to EU funded
projects in the Baltics. For example eGovernment has
significant focus and funding in the market.
Innovation Norway worked with projects in services and
ICT to B2G (business-to-government) and B2B
(business-to-business), assisting Norwegian companies
with market researches, finding partners and with
corporate establishments in the Baltics in 2010.
Innovation Norway contributed to four sector events in
Norway and the Baltics, including meeting with
Norwegian Center of Expertise Micro- and
nanotechnologies, IKT Grenland and MedITNor in
Horten and an international intelligent transport systems
event in Vilnius in co-operation with Intelligent
Transport Systems Norway and Lithuanian Ministry of
Transport.

"The courses would have never been so
good without your help!”
Arild Aspelund, PhD, Associate Professor, Norwegian
University of Science and Technology

PROFILING ACTIVITIES IN CO-OPERATION WITH
TEAM NORWAY
Norwegian weeks in Estonia, International management
and CSR conference in Latvia, Norwegian days in
Lithuania are some highlights of cooperation with
Norwegian Embassies and Norwegian Chambers of
Commerces in Estonia, Latvia and Lithuania in 2010.

"Your market analyse was precise,
comprehensive and fruitful. We are
impressed by your timeliness and
quality of delivery."
Stig Knutsen, Chief Operating Officer, Indico Systems

TEAM BALTIC
Two employees and five
associates :
Tiina Link
Urmas Lepik
Anneli Valge
Annely Abel
Roberts Misurovs
Rita Boguzaite
Orinta Jasudaite

Norwegian Business in Lithuania: Experiences and Prospects
conference during Norwegian Days in Vilnius attracted an
audience of 200.
Picture: Royal Norwegian Embassy in Vilnius.

Tiina Link, Director the Baltics,
Station Manager Tallinn.
Picture: Kristiina Männik
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For a more detailed overview on
Norwegian companies new
transactions and business development
in the Baltics please address
http://www.innovasjonnorge.no/Intern
asjonale-markeder/Kontorer-iutlandet/Baltics/In-English/2010
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ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE POLEN

Foto: Anna Konopka

Fortsatt stor vekst i Polen
Polen var ett av få land som hadde en økonomisk
vekst under finanskrisen og den gode veksten
fortsatte i 2010. Norsk eksport til Polen økte kraftig i
2010, til nesten 13 milliarder og det var et meget godt
år for norsk fiske-eksport. Norges omdømme i Polen
er godt, og det gjenspeiler seg i at Innovasjon Norges
kontor i Warszawa er utpekt som pilotkontor for
omdømmesatsingen. Kontoret opplevde også økt
interesse fra norsk næringsliv, og utførte ca. 30
kundeprosjekter for nærmere 60 norske selskaper.

Det er et mangfold av norske bedrifter i Polen, fra mange
ulike bransjer. Kontoret har da også i 2010 vært
engasjert i et bredt spekter av prosjekter.
Fokusområdene har likevel vært:

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Landfakta
Hovedstad:
Warszawa
Befolkning: 38mill.
Flateinnhold: 312,679
km²
BNP: 717’ bill. USD
(est)
BNP vekst 2010: 3,8%
Arbeidsledighet: ca.
11%

•Sjømat
•Turisme
•Energi- og miljøsektoren
•Forsvar
•Omdømmerelatert arbeid
Kontoret har i løpet av 2010 også gjennomført prosjekter
og utviklet kunnskap innenfor olje- og gass-sektoren,
IKT og helsemarkedet. I tillegg har vi begynt arbeidet
med å kartlegge industrielle clustere i Polen.
FISKEEKSPORTEN FORTSETTER Å ØKE
Polen er Norges nest viktigste eksportmarked for laks og
fjerde største marked for fisk totalt. Verdien av norsk
fiskeksport til Polen var i 2010 drøyt 4,1 milliarder NOK. I
2010 har også Morpol-foredlingsgiganten ved
Østersjøen - blitt notert på Oslo Børs og startet
investeringer i norsk lakseoppdrett. I sammenheng med
voksende interesse for norsk sjømat gjennomførte IN
Warszawa en rekke aktiviteter og prosjekter for norske
sjømatbedrifter. En av aktivitetene var en pressetur for
polske toppjournalister til Finnmark og Troms. Det ble
også gjennomført en vellykket sjømatsatsing, hvor
kontoret i samarbeid med EFF og den internasjonale
grossistkjeden Makro, jobbet fram god direkte logistikk
for norsk sjømat til Polen.. Innenfor omdømmearbeidet
ble det arrangert en sjømatmiddag for VIP’er, de
viktigste kontaktene og opinonskapende journalister.
Kontoret satset videre på utvikling av prosjekter innenfor
marint verdiskapingsprogram, og da spesielt for
pelagiske bedrifter. Det ble også arrangert et stort
profilerings-arrangement under Euro Gastro- messen
for gastronomi og HoReCa segmentet i Polen.

GODE MULIGHETER FOR GRØNNE, NORSKE
TEKNOLOGIER
Polen har store utfordringer innenfor energi og
miljøsektoren. Elektrisitet produseres fortsatt i all
hovedsak fra kull, og landet har derfor stort behov for
mer fornybar energi. Kravet er 15% innen 2020. I tillegg er
Polen ett av de land i Europa det er aktuelt med
pilotanlegg for CO2-rensing. Også innenfor vann,
avfallshåndtering og gjenvinning er det klare
utfordringer.
Innovasjon Norge i Polen har hatt stor aktivitet innenfor
dette feltet i 2010. Det er gjennomført kundeprosjekter,
markedsovervåking, kunnskapsoverføringsprosjekter,
messer, myndighetskontakt og seminarer. Et konkret
eksempel er vårt samarbeid med Green Business
Norway (GBN). GBN og Innovasjon Norge samarbeider
om programmet Business Intelligence Programme
Poland, hvor målet er å bygge en plattform for GBNbedrifter med interesse for Polen. Det er nå ca. 15
bedrifter i programmet, hvor vi har gjennomført
markedsovervåking, funnet forretningsmuligheter,
gjennomført studietur til Norge for polske
beslutningstagere samt gjennomført stand og seminarer
på den store Poleko-messen i Poznan. Et videre konkret
resultat av satsingen har vært dannelse av et Waste
Management Consortium av fem selskaper i GBN, med
tanke på å levere en helhetlig løsning til byen Olsztyn.

Poleko. Foto: Filip Mann
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Polen er det neste
største marked for
norsk laks?
Over 100.000
polakker arbeider i
Norge?
Polen mottar 578
mill. Euro fra Norge i
perioden 2009-2014?
Polen overtar
formannskapet i EU
sommeren 2011?
Polen arrangerer EM i
fotball 2012?
Biler og bildeler er
Polens største
eksportindustri?
Polen er det mest
attraktive land i
Europa for
utenlandske
investeringer?
Krakow er en av
Europas IThovedsteder?
Ca. 160.000 polske
turister kom til Norge
i 2010?
At det er over 1000
norske studenter i
Polen?
Innovasjon Norges
Warsazawa-kontor har
følgende medarbeidere:

ANTALL POLSKE TURISTER TIL NORGE
FORTSETTER Å ØKE

NORGE HAR ET GODT OMDØMME I POLEN

Antall polske turister til Norge økte med 15% fra 2009 til
2010, til over 230.000 såkallte kommersielle gjestedøgn.
Dette er for eksempel på linje med antall italienske
turister i Norge. Polske turister er videre blant de aller
mest fornøyde turistene som besøker landet vårt. Blant
populære destinasjoner er fortsett Fjord Norge, Oslo
regionen og Sørlandet.
Polen er hva vi kaller et bransjemarked. Det betyr at
Innovasjon Norge ikke gjennomfører
forbrukerkampanjer i Polen, men satser på
salgsfremmende tiltak rettet mot bransjerepresentanter
og medier. Det legges stor vekt på å arrangere
seminarer, workshops og messer, samtidig som det
satses på de polske sidene på www.visitnorway.pl og
månedlige nyhetsbrev. Det er nå hele 50 polske
reisebyråer som har Norge på kartet. Arbeidet med
mediene i Polen i 2010, resulterte blant annet i at 40
journalister deltok på våre presseturer til Norge.

ØKT INTERESSE FOR NORSK FORSVARSINDUSTRI I
POLEN
Kontorets aktiviteter innen forsvarssektoren har fortsatt i
2010. Norske selskaper som Kongsberg Defence &
Aerospace, Nammo og Thales har gjennom sitt arbeid på
det polske markedet bidratt til økt interesse for norsk
forsvarsteknologi. De polske- og norske
forsvarsdepartmentene inngikk i 2010 en avtale om økt
samarbeid på forsvarsmateriell, som også inkluderer
forsvarsindustrien. Den største kunden for Innovasjon
Norge i Polen har de siste årene vært Kongsberg
Defence & Aerospace(KDA). Kongsberg fikk i
begynnelsen av 2009 en kontrakt i Polen verd rundt 800
millioner hvor kontoret i Polen bidro meget aktivt. I 2010
halte bedriften i land en tilleggskontrakt verd ca. 660
millioner. Innovasjon Norge i Polen har vært en viktig
støttespiller for Kongsberg i dette arbeidet, og vil
fortsette å bidra i selskapets videre satsing i Polen.

Polen, sammen med Storbrittania, ble høsten 2008 valgt
ut som pilotland for omdømmesatsingen 2009-2011 som
UD og Innovasjon Norge samarbeider om. Hovedmålet i
Polen er at Norge skal framstå som en attraktiv partner
for Polen. Det er valgt ut 7 delmål/områder, hvorav
Innovasjon Norge har ansvar for følgende:
•Norge som leverandør av sjømat av høy kvalitet
•Norge som en attraktiv og unik turistdestinasjon
•Norge som en partner med konkrete løsninger på
miljøutfordringer
I 2010 er det gjennomført en rekke aktiviteter innen alle
tre områder fra vår side; Pressereise til Nord-Norge for
polske journalister, stort innstikk i magasinet Podroze
(48 sider eksklusivt stoff om Norge), sjømatmiddag i
Warszawa, stor satsing på turistmessen TT Warsaw,
studietur til Norge for polske beslutningstagere innen
energi og miljø, samt den store satsingen Poleko 2010.
I forbindelse med Poleko, fikk Warsawa-kontoret for
andre gang tildelt utmerkelsen Acanthus Aureus, for
profileringen av Norge som et land med konkrete
løsninger på miljøutfordringer. Det var i år 15 norske
bedrifter som deltok under messen. Totalt var det over
20 land representert, mer enn 700 bedrifter og ca.
20.000 besøkende. Vi gjennomførte flere seminarer
under messen, herunder the Norwegian Day.

Work-shop på TT Warsaw. Foto: W. Wojtowicz

TEAM IN WARSZAWA

Piotr Dudzinski
Aleksandra
Buczkowska
Ewa Kwast
Konrad Konieczny
Artur Sobiech
Joanna Uznanska
Anna Konopka
(innleid)
Per Stensland, leder av Innovasjon
Norges kontor i Warszawa. Foto: W.
Wojtowicz
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Foto: Anna Konopka
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Årsrapport 2010
Region Russland
Russland ut av resesjonen.
Til tross for at finanskrisen i Russland vedvarte langt
inn i 2010, tok det russiske markedet tatt seg
betraktelig opp i løpet av 2. halvår. Returen i
energiprisene samt økt oljeproduksjon bidro til en
økning i Russlands BNP.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Russland
Landfakta
Hovedstad: Moskva
Befolkning: 141,9 mill.
Areal: 17 075 400 km2
(verdens største
land)
BNP: 1 561,8 mrd. $
BNP vekst 2010: 3,8 %
Arbeidsledighet: 6,7%

SAMHANDELEN PÅ SPORET IGJEN

Innovasjon Norge i Russland

Flere norske bedrifter velger å satse mot det russiske
markedet samtidig som andre har forholdt seg
avventende som følge av etterdønningene etter
finanskrisen. Den norsk-russiske bilaterale samhandelen
tok seg kraftig opp i 2010 og landet på totalt 18,9 mrd.
NOK - en økning på 50,2 %; norsk import fra Russland
økte med hele 73,4 %, mens norsk eksport til Russland
økte med 24,3 %. Fisk og sjømat dominerte vår eksport
til Russland (hele 75,1 %) samtidig som metaller (ekskl.
jern og stål) samt mineralolje og mineraloljeprodukter
utgjorde de største russiske eksportvarene til Norge
(hhv. 41,8 % og 37,1 %).

Region Russland omfatter tre kontorer: Moskva, St.
Petersburg og Murmansk. Kontorene har totalt 17
årsverk.

Økning i antall russiske turister til Norge

Sektorene er valgt på grunnlag av norsk næringslivs
interesse og behov samt markedsmuligheter avdekt i det
russiske markedet.

Etter en betydelig nedgang innen reiseliv i 2009, med en
reduksjon i antall russiske gjestedøgn på 8,7 %
(sammenliknet med 2008), tok det russiske markedet
seg kraftig opp i 2010; 82 000 russere besøkte Norge i
2010, en vekst på om lag 18 %. Av disse utgjorde 62 000
turister, en økning på 17 %. Antall russiske gjestedøgn –
totalt 542 000 (hvorav 379 000 representerer ferie og
fritid) - økte med 22,4 % og utgjorde 2,2 % av totale
utenlandske gjestedøgn i Norge. Resultatet representerer en merkbar økning (+11,8 %) sammenliknet med
2008 (dvs. før finanskrisen satte inn for fullt). Trafikken
på VisitNorway sin russiske lokalside økte kraftig i 2010;
antall besøk (563 776) økte med hele 83,2 % samtidig
som antall sidevisninger (2 165 327) økte med hele 79,1 %.

Russland har fokus på flere sektorer.
Reiseliv utgjør den viktigste satsingen i Russland med
32,4 % av innsatsen ved kontorene. For øvrig er følgende
sektorer prioritert:
• Marin sektor
• Maritim sektor
• Olje og gass
• Energi og miljø

Sommerkampanje - reklame på trolleybuss
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Tett samarbeid med ambassaden og
generalkonsulatene
Vårt tette relasjoner til – samt gode samarbeid med ambassaden i Moskva samt generalkonsulatene (GK) i
hhv. St. Petersburg og Murmansk er svært viktig for lokal
synlighet og tilgjengelighet. I Moskva utgjør Innovasjon
Norges kontor offisielt sett ambassadens
handelsavdeling og kontorets leder – ambassadens
handelsråd; i St. Petersburg er Innovasjon Norges kontor
generalkonsulatets handelsavdeling; i Murmansk er
Innovasjon Norges medarbeider ansatt som
generalkonsulatets næringsråd. Vår rolle som døråpnere
samt evne til å bygge nettverk er noe norsk næringsliv
nyter godt av i samarbeidet med Innovasjon Norges
kontorer i Russland.

Kilder:
Landfakta er hentet fra Utenriksdepartementets landside
for Russland:
http://www.landsider.no/land/russland/fakta/okonomi/
Statistisk materiale vedrørende bilateral norsk-russisk
handel samt russiske gjestedøgn i Norge er hentet fra
Statistisk Sentralbyrå:
http://statbank.ssb.no
Statistisk materiale angående antall russiske besøkende
til Norge er hentet fra Transportøkonomisk Institutt:
http://www.toi.no/
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Regiondirektør: Roger Martinsen
Tlf.: +7 495 663 68 30
Mobil: +7 903 722 12 07
E-post:
roger.martinsen@innovationnorway.no
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Innovasjon Norges kontor i Moskva har valgt å
prioritere hhv. reiseliv, marin sektor samt energi
og miljø.

Vel 4 000 personer besøkte festivalen. Denne PReventen, som fokuserte på å markedsføre Norge som
reisemål gjennom vikingenes kultur og historie, var
meget vellykket.

Reiseliv
Norges vekstpotensial som reiselivsdestinasjon i
Russland er betydelig, både på grunn av at Norge kan
tilby unike opplevelser samt det faktum at russerne
reiser stadig hyppigere og bruker mye penger på sine
feriereiser. I dag samarbeider hhv. 59 turoperatører (TO)
fra Moskva samt 48 TO fra St. Petersburg med IN om å
selge Norge som reiselivsdestinasjon. Samtidig fører 61
norske reiselivsbedrifter samarbeid med IN mot det
russiske markedet. Oslo, Fjord-Norge og Nord-Norge er
de produktmessig mest etterspurte områdene på
sommerstid; av vinter/ ski-destinasjonene er Hemsedal,
Trysil og Lillehammer de mest populære (særlig i januar
måned hvor russere har en lang nyttårsferie).
2010 var et meget hektisk år for Moskva-kontoret. Dette
bekreftes - både av omfanget av de mange aktivitetene
som ble gjennomført samt resultatene som ble oppnådd
- deriblant:
• 9 studieturer til Norge for russiske TO, totalt 100 TO.
• 12 presse- og 5 TV-turer, totalt 122 russiske journalister.
• 126 artikler ble publisert som resultat av presseturene
• Den samlede presseverdien av publiserte artikler i
Russland om Norge i 2010 utgjorde over 14,8 mill. NOK.
• Publisering av 17 nyhetsbrev, 13 pressemeldinger samt 4
spesialutgivelser om Norge i reiselivsjournaler og aviser.
• Organisering av 10 fellesstands på messer i Russland
(Moskva, St. Petersburg, Jekaterinburg) med deltakelse
av norske og russiske bedrifter .
• Årlige workshops inkl. speed-dating i St. Petersburg og
Moskva, september; 60 norske bedrifter deltok i tillegg til
hhv. 70 russiske TO i St. Petersburg og 120 TO i Moskva.

"Trysil har lyktes med å sin strategi om å
tiltrekke seg mange pengesterke
russiske skiturister takket være
Innovasjon Norge Moskvas
profesjonalitet og innsats".
Sondre Amdahl, salgs- og markedssjef, Skistar avd. Trysil

I forbindelse med omdømmeprosjektet ”Norgesdagene i
St. Petersburg” deltok IN Russland i samarbeid med GK i
St. Petersburg på festivalen ”Legendene om norske
vikinger”. Festivalen ble arrangert under åpen himmel på
Peter Paul-Festningen i St. Petersburg. Arrangementet
gikk over 2 dager, 14-15. mai, og fokuserte på historiske
og militære gjengivelser. 25 vikingklubber fra hele
Russland - representert ved om lag 150 "vikinger" - tok
del i festivalen og fra norsk side deltok Destinasjon
Haugesund som partner.
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Fotoutstilling på Moskovskij Vokzal jernbanestasjon,
St.Petersburg

20. september ble fotoutstillingen ”Norge. Veien mot
nord” åpnet på jernbanestasjonen Moskovskij Vokzal i St.
Petersburg. Fotoutstillingen ble arrangert av IN Russland
i samarbeid med GK i St. Petersburg og inngikk som en
del av programmet under Nordisk Uke som arrangeres
for å fremme de nordiske landene som turistmål.
Utstillingen viste frem noe av det beste Norge har å tilby
av naturopplevelser og turistattraksjoner. Man regner
med at omtrent 150 000 reisende passerte gjennom
jernbanestasjonshallen daglig, noe som betyr at om lag
4,5 millioner mennesker så utstillingen i løpet av den
måneden den varte.
7. og 9. desember 2010 arrangerte IN Russland
juletrefester for barn av journalister - omfattende PRaktiviteter - i hhv. Moskva og St. Petersburg. I Moskva
deltok i alt 193 representanter fra omtrent 54 medieorganisasjoner (presse, TV, internett og radio) inklusive 17
TV-selskaper og 176 journalister. På juletrefesten i St.
Petersburg deltok ca. 52 medieorganisasjoner (presse,
TV, internett og radio), hvorav 7 TV-selskaper. Julenissen
fra Savalen var den største og gledeligste overraskelsen
under arrangementene. Tilbakemeldingene fra gjestene
var udelt positive og tiltaket ga utvilsomt god PR-verdi.
Kun annonseverdien utgjorde 400 000,- NOK.
Marin sektor
Russland er et svært viktig marked for norsk sjømateksport. Kun Frankrike slo Russland på målstreken i 2010
som viktigste enkeltstående importland. Russland sto for
import av norsk sjømat til en samlet verdi av hele 5,2
mrd. NOK i 2010. Landsgjennomsnittet ligger på kun 16
kg per capita (2009), men Moskva og enkelte andre
regioner har et betydelig større forbruk. Sild er
tradisjonsmat i Russland og inngår i den russiske
forbrukers handlekurv. Samtidig holder også laks og
ørret på å bli russisk allemannseie. Vekstpotensialet for
norsk sjømat i Russland anses å være stort også i
framtiden. Erfaringene tilsier at økonomisk vekst
medfører økt kjøpekraft og større forbruk av sjømat. De
russiske myndighetenes målsetting om å øke forbruket
av fisk innen 2020 til 21,3 kg per capita åpner også for
store muligheter for norske leverandører.

Foto: Innovation Norway Moscow
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ett av de ledende og mest berømte russiske
rehabiliterings-sentrene for barn med neurologiske og
somatiske sykdommer. EOFs utstyr høstet anerkjennelse
blant pasienter med cerebral parese samt medisinske
fagfolk. IN Moskva bistår nå EOF i å identifisere
potensielle distributører i Russland.

Helse

Føderale russiske myndigheter har definert ambisiøse
målsetninger for å møte miljøproblemer og utfordringer. President Medvedjev har utstedt en
forordning om at Russlands samlede energiforbruk skal
reduseres med 40 % innen 2020. I hht. beregninger
foretatt av russiske myndigheter utgjør potensialet for
energieffektivisering i Russland hele 420 mill. tonn
oljeekvivalenter. Russiske myndigheter har etablert et
føderalt program for perioden 2011-2020 som bl.a. vil
sikre tilskudd til de beste regionale ENØK-programmene
samt statsgarantier til ENØK-prosjekter. Bl.a. vil hver
bolig få installert målere for vann, gass og oppvarming
innen 2012. I hht. ledende internasjonale eksperter
bruker russiske bedrifter hele 40-60 % mer energi per
produserte enhet sammenliknet med vestlige
produsenter. Varmetapet i varmedistribusjonsnettet
utgjør ca. 60 %. De russiske myndighetene har også
definert en målsetting om at andelen av fornybar energi
skal utgjøre 4 % innen 2020; i dag er andelen kun 1 %.

Markedsmulighetene i Russland for norske næringsaktører er meget lovende, spesielt hva gjelder medisinskteknisk utstyr. I den siste tiden opplever det russiske
markedet et sterkt økende behov for moderne teknologisk utstyr og endringer i helsetjeneste-standarder.
Nesten 2/3 av Russlands medisinske utstyr i sykehussegmentet er foreldet. Import dekker 75 % av det
russiske markedsbehovet for slikt utstyr og således har
IN Moskva avdekket betydelige markedsmuligheter for
norsk medisinsk teknologi. Flere norske selskaper viser
interesse for det russiske markedet og Moskva-kontoret
har bistått flere av disse.

Energi og miljø
Det russiske markedet innen energi og miljø byr på både
store muligheter og utfordringer. Basert på kunnskap og
erfaring om det russiske markedet har IN Moskva
fokusert på å bygge nettverk samt avdekke markedsmuligheter for norske bedrifter og klynger innenfor hhv.
energieffektivisering, fornybar energi, avfallshåndtering
og vannrensing. Flere norske bedrifter er – i hevd av
avansert utstyr samt teknologiløsninger – konkurransedyktige innenfor disse markedssegmentene.

Avfallsvolumet i Russland har økt med 16 % i løpet av de
siste 10 år. Landet trenger moderne og effektiv teknologi
innen avfallshåndtering. P.t. har Russland meget få
avfallsanlegg med dårlig kapasitet. Ledende land innen
avfallshåndtering utnytter avfallet 2,5 ganger bedre enn
Russland. Kun 10 % av det faste avfallet resirkuleres i
Russland, stort sett manuelt. Imidlertid anses
resirkuleringsmarkedet, som i dag er stipulert til en
totalverdi på ca. 9-12 mrd. NOK, for å være lovende.
Besøk til rehabiliteringssenteret for barn med cerebral parese

En meget lovende prosjekt ble igangsatt i desember
basert på et tett samarbeid mellom EO-Function AS og
IN Moskva. EO-Funktion utvikler, produserer og
distribuerer individuelt tilpassede hjelpemidler til helsesektoren. med fokus på barn med bevegelsesbegrensninger. EOF deltok på Russian Healthcare Week
- det største bransjearrangementet i Russland. På
messen organiserte IN Moskva presentasjon av EOFs
hjelpemidler overfor “Detstvo” (“Barndom”),
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"Vår bedrift ville ikke vært i stand til å
inngå kontrakter med russiske
storbedrifter som Alrosa og Norilsk
Nikel uten Innovasjon Norges Moskvakontors proaktive rolle og assistanse"
Birger Ljones, senioringeniør, Thermo Byggvarme AS

Foto: Innovation Norway Moscow

IN Moskva fokuserer primært på å avdekke markedsmuligheter samt bistå norske bedrifter og klynger
innenfor spesielt 3 områder:
1. Nye norske fisk- og sjømatprodukter, gjerne eksklusive
nisjeprodukter (primært til HoReCa) som p.t. ikke leveres
til Russland, bl.a. kamskjell, blåskjell og kongekrabbe.
2. De russiske regionene (ekskl. Moskva, St. Petersburg
og Nordvest-Russland) representerr et meget stort og
spennende potensial for framtiden; fram til nå utgjør
mangelfulle logistikkløsninger den viktigste flaskehalsen.
3. Oppdrettsnæringen i Russland. Oppdrett er et område
som står høyt på russisk dagsorden. Næringen er lite
utbygd og trenger sårt moderne teknologi og
kompetanse. Per i dag står oppdrett for kun 5 % av den
samlede produksjonen av fisk i Russland. Potensialet for
oppdrett i Russland er stort, spesielt innenlands, og flere
norske ledende teknologi- og kompetansebedrifter
vurderer konkrete muligheter i det russiske markedet.
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Russland er rikt på ferskvann - omtrent 25 % av verdens
ferskvannsressurser finnes i dette landet (hvorav Baikal
alene står for hele 20 %). Imidlertid lever 80 % av
Russlands innbyggere i områder hvor kun 8 % av landets
ferskvann er konsentrert. 65 % av russerne lever med
begrenset vanntilforsyning. 65-70% av drikkevannsforsyningen kommer fra åpne ferskvannskilder, og
kvaliteten til om lag 25-30 % av disse er under pari.
40-70% av alle vannrørsystemer er modne for utskifting.
I april 2010 undertegnet Norges Olje- og
Energidepartement en MoU med Russlands
Energiministerium vedrørende samarbeid innen
energieffektivisering og anvendelse av fornybare
energikilder med fokus på olje- og gassektoren, hvor
spesielt fakling av gass utgjør et enormt potensial.
IN Moskva har primært fokusert på energi- og miljøprosjekter forbundet med gruvedrift og tungindustri.
Markedsmulighetene i Russland for norske bedrifter med
moderne utstyr og materialer, teknologi og løsninger er
betydelige innen feltet, spesielt innen gruvevirksomhet,
metallurgi, prosessering og industrielle varmesystemer.
Den viktigste årsaken er det faktum at Russland med
sine 20 000 mineralforekomster er unik i verdensmålestokk. Gruvedrift og metallurgi er en av bærebjelkene i
den russiske økonomien og står for ca. 1/3 av landets
BNP. Gruvedriften er på rett kjøl etter resesjonen i 20089 og representerer betydelige markedsmuligheter på
mellomlang sikt, også for norske bedrifter.

Videre har Moskva-kontoret organisert norske
fellesstands (med 3-6 norske deltakerbedrifter) på 5
industrimesser i hhv. Russland, Ukraina, Kasakhstan samt
Usbekistan. For øvrig holdt IN Moskva faglige foredrag
på de to viktigste russiske gruvekonferansene med fokus
på ledende norske teknologiløsninger.
IKT
Integrasco har utviklet løsninger for overvåkning og
analyse av sosiale media. Bedriften tilbyr kundene både
innsikt, metodikk og teknologi basert på portalen ”Word
of Mouth” (WoM). Integrasco betjener flere multinasjonale bedrifter inkl. Statoil, Sony Ericsson, Vodafone,
Nokia, Lego og Royal Mail. Integrasco kan både overvåke
kundenes merke-varer samt deres bransjekonkurrenter
på basis av alle typer sosiale media plattformer og tilbyr
hyppige rapporter vedrørende forbrukernes
kommentarer/ omtale (”buzz”) angående aktuelle
merkevarer. Ved å anvende avansert matematikk og
statistikk kan Integrasco overvåke all merkevarerelatert
kommunikasjon, deriblant identifisere negative
bemerkninger om en merkevare vha. av visse søkeord.
Integrascos konsept gjør det bl.a. mulig å identifisere
forbrukertrender og prognostisere framtidige endringer
samt mest positive og negative kommentarer. Konseptet
gjør det mulig å spore "lead influencers" og produktive
kommentatorer som former forbrukernes opinion.
IN Moskva startet med å bistå Integrasco i dialogen med
Russlands største telekom-operatør MTS høsten 2009.
Dette medførte at Integrasco og MTS våren 2010 inngikk
sin første kontrakt i Russland. Høsten 2010 arrangerte IN
Moskva en vellykket og godt besøkt workshop for
Integrasco i Moskva. I etterkant har Integrasco fortsatt
dialogen med et par utvalgte multinasjonale bedrifter.

”Vi er kjempefornøyde med den
profesjonalitet og gjennomføringsevne
vi har opplevd i samarbeidet med
Innovasjon Norges Moskva-kontor”.
Besøk til Sydvaranger med Karelskij Okatush

Jan Hansen, administrerende direktør, Integrasco

I 2010 førte IN Moskva samarbeid med 5 norske
bedrifter inklusive Thermo Byggvarme, som produserer
elektriske varmesystemer for underjordsgruver. Thermo
Byggvarmes teknologikonsept medfører betydelig
reduksjon i gruvenes energiforbruk. Basert på en
samarbeidsavtale med Tschudi Shipping Company
organiserte IN Moskva deltakelse for russiske industriog gruvebedrifter samt den statlige russiske jernbanen
på et seminar i Kirkenes arrangert 22-24. juni kalt ”Hvor
gass møter malm”. I løpet av 2010 sto IN Moskva for
organiseringen av flere studieturer til Norge for russiske
gruvebedrifter, inklusive Alrosa (verdens nest største
diamantforetak).
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Innovasjon Norge Moskva
Avdelingsleder: Roger Martinsen
roger.martinsen@innovationnorway.no
Antall ansatte: 14
Adresse:
Innovation Norway
4 Dobryninskiy pereulok 8, "Dobrynia" business centre,
Floor 2, Office 315
Moskva 119049, Russian Federation
Tel.: +7 495 663 68 30 Fax: +7 495 663 68 31
Email: moscow@innovasjonnorge.no
Website: www.innovasjonnorge.no/russland
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Innovasjon Norges kontor i St. Petersburg
fokuserer på følgende prioriterte sektorer:
• Reiseliv
• Olje og gass – leverandørindustrien
(i samarbeid med INTSOK)
• Maritim sektor inklusive skipsutstyr
Reiseliv
Ettersom alle aktiviteter i Russland innen reiseliv
administreres av Innovasjon Norges kontor i Moskva, er
alle relevante opplysninger inkludert i Moskva-kontorets
presentasjon ovenfor.

fasilitering av russiske bedrifters deltakelse på den 8.
årlige norsk-russiske olje- og gasskonferansen (Tromsø,
januar 2010, i overkant av 30 russiske deltakere) samt
messen Offshore Nordsjøen (Stavanger, august 2010, ca.
40 russiske deltakere).
Mer enn 250 potensielle russiske partnere er presentert
på Partnerskapsprogrammets database som er lagt ut
på www.intsok.ru. Nettsiden er laget på engelsk og
russisk og fokuserer på å bistå norske bedrifter med å
finne russiske partnere og vice versa.
IN St. Petersburg fikk muligheten til å presentere en
oversikt over russisk skipsbygging innen offshore samt
Innovasjon Norges tjenester ovenfor en forsamling av
omtrent 400 spesialister på International Oil & Gas
Business Day arrangert av INTSOK under konferansen på
ONS.
Høsten 2010 brukte IN St. Petersburg betydelige
ressurser på praktiske forberedelser til den 9. årlige
norsk-russiske olje- og gasskonferansen som ble avholdt
i St. Petersburg i januar 2011. Konferansen samlet toppledere fra norske og russiske olje- og gassrelaterte
bedrifter og i alt 240 representanter deltok. Konferansen
ble åpnet av St. Petersburgs viseguvernør samt
representanter fra Norges Olje- og Energidepartement
og det russiske Naturressursministeriet.
For øvrig nevnes bl.a. en serviceavtale med Uniteam
International AS (innenfor rammene av programmet
"Internasjonal vekst") med fokus på å undersøke
mulighetene for å levere mobile camp-løsninger til
russiske og kasakhiske olje- og gassprosjekter.

Vikingfestival i St.Petersburg

Olje og gass - leverandørindustrien
St. Petersburg er et viktig teknologisk senter for
Russlands aktiviteter innen offshore. Lokale engineeringselskaper deltar i de viktigste russiske offshoreprosjektene inklusive Sjtokman (Barentshavet),
Prirazlomnoye (Petsjorahavet), Filanovskoye (Kaspiske
hav) samt Kirinskoye (Okhotsk-havet). Verftene i St.
Petersburg har I løpet av 2010 levert 1 borerigg for
Sjtokman/ Kirinskoye, 2 tankskip (isklasse) for
Prirazlomnoye samt 2 nøkkelferdige offshore supplyskip
for norske redere.
St. Petersburg-kontorets aktiviteter innen olje og gass i
2010 baserte seg på en samarbeidsavtale med INTSOK
og kontorets leder har således framstått som INTSOKs
lokale olje- og gassrådgiver.
De viktigste aktivitetene til St. Petersburg-kontoret i
2010 var deltakelse I Partnerskapsprogrammet for norsk
og russisk olje- og gassindustri. Programmet omfattet
oppdatering og vedlikehold av en database over russiske
bedrifter som er interessert i samarbeid med norsk
motpart, workshops for ledelsen i norske bedrifter (i hhv.
Stavanger, Ålesund, Bergen, Oslo og Drammen),
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9th Norwegian Russian Oil & Gas Conference, St. Petersburg

Foto: Innovation Norway , Innovation Norway

INNOVASJON NORGE ST. PETERSBURG
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Innovasjon Norge St. Petersburg
Avdelingsleder: Nikolay Shavrov
nikolay.shavrov@innovationnorway.no
Antall ansatte: 3
Adresse:
Innovation Norway
Kaluzhskiy Per., 3
St Petersburg 193015, Russian Federation
Tel.: +7 812 3269037
Fax: +7 812 3269038
Email: st.petersburg@innovasjonnorge.no
Website: www.innovasjonnorge.no/russland
Bulker "Nordic Barents" voyage through Northern Shipping Sea
Route, September 2010

Ettersom St. Petersburg tradisjonelt sett har vært et
maritimt knutepunkt for Russland, er det naturlig for
Innovasjon Norge å yte nettverkstjenester for norske
bedrifter i samarbeid med relevante distriktskontorer i
Norge (hovedsakelig Møre og Romsdal, Hordaland samt
noen andre) og klynger inklusive Norwegian Maritime
Exporters, Maritimt Forum Sørøst-Norge, NCE Maritim
samt Oslo Teknopol. Disse aktivitetene er spesielt viktige
hva gjelder oppstart av kommersiell shipping via den
nordlige sjørute samt offshore-aktiviteter I Barentshavet,
Petsjora-havet og Kara-havet.

IN St. Petersburg produserer og distribuerer “Russian
Maritime and Offshore Newsletter” månedlig og er,
basert på tilbakemeldinger og antall abonnenter (over
400), et meget populært product bade innen norske og
internasjonale maritime miljøer. I tillegg til direkte
mailing er nyhetsbrevet også tilgjengelig fra nettsiden til
Innovasjon Norges maritime sektor samt nettsiden til
Norwegian Maritime Exporters.

Kontoret i St. Petersburg har også utført forskjellige
markedstjenester for individuelle norske bedrifter. De
viktigste prosjektene i så måte ble utført for hhv. Jotun
Paints (studie av utviklingen innen det russiske maritime
markedet), Rolls-Royce Marine AS (deltakelse i et
program for modernisering/ renovering av den russiske
fiskeriflåten; identifisiering av muligheter for leveranser
til prosjekter innen nybygging av offshore supplyskip).
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INNOVASJON NORGE MURMANSK

IN har siden 2006 samarbeidet med UD om
samfinansiering av en næringsrådsstilling ved
Generalkonsulatet i Murmansk (utløper 1. juli
2011). Næringsråden i Murmansk assisterer norsk
næringsliv og dekker også Arkhangelsk fylke og
Nenets autonome område. Næringsråden i
Murmansk fikk i 2010 knyttet en deltids sekretær
til seg. Kontoret kan ikke ta betalt for oppdrag,
men fører tett samarbeid med IN i Moskva og St.
Petersburg. Likeledes er kontakten nær med INs
Fondsavdeling samt IN Finnmark, og Finnmark
besøkes fra tid til annen (Vadsø og Vardø i 2010,
samt div besøk til bedrifter i Kirkenes). Rogaland
kommer til å bli viktig fremover grunnet
samarbeidsavtalen som fylket undertegnet med
Murmansk på nyåret 2011.
Andre partnere i næringsarbeidet er Norsk-Russisk
Handelskammer, som arrangerer nettverksmøter i
Murmansk og Arkhangelsk i samarbeid med
konsulatene, samt SIVA som har to strukturer i
Murmansk. Norge gjenåpnet et (honorært) konsulat i
Arkhangelsk i september 2010 etter at Stalin stengte det
i 1938. Konsulatet anses for å være et konkret resultat av
Norges nordområdefokus og utgjør et nytt konstruktivt
støttepunkt for norske (nærings)interesser.
Norske økonomiske interesser i Nordvest-Russland er
primært knyttet til Murmansk by, hvor over 30 norske
bedrifter har etablert datterselskaper. Ytterligere et titalls
bedrifter har sine kontorer i andre byer på Kolahalvøya
samt i Arkhangelsk. Mange av disse er knyttet til
maritime næringer (fiskeri, skipsfart, olje og gass
offshore), mens hotelldrift, konsulentvirksomhet, reiseliv,
sementproduksjon samt engineering er andre eksempler
på lokal norsk aktivitet. Det arbeider ca 1 250 russere i de
norske virksomhetene i Murmansk samt omtrent 1 400
Arkhangelsk-sjømenn på norsk kjøl (Wilson).

Sektorene av størst interesse er de sterke norske
maritime næringer: offshore petroleum, skipsfart og
fiskeri. Man håper på en endelig investeringsbeslutning
om gassfeltet Sjtokman mot sommeren 2010. En
forhåpentlig positiv beslutning vil umiddelbart medføre
en sterk økning av interessen fra norsk næringsliv. Et
annet prosjekt med lite fremdrift for tiden er
oppgradering og utbygging av havna i Murmansk
(Murmansk Transport Hub). Gruvesektoren og fiskeriene
bidrar sterkt til økonomien i Murmansk, og disse
områdene går godt.
Fornybar energi er det en viss interesse for, og spesielt
Arkhangelsk er sterkt interessert i samarbeid med norske
bedrifter innen ENØK. Det jobbes med å identifisere et
større prosjekt. Reiseliv er et annet tema IN i Murmansk
arbeider proaktivt med.
Det grensenære samarbeidet er kommet i fokus etter
signeringen av delelinjeavtalen med Russland i
september 2010, og generalkonsulatet/ IN deltar sterkt i
arbeidet for ytterligere å bygge ned barrierene over
grensen.
Innovasjon Norge Murmansk
Avdelingsleder: Knut A. Mugaas
knut.audun.mugaas@mfa.no
Antall ansatte: 1
Adresse:
Innovation Norway/Royal Norwegian Consulate General
Sofi Perovskoy street 5
Murmansk 183038, Russian Federation
Tel.: +7 8152 400 600
Fax: +7 8152 456 871
Email: knut.audun.mugaas@mfa.no
Website: www.innovasjonnorge.no/russland

Murmansks økonomi er preget av få og store bedrifter
innen gruve, fiskeri, havneoperasjoner og energiproduksjon. Arkhangelsk har et mer variert næringsliv
med mange SMB-bedrifter og er sterk innen bl.a.
skipsbygging og trebearbeiding. Økonomien kom seg i
2010 opp igjen etter finanskrisen, men administrasjon og
forretningsliv er preget av nasjonalistiske og lite åpne
strukturer. Korrupsjon og lokal favorisering av kjente gjør
at markedet i Nordvest-Russland sjelden er gunstig for
mindre og uerfarne norske bedrifter.
Knut A. Mugaas (til høyre)
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Region Americas 2010
“Innovation Norway in North- and South America
shall identify opportunities establish networks and
facilitate business development - adding significant
value to the Norwegian economy”

Region Americas is a large region represented in 4
countries, with 7 offices and 30 employees. We are
represented in Toronto, Boston, San Francisco, New
York, Washington DC, Houston, Rio and Santiago Chile.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Connecting
Responsible
Fresh thinking

The last four year the region has transformed from 7
small independent offices to one large and synchronized
team. With our established sector teams across the
countries and offices we have built a well working
organization focusing on 6 sectors. The sectors are:
•Oil & Gas
•ICT
•Health
•Energy and Environment
•Travel and tourism
•Culture and entertainment
The outcome of organizing the region in sector groups
has been very successful. We do believe this way of
working has increased our level of service and deliveries
to the customers; it has led to better collaboration with
our district offices and made our work more efficient,
coordinated and professional, and the team
collaboration has reached out not only covering the
Americas region, but the whole organization

Other benefits of working with this structure are:
•Time and recourses efficient
•The services and deliveries to our customers are more
streamlined.
•As a coordinated team, it is easier to see opportunities
for our customers that we normally wouldn’t see.
•A good and lasting relationship between district office
and region
•Knowledge transfer
•Best usage of competence and our value chain.
SOME HIGHLIGHTS FROM 2010
Travel

19% increase of American bed nights
from 2009

The Travel strategy that was implemented late 2009 has
been successful. Result end year was an increase of 19%
in terms of American bed nights in Norway. Also the PR
value boosted to all time high, with impressions for our
100 million Nok.
Moelven contract in Canada
Innovation Norway Canada has been assisting Moelven
ByggModul in its bidding process for a new mining
project in the Newfoundland area. We identified key
wholesalers of electrical equipment in Newfoundland
that can source Canadian approved materials needed to
complete the manufacturing of the buildings. Moelven
has received the contract which is valued at 100 MNOK.
This is great news for Moelven as it is their first major
international experience.
Open Mobile Summit Conference
Since the launch in 2008, the Open Mobile Summit has
fast become the definitive industry summit for the
leaders of the new converged mobile economy. The
Open Mobile Summit 2010 happened in San Francisco
November 8-10, which was the largest OMS ever, with
650 top ranking attendees from across the converging
mobile, internet and media industries met to explore the
future. The Norwegian companies Norsync Technology
AS, Yonc Technologies AS, IntraHouse and MobileTech
attended the conference as well as INSF.

Information Magazine made by Team Americas 93
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Fresh thinking

10.000 facebook members’ visitnorway
Social Media is more and more important as a marketing
channel. After a campaign together with It is
collaboration with our major destination partners Fjord
Norway, Northern Norway and VisitOslo region we
reached our target of 10.000 facebook members, and a
fantastic 4+ million impressions which again increased
the traffic to our visitnorway.us web page.

"Moods of norway wishes to extend a
warm thank you to mr Tony Raposo for
introducing us to a deal with macy's.
The meeting today went well and it
looks like mon will ship a very
important test order to macy's this fall.
Way to go Tony!"
From the whole moods of norway
team.

Moods of Norway’s contract with Macy’s
A little over a year after opening its flagship store in
Beverly Hills, Moods of Norway has just reached another
milestone in its business plan for the US market: getting
its line into a major department store. Macy's recently
announced that it will test the Moods of Norway line at
several of its stores in major urban markets this coming
fall. Moods was one of the few fashion lines selected by
Macy's in its Open Call competition this spring.
Innovation Norway had been working with Moods to
penetrate the department store segment of the market,
when we came across the opportunity. We convinced
Moods to participate and collaborated with them
throughout the submission process.

Arctic INBDP - North of 60
The Toronto and Houston offices have conducted an
INBDP which will focus on Arctic Oil & Gas opportunities
in the Canadian and Alaskan markets. The study was a
great opportunity to offer our project increased
directions and new leads, and the final findings was be
presented at this year's ONS in Stavanger and to
customers during the road show.
US and Norwegian Defense Industry Conference
December 8th the Norwegian Defense and Securities
Industry Association, FSi, and the National Defense
Industry Association of the US, NDIA, arranged a joint
defense industry conference in Oslo. The US
Department of Defense and the Norwegian Ministry of
Defense supported and participated in the conference. In
her opening speech Minister of Defense Grete Faremo
gave credit to the industry organizations for arranging
the conference. The minister highlighted the importance
of industrial co-operation which is an integral part of the
decision-making process in renewing the fleet of fighter
aircraft.
Approximately 50 US and Norwegian companies were
present at the conference. The next US and Norwegian
defense industry conference is likely to be held in the
United States in 2012.
GET - Global Entrepreneurship Training
The Global Entrepreneurship Training (GET), module 2
and 3 module was executed in the region in June. Over
18 participants attended the week long training at
Babson College in Boston. The feedback after the
academic session was almost euphoric. After a week of
training, the participants traveled to one of our offices in
the region for more hands on work. The feedback has
been great, and we do believe this way of introducing
entrepreneurs to a market and new opportunities is the
way to go. Not only was the program excellent and
tailor-made for the companies, but it was also another
great example of how we as an organization work
together cross team, country and sector. All honor to
Helen for pulling this together.

The delegation from Bodø, Arena
Preparedness and Protection to Rio
resulted in 2 more companies under the
GET Program.
Photo: Berit Hessen

MOU between Petrobras and Innovation Norway
After several years of work, the MoU between Petrobras
and Innovation Norway was finally signed. The
agreement invites Norwegian technology companies to
identify joint innovation opportunities and cooperate
with Petrobras in the oil & gas sector and in the
maritime industries. The Norwegian technology and
products will be useful to Brazil in their challenge in
extracting the enormous oil and gas fields offshore. The
impact of the agreement gave instant results, and we
are expecting a booming 2011 for Norwegian SMBs.
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Boston - Gateway to the
US market
For 2010 the Boston office has primarily giving
priorities to the following sectors:
•Health (medtech and biotech and health IT)
•Clean technology and clean energy
•ICT
•Other sectors (SME’s with international growth
potential)

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Connecting
Responsible
Fresh thinking

The office has a staff of 3 business and technology
advisors, including the office manager. Our employees
have an expansive and valuable network of industry
helpers and experts based in the Boston area and
elsewhere in the US. This network has been important
complementary expert knowledge to the office’s
indigenous competence base.
IN Boston has developed close relations towards
academic institutions like MIT, Harvard, Boston
University and Babson College, whom all have world
class expert knowledge in various fields of technology
and science, including entrepreneurship.
The office has been collaborating with industry
organizations and consortia like CIMIT (Center for
Integration of Medicine and Innovative Technology),
Massachusetts Medical Device Industry Council, the
Massachusetts Technology Leadership Council, the New
England Clean Energy Council, and the Massachusetts
Biotechnology Council.
Andreas Dietzel has been working as team leader for Life
Science in Region Americas, and has been working in
close contact with the other offices in Americas and the
district offices in Norway.
Boston - Ecosystem for Innovation
Boston and the state of Massachusetts (MA) can be
characterized by internationally strong industry clusters,
a significant venture capitalist base, the highest R&D
spending per capita in the US, world acclaimed
universities, growth of new ventures, and base for global
corporations. Boston and Massachusetts have developed
life science and high technology industry clusters that
are ranked
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as some of the most competitive and entrepreneurial in
the US. The deliberate and intentional interaction
between university-industry-government/capital
institutions in Massachusetts is unique and instrumental
in bringing novel inventions to market. Thus, Boston is a
very good transatlantic bridgehead and a gateway for
Norwegian companies seeking US expansion.
ACTIVITIES IN 2010
Healthcare
The North American Healthcare market is the biggest
geography specific healthcare market in the world, with
an estimated size of $2.5 trillion in 2010 (U.S. only). This
market can be segmented into Biotechnology,
Diagnostics, Life Science Tools, Medical
Technology/Devices and Pharmaceuticals. There are
more than 3,000 healthcare (life science and biotech)
companies in North America, and the region is also the
world’s main seat for development of new
pharmaceuticals.
The North American Healthcare market is an attractive
region to form both industrial and research based
partnerships. North America has a vast network of
industry professionals, academic researchers, as well as
private and government opportunities for funding.
Innovation Norway’s offices are located in the biggest
healthcare hubs in the region; San Francisco, CA and
Boston, MA, as well as our collaboration with the Royal
Norwegian Consulate General based in Minneapolis, MN
– a premiere medical technology hub. In Canada we are
represented in the hub known as BioCanada East
through our Toronto office.
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We work to promote and assist Norwegian companies
in their North American business development and
growth, as well as educating Norwegian companies by
organizing seminars both in North America and in
Norway.
HEALTHCARE PROJECTS
Genetic Analysis (www.genet-analysis.com)
Genetic Analysis AS has developed a DNA-based
platform technology that allows for simultaneous
analysis of a large number of similar (but not identical)
gene fragments in one reaction. IN has done an
assessement of a possible opportunity in the necrotizing
enterecolitis (NEC) market for the Genetic Analysis
technology, including primary market needs research,
secondary research, “roads to market” analysis and
regulatory hurdles.
Mole Genetics (http://molegenetics.com)The
company provides a benchtop instrument for automated
nucleic acid purification. Automation reduces the risk of
injuries caused by repetitive pipetting, limits exposure to
chemicals and infectious agents, and provides more time
to focus on other operations.
The client wants IN to sell the instrument into
laboratories in the Boston area in order to get a pilot
customer. Mole Genetics representatives will fly over to
Boston to install and demo their instrument.

Sector Meeting
Three representatives from the Healthcare & Life
Sciences sector team in Americas attended the annual
two-day sector meeting in Trondheim.
Energy and Environment
DU Boston is increasingly providing more services in the
clean, renewable technology and energy space,
proactively building our competence and knowledge
networks in the US and Norway.
In this growing space we have assisted companies and
stakeholders like: OREEC, Green Business, Renewable
Stavanger, Clean Tech Mid-Norway, and Havgul Clean
Energy, NCE Halden, ENWA, Rom Eiendom, and
Windsea.
ICT
The ICT space was deemphasized during the course of
the year due to dwindling activity, fewer project
opportunities in Norway, and minimal support from
Innovation Norway in Norway. However, together with
IT Fornebu, a seminar on wireless technology was help
in June at Fornebu with over 40 participants. Individual
ICT clients supported included Intrapoint, Lividi and
mCash. Our core competence is mobile telephony.

Cyviz (www.cyviz.com)
Cyviz is a manufacturer of premium display walls for
collaborative environments. The displays are custom
made and come in a wide range in terms of resolution,
size and cost.
The client asked IN to develop a case study on the Cyviz
installation at Children's National Hospital in
Washington DC. Case study cancelled due to bottle neck
at Children's National. IN will use Cyviz promotional
materials to sell the solution to hospitals in Boston.
PCI Biotech (www.pcibiotech.com)
PCI has developed a photochemical drug delivery
technology for use in cancer therapy. The company's
lead candidate drug is the proprietary photosensitizer
Amphinex.
IN has done an extensive partner search, screening
~4,000 medical device companies as potential
collaborators for PCI. Client was very happy with IN
work and has decided to follow another strategy than
partnering.
Colifast (www.colifast.no)
Discussed validation of the Colifast technology.

Knowledge Transfer and Network Building
DU Boston organised the following study tours and
educational seminars in the
US and Norway for a wide variety of clients and
stakeholders in Norway:
‘Green Buildings’
Study tour for the Rom Eiendom executive team
researching policy and construction of commercial
buildings near transit stations in Massachusetts.
Boston, 21-22 September 2010
‘6th Annual Conference on Clean Energy’
Seminar and trade event for Norwegian cleantechs and
stakeholders. Two companies, Langlee Wave Energy and
ZEG Power presented at the Conference.
Boston, 1-4 November 2010

Calpro (www.phical.com)
Discussed US reimbursement strategy
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SECTOR REPORTS
Healthcare
One of the main challenges for the Healthcare & Life
Sciences team is to educate the very immature
Norwegian industry in the ways of general
entrepreneurship and business development.
H&LS has been collaborating with the district offices and
established and strengthened the relationships through
trips to Tromsø, Stavanger, Bergen and Skien.
Energy and Environment
Marine Renewables Market Study’ detailing the market
situation for marine renewables in North America and
opportunities for Norwegian companies in the market.
The report was widely distributed in Norway to
companies, industry groups, and other stakeholders.

Global Entrepreneurship Training Program (GET)
Innovation Norway Boston, IN America offices, IN Dept
for Entrepreneurship, in collaboration with Babson
College in Boston have been working on offering unique
2 week training program in global entrepreneurship. The
GET program which was launched in June of 2010 is
aimed at executives of Norwegian start up companies,
with international growth potential, who want to
further develop their entrepreneurial skills to succeed in
the global marketplace with special focus on the
Americas.
The program turned out to be a success, and will be
repeated in the years to come.

Karl Bøe Skogen Station manager
Ron Sutherland Senior Technolgy and
Business Advisor
Andreas Dietzel Technolgy and Business
Advisor
Tel: +1 617 369 7870
Fax: +1 617 369 7820
www.innovationnorway.no/boston
Karl Bø Skogen Photo: Innovation Norway
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Photo: Innovation Norway

Innovation Norway in
Canada
The interest among Norwegian SME’s for exploring
business opportunities in Canada has further
increased in 2010.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Innovation Norway in Toronto has long experience in
supporting Norwegian SME’s looking to explore market
opportunities in Canada. This is done by tapping into an
extensive network towards key Canadian industries,
research institutions, universities as well as federal and
provincial goverments. The office is working closely with
the Norwegian Embassy in Ottawa in executing projects
promoting Norway and Norwegian business. A close
cooperation with several district offices has been further
developed in 2010. Innovation Norway in Toronto had 4
employees in 2010

Connecting
INDUSTRY SECTOR FOCUS
Responsible
Fresh thinking

Canada winter 2011 Photo: Innovation Norway

The office has developed in-dept competence and
extensive networks in the following priority sectors:
-Environmental and renewable energy
-Oil and gas
-Maritime
In addtion, we have been working with SME’s in sectors
like marine, ICT, health, construction and mining.
A closer coopertion through the Americas’ sector teams
as well as with selected district offices has generated
more client projects within the priority sectors in 2010.

Environmental and renewable energy
Norwegian companies, research institutions and
government agencies within environmental technologies
and renewable energy have in 2010 shown an increased
interest for Canada.

Oil and gas
The development of the Canadian oil and gas sector has
received extensive attention from Norwegian suppliers
in 2010. This is mainly due to the Hebron offshore field
which is the largest offshore field to be developed in
North America. Norwegian technology will play a major
part in this project. IN Toronto is working closely with
INTSOK to provide Norwegian suppliers with updated
project information.
The oil sands projects in Alberta continue to present
interesting opportunities to Norwegian innovative
companies with advanced technological solutions. We
have introduced several companies towards key players
and several joint research projects have been established
with Canadian counterparts with the assistance of
Innovation Norway.
Maritime

IN Toronto has specifically assisted Norwegain
companies within marine renewables by delivering
consultancy services, visting programs as well as by
reporting on market and technology trends. CCS has
continued to be a focus area by i.a. delivering reports to
Gassnova and supporting individual companies.
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Canada is the third largest salmom producer in the
world after Norway and Chile. The salmon production,
especially on the west coast, is dominated by Norwegian
owned companies. Canada is an important marked for
Norwegian suppliers of equipment and technology.
IN Toronto has in 2010 continued to monitor this market
by reporting on market and technology trends as well as
assiting individual suppliers.
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Connectin
Responsible
Fresh thinking

Team Toronto
Arnfinn Hattrem, Station Manager
Lori Woloshyn, Marketing Manager
Alana Prashad, Senior Advisor
Brady Lucas, Senior Advisor

Arnfinn Hattrem Photo: Innovation Norway

Ad made by the America R&E team
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Innovation Norway in
Houston
IN Houston has established a good network with the
local industry as well as an extensive contact with
some of the Houston universities. More than two
hundred start-up companies originate from the
University environment, and represent a significant
part of the entrepreneurs in Texas. No other state in
the US has as many new established companies as
Texas.

Connecting

The office collaborates closely with the Consulate
General here in Houston, as well as with Intsok. Our
main focus has been support for Norwegian companies
within the oil & gas industry, focused on the following
sectors:
-Oil spill
-Renewable
-Carbon Capture & Storage
-Supply for new projects
-Maintenance and modifications
-Shale Gas
-Oil sands

Responsible

ACTIVITIES IN 2010

Fresh thinking

Offshore Technology Conference 2010

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Move to 3410 West Dallas Street – Norway House
Five year after Statsbygg bought the building at West
Dallas Street, we could finally move into our new
facilities here in Houston. We now have a purpose built
office where the Consul General, Innovation Norway,
Intsok and the Norwegian American Chamber of
Commerce co-exist. With the close relationship we also
have with the Norwegian Seamen’s church, we truly
represent a united front for the Norwegian community
and industry.
Inauguration of Norway House in Houston
The official inauguration of Norway House was done by
Minister of Trade and Industry Mr Trond Giske in
November 2010.

The main event for IN Houston every year is the
Offshore Technology Conference. This event takes place
first week of May each year. This year we had more than
60 Norwegian companies at the Norwegian pavilion.
The Norwegian booth is the biggest at the show, and
they will not let us expand any further.
Oil Spill Conference
As a consequence of the above report on Deepwater
Horizon we have been approached by parts of the
industry representing oil spill preparedness and oil spill
recovery. In OCTOBER 2010 we took a delegation to an
oil spill conference in Tampa, Florida, and for meetings in
Louisiana and Texas. This proved to be very successful,
and in 2011 we will do individual projects for several of
the companies from this industry.
Arctic Technology Conference - ATC
In February 2011 we have assisted several companies
during their attendance at the ATC here in Houston. This
will also result in individual projects for some of the
companies. Again, to stress the importance of INBDPs.
Without these reports, the industry would not be aware
of our competence within this field. It is important that
we still treat INBDPs as most likely the best tool to
marketing our services and skills.
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In conjunction with Mr Giske's visit to Norway House,
we hosted a round tale discussion with leader from the
major companies here in Houston. Minister Giske got a
first hand feedback on the consequences from the
Deepwater Horizon accident, and how the industry
looked at the future after the accident.
Mr Giske also gave a presentation for the Greater
Houston Partnership, and ended up on the front page of
Houston Chronicle, quite unprecedented.
We have been present at the Offshore Northern Sea
exhibition in Norway and performed several road trips to
Norway this year. Both during the ONS and our road
trips we have presented INBPS on Deepwater Horizon
and the Arctic challenges, shows that we are up to date,
and have competence on our key markets. The reports
have been very well accepted, and we have been asked
to come back in 2011 and present the reports for a larger
audience. First one will be at the Underwater
Technology Conference in Bergen in June. These
presentations are performed as a joint effort from the oil
& gas sector in the Americas
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MAIN PARTNERS AND CLIENTS 2010
Norlense AS – manufacturer of oil booms has been
working in the US market for more than ten years, have
now decided to use our services for their approach to
the Gulf of Mexico markets. They have seen the value of
our network, and ability to set up meetings at a higher
and more focused level in our region.

Noreq AS – lifeboats, davits and fenders
During 2010 we have performed a market study, market
assistance, assistance during employment and incubator
office for Noreq. Noreq is today recommending our
services in their region in Norway, and appreciates the
competence we have in the market, and the assistance
we can provide for the small and medium sized
companies in Norway.

Grunderskolen – University in Oslo
In 2010 we organised internships, apartments and
looked after 31 students from Grunderskolen in Oslo.
These students, mainly master students, attended a
course in entrepreneurship at Rice Alliance here in
Houston. Rice is one of the best schools for
entrepreneurship in the US. For 2011 we will have 32
students, commencing the program in March 2011.[
%!encoding=unicode fillcolor={cmyk 0 0 0 1} fontname=FedraSansPro-Medium embedding>
Shipweight
We have performed a market study and contacted local
authorities, and potential customers for the company
called Shipweight. Furthermore we have hosted a lunch
here at Norway House for companies using some type
of systems for weight and ballast measurements. This is
very critical information when designing and operating
ships or other floating units. Shipweight will come back
for further services during 2011.

Team Houston:
Bjørn Tormod Akselsen
Juli Jansing
Amy Becker
Eric Schjøtt Namtvedt, intern
ManagerBjørn Tormod Akselsen
No. of employees 3 + 1 student intern
PhoneTel: +1 713 620 4260
www.innovationnorway.no/houston

Ad made by Americas Oil and Gas sector team

Cooperation with Intsok in Houston
We are working closely with Intsok with our small and
medium sized companies, and are collaborating for our
approach towards the Maintenance, Modification and
Operation market in Texas and Louisiana. 2011 will be a
year where we will arrange common sessions in this
market, and share the travelling and work in this area.
We have found common ground, and the cooperation
works well for both parties, and to the benefit of the
Norwegian industry
Cooperation with the Consulate General in
Houston
With a new consul general here in Houston, we see a
total shift in activity level, and in areas of interest. In
2010 we have hosted a conference within Carbon
Capture and Storage, with close to 150 participants. This
also in conjunction with OED and the Norwegian
Universities, and research environments.
Further projects involve Oslo Cancer Consortium,
renewable energy and education.
Of dignitaries this year it is worth mentioning:
-State secretary - Olav Martin Kåss
-Director Oljedirektoratet - Bente Nyland
-CEO DNBNor – Rune Bjerke
-Energy Advisor Norw. Embassy – Espen Myhra
-US Ambassador to Norway – Barry White
-US Commercial Services – Vidar Keyn
The growth in Norwegian companies attending and
visiting the OTC exhibition shows that the industry is
again looking at the Gulf of Mexico as an area worth
investing in.

ManagerBjørn Tormod Akselsen.
Photo: Innovation Norway
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New York – Sector Tourism
2010 has been an amazing year for travel from the
US to Norway. American visitors to Norway
increased by 19% overall for the year.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Connecting

This growth has come in spite of a general decrease in
American visitors to Northern Europe. We expect the
good results to be partially due to pent up demand, but
also due to the fact that our heavy advertising and
increased visibility is finally paying off. The “Powered by
Nature” concept is being recognized and appreciated,
and tour operators are seeing an increased interest in
travel to Norway, particularly for custom made
programs. This also means that we are well on track to
reach our long term goals, and that our partners are
getting good return on their investments, a year earlier
than planned (the four year plan indicates heavy growth
from year two, 2011)

Responsible
Fresh thinking

What is very positive to see is that the media interest for
our target areas such as adventure travel is increasing
rapidly. The media has recognized Norway as a new and
exciting destination with some truly unique products. It
has also been a really good year for our partners with
double digit increases in bed nights for both Oslo and
the Fjord Norway region (15 & 16% respectively), and
increased sales for our American airline partners
(Icelandair & US Airways). Through a joint marketing
campaign we also managed to increase sales for tour
operator partner Tauck by 89%!

With an increased focus on the travel trade through
various activities such as an adventure FAM to Fjord
Norway, a Scandinavian FAM tour that included Oslo
and Norway in a Nutshell to Bergen, two targeted sales
trips to California and the North East, we are seeing
several new tours being produced to Norway from
“new” operators. This alone should indicate a huge
growth in traffic the coming years, and even greater
exposure to our target audience.

OUR US STRATEGY
“We shall position Norway as the Nordic country offering
the best and most attractive experiences in beautiful and
pristine nature”.
OBJECTIVES
Our goal is to grow the number of visitors to Norway by
55,000 by the end of 2013. This amounts to about
240,000 more flights between Norway and USA, and
approx. NOK 600-800 million in increased revenue for
the Norwegian travel industry
COMPANY GROWTH
• Attract younger travelers (40+) seeking unique
experiences
• Increasing overall number of visitors by stretching into
shoulder seasons
• Working with tour operators in key target markets to
increase volume by cooperating to market and sell
current Norway and Scandinavia programs.
INNOVATION CLUSTERS
• Secure Norway as one of the top destinations within
the adventure travel segment through active work
with selected tour operators and industry partners.
• To secure Norway as an easily accessible destination,
actively work with industry partners to increase the
number of direct flights between Norway and USA
HIGHLIGHTS FROM 2010
• NOK 115 million in media value, an increase of 77% over
2009. Record numbers!
• 36% increase in visitors to Visitnorway.us
• Social media campaign helps increase our Facebook
fans from 300 to 10,000

Heavy volume months such as June, July
and August, bednights increased by 21,
25 & 40% respectively!

• Airline campaigns brings increased sales for Norway
flights
• Successful National Geographic campaign
• Impressions of Norway event puts Norway on the
map in New York
• FAM tour leads to four new tour programs to Norway
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HIGHEST MEDIA VALUE EVER

Our overall media value for the year
nearly doubled, with the record high
number: NOK 115 million.

• 570 articles in magazines, newspapers, web
magazines and other social media
• 2 TV programs on PBS (Public Broadcasting System

US Airways
An extensive campaign to promote the diversity of the
Oslo region and the ease of access by flying US Airways
directly from USA was launched in April. The campaign
ran throughout the summer and focused primarily on
the affluent North East/Mid Coast areas. The campaign
utilized a variety of branding and product advertising,
and highlights the perfect blend of “city & nature” as the
main motivation for travel.
Results
• Ad networks received over 40 million impressions
• 16 million impressions on home page

• 1 Film from Svalbard
In 2010 we sent 88 journalists to Norway from USA,
Canada and Brazil. We organized trips for one TV-team
from Canada, and one film team to Svalbard. In addition
we organized 5 group press trips with all together 36
journalists. In cooperation with the Embassy in Ottawa
we also sent two journalists; Norwegian educational
policy plus travel.
We are still seeing an increased interest in adventure
travel and fortunately in what we consider shoulder
seasons. We also sent out three press releases for our
Northern Lights and Faces of Scandinavia campaigns,
which resulted in more than 300 articles in major media
outlets.

• Sustained increase in landing page visits
• 39,000 unique visits to the landing page
• Highest click-through rate of 0.25% on flashpod
Tauck and Continental airlines
We ran a full page ad in the April & May issues of
National Geographic Traveler Magazine, combined with
four e-mails to Nat Geo’s targeted database, and online
promotion through several banner placements on
www.nationalgeographic.com.
The purpose of the campaign was to drive attention
towards travel in Norway as well as sell Tauck’s
Scandinavia program. To achieve our goals, we added a
motivation to win a trip to Norway, sponsored by Tauck.
The trip follows the Norway portion of Tauck’s tour, and
the winner gets to travel with a companion plus
acclaimed National Geographic photographer Bob Krist.

3,713 qualified leads for Tauck who also
reported 89% increase in sales for 2010

Happy journalists

CAMPAIGNS
Airline campaigns brings increased sales of Norway
flights
Its our clear objectives to increase the business and
strengthen the sales for the airlines that operates with
direct flights to Norway. In 2010 we worked with SAS,
Continental, Icelandair and US Airways. All airlines are
reporting increased sales and satisfying results.
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Icelandair
An extensive billboard campaign was featured in New
York, Seattle and Boston with boards at busses, bus
stops and subways in May-June and Aug-Sep.
Total number of panels = 1,540
Total number of impressions = 220 million
The campaign promotes Icelandair's four gateways in
Norway; Trondheim, Bergen, Stavanger and Oslo.
There was a sweepstake on visitnorway.com/us and
through social media and e-news in May/June where we
received 1,627 replies.
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36% INCREASE TO VISITNORWAY.US
Total visits to VisitNorway.us in 2010 were 290,019 - an
increase of 36% since 2009.. June was our best month
for visits to .us; with more than 32,000 visits, reason
being 3 active Sweepstakes:
• The National Geographic Sweepstakes,
• The Race to the end of the Earth Sweepstakes
• Icelandair Sweepstakes
National Geographic Traveler Magazine included an
advertisement in the June issue about the sweepstakes.
Plus, The Norway catalogue 2010 was distributed in
June, which also made an impact on our site.

New York travel team

We increased from 7 to 13% in direct traffic to .us from
09-10, that is an indicator that our marketing
efforts/campaigns are paying off.
SOCIAL MEDIA

Team New York
Tone Brunner

• At the end of 2009 our Fan page on Facebook had
302 fans, it now has 10,000 fans.

Katarina Holmen

• Our Facebook page sent 4,712 visits to .us in 2010.

Harald Hansen

• The Facebook domain sent 4,805 visits in total to .us in
2010; that’s an increase of 980% compared to 2009.

Hege V. Barnes
Beate Gran
Kristin Dahle

The Norway Adventure sweepstakes campaign took
place March – April 2010. Developed by PR agency
friend2friend in California, the Facebook application
consisted of a carousel of interactive screens intended to
recruit fans, create conversations/content, and spark
interest in the three participating destinations Fjord
Norway, VisitOslo region and Northern Norway.
The campaign produced approx 9,000 fans and 4+ mill
impressions in total. This was our most successful Social
Media campaign of 2010, in terms of recruiting new fans,
and engagement.
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PhoneTel: +1 212 885 9700
Webwww.innovationnorway.no/usa
www.visitnorway.us
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Ad made by Americas Tourism Sector team
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2010 – Delegations,
exhibitions, expanding
NBIO and working with the
Brazil strategy
The year 2010, continued in an even higher speed
than 2009. The optimism in the Brazilian economy
continues, and the growing middle class, opens up
for new sectors. Still the Oil and Gas, and Maritime
industry is for Norwegian export and business the
most important.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

According to all statistics Brazil is among the most
important export countries for Norway. The growing
economic situation puts Brazil as number 8th on list for
the world’s richest economies. Norway and Brazil
exchanged goods worth almost 2 billion USD last year, a
year-on-year increase of 47 percent compared with
2009.

Connecting

One of the tasks in 2010 was working with the Brazilian
Strategy that is to be launched on 2011. A lot of visits,
delegations, political and non-political have included the
Rio team, either as organizers or as participants.

Responsible
Fresh thinking

The same week, IN managed to finally get the MOU
with Petrobras signed in Oslo. Minister Giske and the
Brazilian Ambassador Lima, where present when Gunn
Ovesen and Tadeu signed the papers. The Rio Office and
Rune Andersen became the PR Masters of the month
because of all the publicity this gave for IN.

Working closer within Team Norway has also resulted in
a stronger network, and more support given IN and
INTSOK from both MFA and GK.
During Rio Oil and Gas (ROG), IN Rio had several
delegations from NCE’s, groups of companies and single
companies. Together with ApexBrazil, Eksportfinans and
INTSOK, IN Rio also had 3 breakfast seminars, covering
finance, How to do Business in Brazil and Supplier
possibilities (by ApexBrazil). Starting the week, IN Rio
held a reception at the consul general, and the number
of people where the highest in the history of such.
For ONS, IN and INTSOK in close cooperation with
Petrobras and ApexBrazil held a seminar / Brazil Day,
from Brazil came a delegation of more than 50 persons.
During the seminar there where not enough seats for all
that wanted to join.
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Signing MoU

Navalshore, IN Rio had an In2Brazil group visiting,
however this year no stand. Norwegian Maritime
Exporters had a Norwegian stand where some of the
companies participated.
The Rio team has also participated in several exhibitions
and fairs, to meet with Norwegian companies. OTC
Houston being one example, this was also very useful for
meeting our Brazilian network.

3

Responsible
Fresh thinking

Photo: K. Dahle, Innovation Norway

Connecting

Expanding the NBIO2; due to requests from clients and
the Brazil Strategy being launched the spring 2011 it was
decided during a management meeting to expand. The
work started December 2010, and Minister Giske opened
this when he came in February 2011.
GET companies, IN Rio had 3 companies visiting for a
week. In particular Nature Technology has continued the
relation, and has signed for a project now in 2011. We’re
looking fwd for the GET companies for 2011.

Photo: K. Dahle

Team Brazil
Reidun Beate Olsen
Paal Hovland
Renata Prado
Thiaggo Motta
Renata Ferreira
Rodrigo Bastos
Guilherme de Lemos Mendes (trainee)

MOBEX Amazonas 2010 took place during the period of
1st to 3rd of December. IN Brazil and the Royal
Norwegian Embassy in Brazil have been invited by
Petrobras to participate on the event - 27 countries
were represented. In addition to a NOFO presentation
on the Development of the Norwegian Open Water Oil
Spill Contingency. Norwegian companies such as Framo
and OP Oil Skimmer were represented during the event.
Aptomar had the chance to participate on the oil spill
exercise in the Amazon River. Its equipment was
installed on a Navy Vessel and real time transmission
was possible - a true chance for Petrobras to test its
Norwegian acquisition! One of our “babies” Aptomar
demonstrated their equipment in full scale.

Projects and requests; the number and the variations in
sectors of Norwegian companies contacting IN Rio for
advisory service or assistance for project support,
continue to increase. In addition to the SMB’s, there is an
also larger company that chooses IN Rio as their
counterpart.
In 2010, under the Profiling Norway project, a Press Trip
with focus on Technology was organized and conducted
in cooperation with KLM, since KLM sponsored 8 tickets.
As a result of the Press Trip different articles have been
published from June to September 2010 (both printed
and online). Based on such results it is possible to
mention that all published articles, excluding online
articles and articles published on blogs, have totaled an
advertising value of R$ 1.925.031,46 (approx. US$
1.100.017,98)
Manager Reidun Beate Olsen
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Innovation Norway
San Francisco
Innovation Norway San Francisco (INSF) continues
to work on a variety of projects and programs within
the focus areas Energy, Healthcare and Life Sciences,
Innovation and Entrepreneurship, and Information
Technology.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Connecting

HIGHLIGHTS FROM 2010

Nordic Green II

Our main focus is to assist Norwegian companies
looking to enter or expand in the US market. We also
work on projects and programs for organizations and
networks in Norway. Two ongoing large projects are
Gründerskolen and The Research and Educational
Network (REN).

Nordic Green II is collaboration between the Nordic
countries and Estonia. It took place on April 27-28 at SRI
International in Menlo Park, California, with approx. 300
attendees. NGII was a very successful follow-up to the
Nordic Green conference in 2008. Cutting-edge green
tech CEOs from Denmark, Sweden, Iceland, Norway,
Finland, Estonia and the United States built lasting
partnerships and developed the next generation of
collaborative global energy and climate solutions.

REN turned thirteen this year and is still a very active
network with about 30 members and partners,
managed by INSF. The network met in Boston in
October for their annual international seminar with 30
participants from 17 Norwegian organizations.

Responsible
Fresh thinking

2010 was the 11th anniversary of Gründerskolen in San
Francisco. More than 300 Norwegian graduate students
have received first-hand experience in entrepreneurship
by working as interns in startups in the Bay Area/Silicon
Valley; combined with an entrepreneurship class at the
University of California at Berkeley. The objective is to
help the students better understand local business
culture and to stimulate ideas that will be valuable to
them in the future, also to inspire them to start
entrepreneurial ventures of their own, leading to more
employment in Norway. Close to 50% of the students
are women.
Eidsiva Vekst AS
Eidsiva Energy’s investment company Eidsiva Vekst AS
visited San Francisco in the spring. The main focus for
their visit to California was “energy and innovation”. At
UC Berkeley we had interesting discussions about their
Cleantech to Market Program. Better Place, the world’s
leading EV (electric vehicle) services provider, was
interested in collaboration with Eidsiva; as was IDEO,
the famous design and innovation consultancy firm. Dr.
Damon Matteo at PARC (Palo Alto Research Center) has
a 20 year career in international capital management
(ICM) and commercialization. Tesla let the group
testdrive their Roadster (pictured). One of their cars had
reached a range of 306 miles on one charge.
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The conference was a unique opportunity for Nordic
companies seeking customers, partners, investors and
other innovators in the US to gain exposure and connect
with the Venture Capitalists, entrepreneurs, researchers,
thought leaders and other experts who make up the
world class Silicon Valley innovation ecosystem. This
executive event featured CEO presentations, green tech
exhibitions, startup pitches, cutting edge research and
high-level discussion about the most promising
emerging green technologies and new entrepreneurial
opportunities.
Kaiser visits Trondheim and IN Health Sector
regional sector meeting
Yan Chow, MD, MBA, Director, Innovation and Advanced
Technology at Kaiser Permanente addressed the
attendees with “Innovation in Healthcare Delivery at
Kaiser Permanente” at Innovation Norway and
Innomed’s regional sector meeting in Trondheim on
November 4th. We had also setup several other
interesting meetings and visits for him in Norway,
including with Central Norway Regional Health
Authority, NTNU, St. Olavs Hospital, South-Eastern
Norway Regional Health Authority, Ahus, Akershus
University Hospital as well as the Oslo University
Hospital Rikshospitalet, Oslo University Hospital,
Interventional Center and a visit to the Health Center of
Excellence in Oslo. We hope to see further positive
collaboration.
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In the first week of February we arranged our second
“U.S. Healthcare Industry Best Practice” seminar in San
Francisco. The target audience for this seminar was
Norwegian Health IT industry and Norwegian healthcare
decision makers and innovation leaders.
Folkehelseinstituttet: “Thank you for great days together
in San Francisco, and a special gratitude to Innovation
Norway for a very interesting program and perfect
arrangements! “

Ministry of Petroleum and Energy to San Francisco
After visiting the East Coast, the representatives traveled
to San Francisco to meet with EPRI (Electric Power
Research Institute), where we learned about their
Energy Efficiency Program, Overview of the US
wholesale electricity markets, Integrations of renewables
with the grid, as well as the European Green
Transmission initiative. SRI International (Stanford
Research Institute: independent and nonprofit) gave us
an overview of their energy activities.
At Pacific Gas & Electric – one of the largest utilities in
the US - the director of the Emerging Clean
Technologies gave us and overview of sustainable
energy at PG&E, followed by a discussion with the senior
director of strategy and regulation in the engineering
and operations organization. In Sacramento we met
with the California Energy Commission, and learned
about their Renewable Energy Program, California’s
Energy Markets, as well as Energy Efficiency and Zero
Net Energy in California. The visit was concluded by
meeting with the California ISO in Folsom.
Biotech networking event

Helse Sør-øst Photo: Innovation Norway

Norwegian National Management Development
Steering Group
Helse Sør-Øst and Innovation Norway San Francisco
invited the Norwegian National Management
Development Steering Group to San Francisco to meet
with leading experts in the US healthcare market. The
visit focused on leadership development, the future of
healthcare and how to get results. The objective was to
gather knowledge and inspiration from internationally
acclaimed health service suppliers and research
environments, combined with an understanding of how
to improve and change the way that healthcare is
managed and delivered. Among places visited during the
visit were Stanford Hospital and Clinics,
Kaiser Permanente, UC Berkeley and The Veterans
Administration. The National Management
Development Steering Group is headed by Dr. Bente
Mikkelsen, CEO of the South-Eastern Norway Regional
Health Authority. The other members are selected
executives from regional health authorities and local
hospital trusts.
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On December 14, the Norwegian Consulate General and
Innovation Norway San Francisco was joined by leading
biotech professionals in the Bay Area for a very
interesting talk about the biotech market and
collaborations between Norway and this important
region. This event was also arranged with a focus on
what is going on in the market and how we can work
together and ultimately how we can strengthen the
knowledge and network – and highlight business
opportunities in the biotech sector between Norway and
California.
INFORMATION TECHNOLOGY
Open Mobile Summit Conference, Bootcamp and
Networking Event
Since the launch in 2008, the Open Mobile Summit has
fast become the definitive industry summit for the
leaders of the new converged mobile economy. The
Norwegian companies Norsync Technology AS, Yonc
Technologies AS, IntraHouse and MobileTech attended
the conference, and as a follow-up, INSF arranged a
one-day Bootcamp, where we offered support in their
US market access efforts by introducing the Norwegian
companies to a Norwegian VC sharing his experiences
bringing Scandinavian firms to the US, and an
immigration attorney spoke about the different business
visas to the US. We had a tour of the Plug and Play Tech
Center in Silicon Valley, which over 200 technology
startups call home, followed by
presentations/discussions about how to maneuver the
Silicon Valley landscape. Italian CEO of Funambol told
his success story, and the Swedish director of Samsung
Mobile Innovator gave us Samsung’s view on the
attraction to Silicon Valley for major mobile players.

Photo: Innovation Norway

Bringing Health IT knowledge from the US to
Norway
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IT Forum Sogn and Fjordane
Norway is at the forefront of eGovernment in Europe
and the region of Sogn og Fjordane is a key player, active
in developing and adopting new advances in this area. IT
Forum is made up of leaders from the Public, Private and
Research sectors in Sogn and Fjordane and they visited
San Francisco and Silicon Valley in March. INSF was
responsible for the program that included visits to Apple,
Cisco, Stanford, AT&T, the city of San Francisco and the
city of Mountain View plus some very interesting
startups.

Team San Francisco
Svein Egil Nielsen
Lisbeth Smestad
Veslemøy Barnes
Åse Pettersen Bailey

Svein Egil Nielsen.Photo: Innovation Norway
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Information Security and Identity Theft Seminar in
San Francisco
In February, Innovation Norway San Francisco invited
NorSIS and Norwegian IT Security Industry to San
Francisco and Silicon Valley to meet with leading IT
Security market players. NorSIS (Norwegian Centre for
Information Security): “This was a fantastic seminar with
great value, due to very good and thorough work up
front and a great group of people. A special thanks to
Innovation Norway San Francisco for a fantastic job”.

5

Ad made by Americas ICT sector team
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ÅRSRAPPORT REGION SØR OG SØRØST ASIA - SSEA

Foto: IN/Stian Olsen

Innovasjon Norge som
relevant samarbeidspartner
Region Sør og Sørøst Asia (SSEA) i Innovasjon Norge
dekker et stort geografisk område med omlag 40%
av verdens befolkning. Regionen består i hovedsak av
kyst-Asia fra Taiwan i nordøst til og med India i
sørvest. I tillegg er Gulf-regionen (GCC-landene) og
Sør-Afrika en del av region SSEA. Regionleder
ivaretar også ansvar for henvendelser og aktiviteter
rettet mot Australia/New Zealand.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Regionen ledes fra Singapore og dekker følgende
kontorer:
- Innovasjon Norge Singapore
- Innovasjon Norge Kuala Lumpur
- Innovasjon Norge Hanoi
- Innovasjon Norge New Delhi
- Innovasjon Norge Dubai
- Innovasjon Norge Johannesburg
- Innovasjon Norge Bangkok (representasjonskontor)
Innovasjon Norge i Singapore
SINGAPORE SOM REGIONSENTER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter

Det er etablert rund 200 norske bedrifter i Singapore, og
antallet vokser stadig. Rundt 80% av disse har tilknytning
til shipping, olje & gass eller maritim virksomhet. For
mange norske bedrifter er Singapore det naturlige
regionsenter for deres virksomhet også ellers i Asia. Og
det er ikke bare det operasjonelle ansvaret for norske
bedrifter som flyttes ut, også strategi og viktige
beslutningsprosesser flyttes i større grad fra
hoveddkontoret i Norge til regionkontoret i Singapore,
ettersom det er der den regionale kompetansen sitter.

Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Innovasjon Norge har vært i Singapore i rundt 30 år og
har gjennom årene bygd opp god kompetanse og et
verdifullt nettverk blant norske og regionale
næringsaktører og myndigheter. Dette gir et meget
verdifullt grunnlag for det arbeidet regionkontoret idag
gjør.
Singapore er også forsknings- og teknologisenteret i
regionen, med markante utdanningsinstitusjoner,
forsknings- og fagmiljø relevante for Norge og norske
aktører som opererer og utvikler seg i Sørøst Asia.
Norges forskningsråd, Marintek og Innovasjon Norge
samarbeider om en forsknings- og teknologiutsending
basert i Singapore, og som dekker regionen.
Teknologiutsendingens primære oppgave er å stimulere
og fasilitere FoU-samarbeid og partnerskap innen
innovasjon mellom FoU-institusjoner og teknologiselskap i Norge og tilsvarende i regionen. Det er etablert
tett samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner,
bedrifter og relevante myndigheter innen våre
fokussektorer.
Den bilaterale samarbeidsavtalen mellom Norges
forskningsråd og Maritime and Port Authority of
Singapore (MPA) ble fornyet for nye 3 år i juni 2009.
Denne danner en viktig ramme for Innovasjon Norges og
ambassadens arbeid rundt bilateralt forsknings- og
utviklingssamarbeid innen maritim sektor. Innovasjon
Norge har vært instrumentell i å initiere og gjennomføre
viktige nettverksarrangement, messer og konferanser
også innen de øvrige fokussektorene i regionen, dvs. olje
& gass og energi.

Singapore Central District (Foto: Egil Rensvik)
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

Innovasjon Norge i Malaysia
Hovedfokus for Innovasjon Norges kontor i Kuala
Lumpur har gjennom alle år vært å åpne opp for
forretningsmuligheter for norske bedrifter innen olje &
gass. Malaysia er sentral i regionen innen dette feltet og
mer spennende blir det for norske aktører etter hvert
som boring og produksjon på store dyp øker. Her er
norsk teknologi etterspurt og vårt kontor bidrar som
bindeledd mot norsk kompetanse og norsk
leverandørindustri. Innovasjon Norge i Kuala Lumpur har
bygd opp et meget godt kontaktnett innen denne
bransjen i Malaysia, spesielt mot det statlige
oljeselskapet Petronas. Kontoret har nært og svært tett
samarbeid med Petrad og INTSOK og har gjennom flere
år representert INTSOK i det Malaysiske markedet.

Subsea Asia 2010 in Kuala Lumpur (Foto: IN)
Innovasjon Norge i Vietnam
Vietnams økonomi er en av de raskest voksende i Asia,
med en gjennomsnittlig vekst i BNP på rundt 8% de siste
årene. På grunn av finanskrisen var veksten noe lavere i
2009, men var i 2010 på rask vei oppover igjen.
Vietnamesiske myndigheter stimulerer sterkt til
utenlandske investeringer og barrierene for å investere i
Vietnam blir stadig lavere, bla. med bakgrunn i at
Vietnam ble medlem av WTO i 2007. Vietnam fremstår
som et kostnadseffektivt alternativ til Kina når det
gjelder etablering av produksjon. En rekke norske
bedrifter har allerede tatt konsekvensen av dette.

Norads Business MatchMaking-program (BMMP) i
Vietnam har på mange måter utviklet rammeverket for
hvordan vi kjører denne typen prosjekter også i andre
land, som India, Sør-Afrika og Bangladesh. Dette
programmet utgjør en viktig del av kontorets arbeid, og
gir god uttelling på den innsats som legges ned av
kontoret og våre bidragsytere i Norge og i Vietnam.
Innovasjon Norge i India
India er fortsatt i meget sterk vekst og vil i økende grad
være en sentral samarbeidspartner for Norge og norsk
eksportindustri i årene fremover. Regjeringen lanserte
sin India-strategi for halvannet år siden, og denne
danner rammen og retningen for vårt arbeid mot India.
Det bilaterale samarbeidet er sterkt og voksende og det
er aktiv dialog på flere områder, bla. innen energi, klima,
bærekraftig maritim utvikling, investeringer, samhandel
og forskning. Som verdens nest mest befolkningsrike
land, med en raskt voksende middelklasse og en av
verdens største økonomier, representerer India et stort
potensial for økt handel, investeringer, forsknings- og
næringslivssamarbeid. Norads Business MatchMakingprogram (BMMP) representerer en viktig del av
Innovasjon Norges arbeid i India. Men også på andre
områder har kontoret vårt i New Delhi, i tett samarbeid
med utenrikstjenesten og diverse næringsaktører, bidratt
til å stimulere bilateral handel og samarbeid. I likhet med
de andre kontorene i regionen har New Delhi-kontoret i
2010 hatt Corporate Social Responsibility (CSR) høyt på
agendaen i sitt arbeid med klienter fra både norsk og
indisk side. Forøvrig er India-kontoret aktivt involvert i
det maritime omdømmearbeidet.
Innovasjon Norge i Thailand
Etter at regionkontoret ble flyttet fra Bangkok til
Singapore i januar 2008, kombinert med redusert
etterspørsel etter Innovasjon Norges tjenester og
produkter i Thailand, ble vår tilstedeværelse i dette
markedet endret fra eget kontor ved ambassaden til å
være representert via ekstern konsulent. Dette skjedde
sommeren 2008 og har fungert meget bra siden.
Kontoret tilbyr tilnærmet de samme tjenester overfor
kundebedrifter som det de øvrige Innovasjon Norges
kontorer gjør.

Innovasjon Norges kontor i Hanoi har gjennom 2010
hatt stor aktivitet og bidratt med assistanse overfor en
rekke norske organisasjoner, bedriftsnettverk og
enkeltbedrifter. Sektorene maritim og marin har stort
potensial i det vietnamesiske markedet og disse
sektorene har derfor hatt stort fokus. Etter et meget
vanskelig år for verftsektoren i Vietnam, som følge av
finanskrise og strukturelle utfordringer i det statlige
verftsselskapet Vinashin, ser det ved utgangen av 2010
noe lysere ut med hensyn på muligheter for økt norsk
eksport til verftsindustrien.

Innovasjon Norge i De Forente Arabiske Emirater
(FAE)

Vietnam har spennende potensial for norsk næringsliv
også innen områder som energi, miljø og klima,
vannbehandling, m.m. Spesielt synes energisektoren å
seile opp som en lovende sektor for norske aktører i
tiden fremover.

Med utgangspunkt i en økende norsk interesse for Gulfregionen og interessante markeds- og
prosjektmuligheter, etablerte Innovasjon Norge kontor i
Dubai høsten 2008. GCC landene utgjør et området med
stor økonomisk vekst. Veksten forventes å forsette i
mange år framover, med flere prosjekter av betydelig
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Seatrade Middle East Maritime 2010 (Photo: Ahmed Sade)
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interesse for norsk næringsliv. For norske virksomheter
og nettverk er det spennende muligheter innen flere
sektorer, bl.a. Olje & Gass, Energi og Miljø, Maritim, IKT
og Helse. Det er ellers interesse for samarbeid innen
utdanning og forskning, innovasjon og entreprenørskap,
kvinnesatsning og nettverk/klynger, som også står
sentralt i Innovasjon Norges satsinger.
Innovasjon Norge i SørAfrika
Innovasjon Norge i Johannesburg har vært knyttet til
denne regionen siden høsten 2008. Det er i hovedsak to
grunner til dette:
-Som eneste kontor på det afrikanske kontinent hadde
Johannesburg-kontoret tidligere ingen regiontilknytning,
men så klare positive synergier i en planmessig
erfaringsutveksling med andre utenlandskontor.
-Innovasjon Norge har det operative ansvaret for Norads
Business MatchMaking-program (BMMP) mot SørAfrika, India, Vietnam og Bangladesh, og en tilknytning til
denne regionen ville derved kunne bidra til øket
erfaringsutveksling og derigjennom styrket samarbeid
mellom kontorene som jobber med BMMP-programmet
og derved øke kvaliteten på denne tjenesten overfor
våre kundebedrifter.

Innovasjon Norge i Bangladesh
Regionledelsen bistår norske bedrifter som ønsker
markedsundersøkelse eller partnersøk også i land hvor
Innovasjon Norge ikke har eget kontor. Ihht. avtale
mellom Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet vil
ambassadene bistå norske bedrifter i slike markeder.
Noen ganger er det behov for spesialkompetanse, og i
slike tilfeller kobler vi bedriftene til konsulentselskap eller
enkeltpersoner med den nødvendige lokale
markedsinnsikt og kompetanse.
Indonesia er ett av de markedene som vokser sterkt og
som vi følger tett. Under den norske utenriksministerens
besøk til Indonesia i november 2010, inviterte Innovasjon
Norge, i tett samarbeid med den norske ambassaden i
Jakarta og den norske næringslivsforeningen i Indonesia,
INBC, til næringslivsdelegasjon for norske bedrifter i
Indonesia og omkringliggende land og til et heldags
energiseminar. Energi vil de nærmeste årene være den
viktigste sektoren for vårt fokus på Indonesia.
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Innovasjon Norge som relevant samarbeidspartner
for norsk næringsliv i Asia
Region SSEA tok tidlig i 2010 initiativ til styrket fokus på
Innovasjon Norges rolle og det å fremstå som relevante
og foretrukne partnere for norsk bedrifter innen de
viktigste sektorene for norsk næringsliv i regionen;
maritim bransje og innen energi og miljø.
Å fremstå relevante betyr at Innovasjon Norge må
besitte kompetanse og nettverk av en kvalitet og på et
nivå som bidrar til å gjøre en forskjell for norske aktører
som går inn i regionen. Det ble i 2010 gjort mye for å
bygge slik kompetanse og nettverk og derved
posisjonere oss nettopp for en slik viktig rolle. Ekstern
synlighet er viktig i dette arbeidet. Dette arbeidet vil
fortsette de neste årene.

5
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Singapore Sky-High (Foto : Egil Rensvik)
Regionleder
Ole Johan Sandvær
Tel.: +65 6222 1316
Mob: +65 9647 7650 / +47 915 85 012
ole.sandvaer@innovationnorway.no

Forsknings- og teknologiutsending
Egil Rensvik
Tel.: +65 6622 9099
Mob: +65 9832 2669
egil.rensvik@innovationnorway.no

Øvrige ledere i Region SSEA
Singapore: Tay Siow Hwee (siow.hwee.tay@innovationnorway.no)
Malaysia: Ewe Tuan Hai (tuan.hai.ewe@innovationnorway.no)
Vietnam: Kjell Arne Nielsen (kjell.arne.nielsen@innovationnorway.no)
India: Harald Nævdal (harald.naevdal@innovationnorway.no)
Forente Arabiske Emirater (FAE): Erik B. Wiken (erik.wiken@innovationnorway.no)
Sør-Afrika: Bjørn Eriksen (bjorn.eriksen@innovationnorway.no)
Thailand: Axel Blom - Country Representative (axel.blom@innovationnorway.no)
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2010 - Innovasjon Norge i
De Forente Arabiske
Emirater (FAE)
FAE og de øvrige GCC-landene representerer
muligheter innen flere sektorer og norsk næringsliv
er i økende grad tilstede i denne regionen.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

I 2010 var det økonomisk vekst i de tre markedene
Innovasjon Norges kontor i Dubai primært fokuserer på:
FAE – 3,5%, Saudi Arabia - 3,8% og Qatar - 19%. Olje og
gass-virksomhet står for 40-50% av økonomien i disse
landene, men satsing på andre sektorer som maritim,
IKT, helse, utdanning, fornybar energi og turisme gir også
interessante muligheter for norske bedrifter.
Interessen for regionen er økende og mange norske
bedrifter bruker spesielt Dubai som "hub" for sin satsing
mot Midt-østen, Sør-Asia og deler av Afrika.
Etterspørselen etter informasjon og assistanse i
forbindelse med etablering av kontor i FAE er sterkt
økende.
Næringslivsdelegasjonen til FAE i april i forbindelse med
HKH Kronprins Haakon besøk, bidro til økt fokus på
regionen. Med under dette besøket var også næringsog handelsministeren og olje- og energiministeren.
Dette sammen med seminarer og roadshows innen bl.a.
olje & gas og maritim sektor i Norge høsten 2010, har
bidratt til at nye bedrifter har fått øynene opp for et
markedsområde fullt av muligheter og med stor
investeringsvilje.
HØYDEPUNKTER I 2010 INNEN DE ULIKE
SEKTORER:

OLJE OG GASS
Mer enn 40 norske bedrifter innen olje & gass er ved
utgangen av 2010 etablert i regionen, de fleste i Abu
Dhabi og Dubai. Innovasjon Norges kontor i Dubai har
samarbeidet med INTSOK om markedsbesøk til Saudi
Arabia og i forbindelse med seminarer i Abu Dhabi, rettet
mot ADNOC, det statlige oljeselskapet.
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Besøk til Dammam Chamber of Commerce
Foto: Erik Just Olsen OED

Innovasjon Norge, INTSOK, OED og den norske
ambassaden i Riyadh foretok i 2010 en rundreise i Saudi
Arabia. Besøket var lagt opp av ambassaden og ga
norske bedrifter viktige innspill rundt mulige
samarbeidspartnere, kunder og myndighetskontakter. En
markedsrapport for olje & gass-sektoren i FAE ble
utarbeidet etter besøket, som er tenkt fulgt opp med en
næringslivsdelegasjon i 2011 eller 2012.

ADIPEC 2010 - Abu Dhabi International Petroleum
Exhibition en norsk paviljong på 225
kvm med 13 bedrifter, pluss ca. 15 norske bedrifter med
egne stands. De aller fleste meldte om suksessfull
deltagelse. Neste gang, i 2012, vil størrelsen på den
norske paviljongen økes til 450 kvm.
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“Oil & Gas Roadshow” i Stavanger, Trondheim, Bergen,
Kristiansand og Oslo
En rundreise i Norge i september sammen med de
øvrige kontorene i region Sør- og Sør-Øst Asia ga gode
resultater i form av økt kontaktnett og flere oppdrag for
Dubai-kontoret.

Maritimt Sektormøte - Ålesund
Vårt kontor deltok på maritimt sektorseminar i Ålesund i
begynnelsen av september, hvor vi fikk anledning til å
møte nøkkelpersoner innen maritim næring i Norge,
samt flere norske selskap som var interesserte i MidtØsten. Dette representerte en viktig oppfølgingsaktivitet
etter Kronprinsbesøket til FAE i april. Innovasjon Norge
er fortsatt i dialog med flere av disse selskapene.

FORNYBAR ENERGI & MILJØ
Fornybar energi og miljø er sektorer som det satses mye
på i Midt-Østen og spesielt i FAE. Med det største
karbon-fotavtrykket i verden, mangel på vann, forsøpling
og forurensing er det mye som må gjøres framover. Det
meste av satsingen i FAE kanaliseres gjennom Masdar, et
kommersielt selskap som er satt opp av myndighetene
for å hjelpe med diversifiseringen av FAEs oljeavhengige
økonomi.
Masdars meste kjente satsing er nok Masdar City. En
karbon-nøytral by som er under bygging og skal huse
40.000 innbyggere samt hundrevis av bedrifter. Byens
leverandører og produkter vurderes i henhold til en egen
grønn skala som norske selskap nesten burde være
forhåndskvalifisert for i følge Masdar.
Masdar arrangerer ”World Future Energy Summit” hvert
år i januar. I den anledning arrangerte Innovasjon Norge
en norsk paviljong for første gang i 2010, og de seks
bedriftene som deltok ga alle positive tilbakemeldinger i
etterkant.
Foruten Masdar er det flere aktører, både statlige og
private, som jobber for å endre de miljømessige
forholdene i landet, men utfordringene er nok foreløpig
større enn viljen og evnen til å løse de.
Innovasjon Norge i FAE har forøvrig utarbeidet en
markedsrapport innen vann og avløpsrensing..
MARITIM SEKTOR
Det maritime markedet er i stadig ekspansjon og med
Gulf-landenes fokus på diversifisering av økonomien blir
det stadig lansert nye prosjekter. GCC landene har for
øyeblikket et stort antall havneprosjekter på gang, som
alle vil bidra til å transformere Gulfen til en global hub for
internasjonal frakt og handel. Maritimt miljø og grønn
shipping er kommende og hete tema og man arbeider
aktivt med å utvikle grønn teknologi hvor både Det
Norske Veritas og Ullstein-gruppen er pionerer på
området.
Et knippe aktiviteter innenfor maritim sektor i 2010:

Kongsberg Maritime
Etter flere års kompaniskap med Unique System ble
Kongsberg Maritime Middle East DMCCO etablert som
et selvstendig selskap i FAE 30. juni 2010. Selskapet har
over 30 ansatte fra starten av.
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Foto: Ahmed Sade - Dubai Shipbuilding

Seatrade Middle East Maritime, Dubai
Messen i oktober hadde i år rundt 30 norske utstillere og
mange besøkende. Innovasjon Norge møtte med de
fleste av dem og hadde i tillegg en rekke individuelle
møter. Messen hadde sterkt fokus på miljø, som er et
viktig tema innenfor shipping i regionen. Maritim industri
ønsker å posisjonere seg som pionerer innenfor utvikling
av grønn teknologi.
Maritim rådgivningsgruppe og ”Government to
Government” prosjekt
En maritim rådgivningsgruppe bestående av de største
norske aktørene i regionen ble etablert i 2010 og et
møte ble avholdt i november. Et forslag til et
”government to government”-prosjekt innen maritim
utdanning og FoU ble presentert av Innovasjon Norge
og det ble i etterkant etablert et samarbeidsforhold med
Det Norske Veritas og den Norske Ambassaden for å
utvikle dette videre.
IKT
Det skjer mye innen IKT-bransjen i FAE og i resten av
GCC-landene. FAE er nok i front av landene, men flere
av de andre GCC-landene satser mye på IKT innen ulike
sektorer. I FAE er det flere frihandelssoner hvor de fleste
multinasjonale IKT-selskapene er representerte; Dubai
Internett City, Dubai Media City, Dubai Silicon Oasis og
Dubai Outsource City.

Foto: Ahmed Sade Dubai Shipbuilding

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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Under Kronprinsens besøk i april arrangerte Innovasjon
Norge et IKT-seminar hvor norske bedrifter fikk møte
lokale aktører. Det ga gode resultater og i alle fall ett av
selskapene som ikke allerede var representert i regionen
fikk agent og kontrakter.

Over 100 norske næringslivsledere deltok i
Næringslivsdelegasjonen som ledsaget kronprinsen.
Under besøket til Qatar, Abu Dhabi og Dubai ble
aluminiumsfabrikken Qatalum, hvor Hydro Aluminum er
en av eierne åpnet i Doha. I Abu Dhabi ble det
gjennomført seminarer innen olje & gass og maritim
sektor. I tillegg ble det arrangert et Corporate Social
Responsibility (CSR) frokostmøte og et rundebordsmøte
med Masdar. Programmet i Dubai inneholdt seminar
innen maritim sektor og IKT, samt besøk til Drydock
World med omvisning på Polarcus Asima, et seismisk
fortøy hvor design og utstyr i stor grad er norsk.

Flere norske IKT-selskaper er allerede godt etablert i
Midt-Østen i tillegg til at en del gjør god butikk i denne
regionen uten å være representert lokalt.

MARIN
Norge er allerede den ledende leverandør av laks til
regionen. Og i 2010 kom flere nye norske aktører på
banen, noe som har resultert i regelmessige leveranser
av levende kongekrabber og torsk til FAE.
NÆRINGSLIVSBESØK
INNOVASJON NORGE BIDRO I 2010 I FORBINDELSE
MED FØLGENDE BESØK:
Besøk av Utenriksminster Jonas Gahr Støre under ”World
Future Energy Summit” i januar.
Støre holdt et viktig innlegg under miljøkonferansen i
Abu Dhabi, som samlet statsledere og politikere fra hele
verden. Flere norsk bedriftsledere med Statoil’s Helge
Lund i spissen deltok også. Det ble arrangert møte
mellom Støre, Lund og Abu Dhabis kronprins Sheikh
Mohammed bin Sayed al Nayan på den norske standen.
Statoil undertegnet en samarbeidsavtale med Masdar
under besøket.

Jonas Gahr Støre

HKH Kronprins Haakon

Snarvisitt fra Statsminister Jens Stoltenberg på vei til
Afghanistan for å feire 17. mai med de norske soldatene
der.
Sammen med Forsvarsminister Grete Faremo hadde
Statsministeren en stopp i Dubai på vei til Afghanistan.
Innovasjon Norge tok i mot dem og hadde samtaler,
hvor blant annet våre aktiviteter innen energi & miljø og
forsvarssektoren ble diskutert.

Erik B. Wiken and PM Stoltenberg
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Foto: Innovasjon Norge

Telecom-markedet i FAE er godt regulert, hvor
innovative løsninger blir ønsket velkommen. Mobilbruk
og sosiale medier i FAE har hatt en enorm utvikling.
Fiber og oversjøiske kabler øker i omfang, samt at det
satses på å utvikle den arabiske biten av media.
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Foto: Einar Fondenaer

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte
Manama, Bahrain i oktober på vei hjem fra India.
Ambassaden i Abu Dhabi, konsulæragenten i Manama
og Innovasjon Norge benyttet anledningen til å
arrangere et møte med norsk næringsliv i Bahrain med
IM Skaugen, Jotun, Wilh. Wilhelmsen, ABB og DNV i
spissen. Ledende næringslivsrepresentanter fra Bahrain
var også inviterte.

Erik Wiken, direktør Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge i De Forente Arabiske Emirater
(FAE)
Næringsminister Giske med stop-over i Bahrain

Erik B. Wiken, direktør
E: erik.wiken@innovationnorway.no
M: +971 50 1148747
Bente Rød Eide, markedsrådgiver
E: bente.rod.eide@innovationnorway.no
M: +971 50 9001764
Marit Martinsen Mubarak, markedsrådgiver
E: marit.mubarak@innovationnorway,no
M: +971 50 9001763
Kontoradresse: Oasis Centre, Al Qouz, Dubai, UAE
Internett: www.innovasjonnorge.no/uae
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Innovation Norway in India
2010 at a glance
As compared to 7.5% in Financial Year 2009-10,
Indian economy is expected to grow at 9.2% in
Financial Year 2010-11. The growth has been driven
by expansion in the Service and Industrial sector.
India is continuing with massive investements in
Energy, Infrastructure, Healthcare, Agriculture,
Environment etc. All of these present a strong export
opportunity to Norwegian companies with niche
products and services. India is also growing as a
consumer market. Norwegian Food companies led
by NHO have been actively scouting for
opportunities in India. The presence of Orkla in this
segment has also infused confidence in Indian
market.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

We are seeing a constant increase in Norwegian interest
towards India. In 2010, Innovation Norway New Delhi
assisted nearly 30 companies with services ranging from
Market Research to Acquistion and Takeovers. For the
first time, we have been engaged by two Norwegian
companies in assisting them in their Acquisition
ambitions in India. Norner Innovation AS has established
itself in India and secured a contract from one of the
leading oil companies in India.
IN New Delhi has been providing professional support to
various Norwegian Ministries including the Ministry of
Finance, Ministry of Foreign Affairs a.o.. Our cooperation
with Industry associations like INTSOK, INTPOW, NME
and Abelia has become stronger in 2010.

KEY HIGHLIGHTS OF ACTIVITIES FOR 2010 IN THE
DIFFERENT SECTORS:

Energy & Environment
Energy and Environment sector has kept the trajectory
of rapid growth owing to mega Government plans
which aim at reducing Power deficit and improving the
living conditions in India, especially in the urban areas.
Nearly 10 GW of new capacity were added as against a
target of 15 GW in Financial Year 2010. Jawahar Lal
Nehru National Urban Renewal Mission has continued
to be the catalyst in propelling the growth of new
projects in Water and Sewage Treatment. From
Norwegian perspective, the sector should be attractive
for equipment and technology suppliers to Hydro, Wind
and Solar sector.
The highlight in the sector was participation of thirteen
companies at the Norwegian pavilion in Delhi
International Renewable Energy Conference (DIREC)
2010. A study of opportunities within the Energy &
Environment sector in India was also conducted and
compiled in a report and was made available to the
Norwegian industry.

Trade and Industry Minister, Trond Giske at DIREC 2010
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Maritime

ICT

Shipping plays an important role in the transport sector
of India's economy. Approximately, 90 per cent of the
country's trade by volume (70 per cent in terms of value)
is moved by sea. India has the largest merchant shipping
fleet among the developing countries and ranks 20th
amongst the countries with the largest cargo carrying
fleet. Indian maritime sector facilitates not only
transportation of national and international cargo but
also provides a variety of other services such as cargo
handling services, shipbuilding and ship repairing, freight
forwarding, lighthouse facilities and training of marine
personnel, etc. As per the new Maritime Agenda 20102020 released by Indian Ministry of Shipping, India wants
to increase its share in global shipbuilding from 1% to 5%.
The highlight in the sector was the announcement of
Joint Working Group Maritime by Norwegian Minister of
Trade & Industry, Mr. Trond Giske on 28th October in
Mumbai. Also, Indian Maritime Sector was presented to
maritime audiences in Ålesund and Stavanger in
September.

There has been an increased trend of Norwegian IT
companies to either offshore their business to India or
acquire share in Indian companies. India provides great
opportunity to Norway for Wireless products and
services; mobile applications, including mobile banking
applications, and related technologies.
Highlight was the presentation of an extensive report on
the ‘Indian Mobile Business Market’ to the Norwegian
Wireless Future group. The report was well received
within the network and led to seminars along with
several B2B meetings in partnership with NASSCOM, the
premier trade body and the chamber of commerce of
the IT-BPO industries in India. Also, opportunities related
to ICT in India were presented at the ICT road-show in
Bergen in September.

Oil&Gas
With the ninth round of acerage auction underway, the
Indian Oil & Gas sector offers promising ample
opportunities for Norwegian SME’s with niche
technologies in deepwater exploration and production.
Liquified Natural Gas market in India is another area
where Norwegian companies can target a sizeable
market share. Opportunities exists in the complete value
chain of the upstream sector from seismic data
acquisition, data interpretation, drilling, well-services,
logging services, production, transporation, natural gas
liquefication, regassification, gas distribution to name a
few.
Highlight was facilitation of the 5th Indo-Norway Joint
Working Group Meeting on Hydrocarbons in March,
wherein initiatives of inviting the private companies
from both the nations to participate for the first time
were taken. Also, organised was a business delegation
from India during ONS 2010 in August 2010 and
participation in O&G road-show in Norway.
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NPR (Nærings- og profileringsmidler)
Funds allocated by the Ministry of Foreign Affairs and
administered by the Ministry of Trade and Industry were
used for profiling and promoting Norway (both business
wise and culturally.
Highlight was coordination of the three NPR CSR
Advisory Board (advisory board for the Ambassador of
Norway to India and the Commercial Counsellor)
meetings along with two INBUC (India Norway Business
Council) meetings, held in 2010. 'Norwegian Businesses
in India' booklet with additional information about doing
business in India including IPR and CSR was also
updated in 2010.

Business Match Making Programme (BMMP)
projects:
New Delhi office carried out eleven projects with
Norwegian SME companies (from energy and
environment, ICT, maritime, business service sectors) in
2010 as a part of the BMMP.
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ANNUAL REPORT INDIA

Photo: Royal Norwegian Embassy/IN New Delhi

MANY VISITS
IN Delhi contributed to the following visits:
Prime Minister Jens Stoltenberg in early February 2010
for the Delhi Sustainable Development Summit (DSDS):
an experience sharing platform was organised with
some of the Norwegian companies in India (Telenor,
Uninor, SN Power, Scatec Solar, Tandberg, Conax, Orkla,
NHST, DnB Nor, Jotun, Norinco, DNV, Aker Solutions and
Storebrand).
Foreign Minister Jonas Gahr Støre in early March 2010
to co-chair the India-Norway Joint Commission Session:
A Corporate Social Responsibility (CSR) meeting was
organised with some of the above companies.
Trade and Investment Minister Trond Giske in
October 2010: Trade agreement, renewable energy, gas
and petroleum, maritime cooperation and CSR were
high on the agenda of the Minister’s four days visit to
India. A large business delegation comprising of
delegates from sectors like: Oil and Gas, Maritime,
Energy and Environment and ICT accompanied him.
Seminars showcasing Norwegian capabilities in all the
mentioned sectors were organised with Indian partners
at Mumbai and Delhi.

Prime Minister Jens Stoltenberg at DSDS2010
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Foreign Minister Jonas Gahr Støre visiting Delhi 2010
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Rajeev Koul

Harald Nævdel

Innovation Norway/Royal Norwegian Embassy
50-C, Shantipath, Chanakyapuri
New Delhi-110021
Tel: 91 11 41779200
Fax: 91 11 41680145
www.innova
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ANNUAL REPORT MALAYSIA

Photo: The Intermark

Malaysia
Main Focus on Oil & Gas
and Marine Sectors

MALAYSIA ECONOMY AND MACRO TRENDS

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

The trade delegation
accompanying the
Crown Couple to
Kuala Lumpur in
March is Norway’s
largest-ever business
delegation to any
country todate.
37 Norwegian
companies from
varied sectors have
sought the assistance
of IN KL in their
internationalisation
ambitions.
Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

The Malaysian economy grew by 7.2 % in 2010 as
compared to a contraction of 1.7% in 2009. Much of the
growth for 2010 came from the two largest segments of
the economy, namely the services and manufacturing
sectors.
2010 also marks the launching of Economic
Transformation Programme (ETP) in September. ETP is a
roadmap which aims at transforming Malaysia into a
high-income nation by 2020. 12 national key economics
areas (NKEAs) have been identified as key growth
engines for Malaysia, with some that are of apparent
interest to Norwegian businesses, such as oil, gas &
energy, healthcare (biotechnology), communication,
content & infrastructure and high-value agriculture.
Todate, 19 projects valued with investment value close to
RM 67 billion (or NOK 127,5 billion) have been
announced, and more announcements are expected to
follow suit.
The Kuala Lumpur Team
2010 has been a productive year for the Innovation
Norway Kuala Lumpur office. The office has, during the
year, provided various types of advisory support and
practical assistance to around 40 Norwegian companies,
majority of them SMEs from various sectors.
In terms of profiling activities, the office was heavily
involved in the official visit of Crown Prince Haakon and
Crown Princess Mette-Marit in March, and has also
organised country pavilions at selected exhibitions held
in Kuala Lumpur to profile Norway and its businesses to
Malaysian counterparts and other regional players.
PRIORITY SECTORS
Innovation Norway Kuala Lumpur has idenfied two
sectors in Malaysia which hold opportunities for growth
for Norwegian companies. These sectors are the oil &
gas and marine aquaculture sectors.
Incidentally, the office has built-up competence and
network in these two main sectors to better fulfill our
role as a market enabler for Norwegian companies
interested in entering into these sectors in Malaysia.
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IN Kuala Lumpur office is located in The Intermark Building.
Photo: The Intermark

OIL AND GAS
There are great opportunities in oil & gas sector in
Malaysia for Norwegian suppliers as PETRONAS, the
national petroleum corporation, will be putting
increased focus on the domestic front through three
measures, namely: rejuvenating existing oil fields
through enhanced oil recovery (IOR/EOR), developing
small fields through innovative solutions and intensifying
domestic exploration activities.
Several deepwater projects, such as Gumusut-Kakap,
Kebabangan, Malikai, Siakap North/Petai are at various
stages of development and expected to come on stream
in the next 2-3 years.
In 2010, Norway-Malaysia oil & gas collaboration
reached a new level when, in connection with the official
visit in March, Universiti Teknologi PETRONAS,
University of Bergen and University of Stavanger signed
an MoU to establish a strategic partnership among
them. This alliance will pave the way for further research
collaboration in various areas including CO2 capture,
CO2 utilisation and renewable energy.
From daily operation’s front, aside from the advisory
services provided individual oil & gas companies,
Innovation Norway Kuala Lumpur office was also
involved as a host of oil & gas activities with the aim of
profiling and promoting Norwegian O&G technology to
industry players in Malaysia. These activities range from
workshops (organised jointly by PETRAD, INTSOK and
PETRONAS), a CO2 management and IOR/EOR seminar
during the official visit, PETRONAS delegation visits to
Norway in June and August, to national pavilion in a
regional subsea exhibition.
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Norwegian companies have long-vested interest in
Malaysia’s defence industry, and this is evident with
Norwegian companies’ continued participation since the
90’s at the Defence Services Asia (DSA) exhibition and
Langkawi International Maritime and Aerospace
Exhibition that are held in alternate years in Malaysia.
In 2010, Innovation Norway KL organised two defence
industry-related profiling activities, which were a joint
seminar with the Norwegian Defence and Security
Industries Association (FSi) during the official visit in
March and a Norwegian Pavilion at Defence Services
Asia (DSA) Exhibition in April. The pavilion received
several foreign defence delegates as well as Malaysian
VIPs, including the Malaysian Prime Minister and the
Malaysian Defence Minister.

OFFICIAL VISIT IN MARCH
2010 kicked off with the official visit of HRH Crown
Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit to
Malaysia in March.
Norwegian Pavilion at Subsea Asia 2010. (Photo: IN)

MARINE AQUACULTURE
The Kuala Lumpur (KL) office has built a good rapport
with the Department of Fisheries Malaysia (DOFM),
which plays an instrumental role in modernising the
aquaculture sector in Malaysia..
This year, DOFM has decided to use the mussels farming
technology of a Norwegian company in its pilot project
which aims at modernising the mussels industry in
Malaysia. This pilot project will kick off in first quarter of
2011. The KL office has connected the Norwegian
company with DOFM upon knowing DOFM’s interest in
modern mussels farming technology.

The royal couple led a 200 member strong delegation,
which included Trade and Industry Minister Trond Giske,
Foreign Affairs State Sectetary Erik Lahnstein, Petroleum
and Energy State Secretary Robin Martin Kåss and
Fisheries & Coastal Affairs State Secretary Vidar Ulriksen.
Included in the delegation were 120 Norwegian business
representatives - which was Norway’s largest-ever
business delegation to any country todate. Also, close to
500 participants attended the four parallel ibusiness
seminars which were organised during the visits.
These turn-outs underline the surging bilateral trade
interests between Norway and Malaysia.

In its continued effort to promote Norwegian
aquaculture technology, the KL office jointly organised a
seminar (“Towards a High Technology and Sustainable
Aquaculture Industry in Malaysia”) with DOFM during
the official visit to Malaysia in March 2010. The seminar
attracted more than 100 participants.
Also, in April 2010, together with the Embassy, the KL
office assisted DOFM in their communication with
Norad with regards to assistance in developing a
regulatory framework for Malaysia’s aquaculture
industry. Innovation Norway KL is expected to assume
the role of project facilitator in this joint institutional
collaboration once this project is approved by Norad and
the Malaysian Cabinet.
DEFENCE
Malaysia is planning to spend between USD 5 billion and
USD 7 billion upgrading planes, ships and armoured
vehicles over the next five years from 2011. In February
2011, the government announced a RM 6 billion (USD 2
billion) allocation to build six patrol vessels for the Royal
Malaysian Navy.
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Ewe Tuan Hai interviewed by NRK during HRH Crown
Prince's visit to Malaysia in March 2010. Photo: Innovation
Norway

Photo: IN Kuala Lumpur

Also, for the first time, the South & Southeast Asia (SSEA)
offices joined forces to promote regional oil & gas
opportunities to Norwegian companies through an "oil &
gas roadshow", organised in cooperation with
Innovation Norway district offices in Rogaland,
Hordaland, Sør-Trøndelag and Agder.
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ANNUAL REPORT SINGAPORE

Photo: IN/Stian Olsen

A year of change Positioning towards a
sustainable future
2010 at a Glance
The Singapore economy roared in the Year of the
Tiger. It pulled out of recession and delivered an
exceptional economic performance with a doubledigit GDP growth of 14.7 percent, boosted by robust
growth in Asia and investment flows into Singapore.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

2010 was a year with hive of activities for Innovation
Norway in Singapore. We have had many assignments
ranging from organizing of Norwegian pavilions for
major international trade exhibitions, a business
delegation to Singapore & Indonesia and assisting
individual Norwegian companies covering market scan,
partner search and general market information. The
focus sectors in 2010 are: Oil & Gas, Maritime, Energy &
Environment, ICT and Healthcare.
TRADE EXHIBITIONS AND BUSINESS DELEGATION
The Singapore office successfully arranged for
Norwegian participation at three international trade
shows in Singapore which cover the three focus sectors
– Maritime, Oil & Gas and ICT. In March, we organised a
Norwegian Pavilion at Asia Pacific Maritime Exhibition
with 23 participating companies, mainly SMEs. In June,
we had a Norway Pavilion at CommunicAsia Exhibition,
which is one of the largest ICT show in Asia. And, a
Norwegian Pavilion was also organised in December at
OSEA International Oil & Gas Exhibition with 21
Norwegian exhibitors.
In October, Innovation Norway also co-organised an oil
& gas delegation to Singapore and Indonesia together
with INTSOK and in close cooperation with the
Norwegian Embassy in Jakarta and Indonesia-Norway
Business Council (INBC).
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ASSISTANCE TO INDIVIDUAL NORWEGIAN
COMPANIES
During the course of the year, the Singapore office
assisted many Norwegian SMEs in partner search,
market intelligence, identifying business opportunities
and other general tasks related to market assistance.
Many of these assignments are under the 'International
Growth' and 'Navigator' programs and are carried out in
cooperation with various Innovation Norway district
offices. In addition, the Singapore office also attended to
numerous general trade enquiries from both
Singaporean and Norwegian companies.
INTERNAL COOPERATION PROJECTS AND
ASSIGNMENTS
Several internal cooperation projects were carried out
during 2010. Major assignments include market report
on “Market for Live Seafood in Singapore” in cooperation
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EXTERNAL COOPERATION PROJECTS /AND
ASSIGNMENTS
The Singapore office has had several cooperation
projects with external partners and include various
cooperation assignments with INTSOK, covering the
Singapore joint organizing of a
Norwegian Pavilion with the Norwegian Maritime
Exporters (NME) at Asia Pacific Maritime Exhibition; and
administrative support services to the Norwegian
Business Association, Singapore (NBAS).

SCIENCE AND TECHNOLOGY
On behalf of the Research Council of Norway (RCN) and
MARINTEK, Innovation Norway in Singapore provides
assistance to Norwegian technology companies and
research institutions in Singapore and in the region. In
June 2009, the MoU between the RCN and the Maritime
and Port Authority of Singapore (MPA) was extended for
another three years.
During the first half of the year, the Singapore office also
provided assistance to the Renewable Energy
Corporation (REC) in Singapore with the promotion of
REC and facilitation of university collaboration.
With the support of RCN, the Singapore office has also
assisted DNV in their preparation for the establishment
of the DNV Clean Technology Centre in Singapore.,
which was officially opened in March 2010. This centre
represents a significant milestone in the collaboration
between Norway and Singapore on clean and
sustainable solutions.
The second half of the year also saw Egil Rensvik joining
the Singapore office as the new Counsellor for Science
and Technology with regional responsibility covering
South & South East Asia. He comes from Marintek and
has extensive experience and is well respected within
the Norwegian maritime fraternity.

Innovation Norway Singapore Photo: IN/Stian Olsen

ENTREPRENEURSHIP
The Singapore office also initiated and successfully
administered two entrepreneurship programs. We
arranged for a three-month internship program for a
group of 27 students from Gründerskolen. The program
includes a one-week orientation on South East Asia in
general and Singapore-focus on political, social &
economic environment and business culture. In addition,
the office also arranged for an entrepreneurship course
at the National University of Singapore and internship
with start-up companies as part of the entrepreneurship
program for Gründerskolen. The other program that we
organised was an entrepreneurship course for spouses
of Norwegian expatriates in Singapore and this was
arranged in cooperation with Innovation Norway’s head
office in Oslo, with support from the Buskerud &
Vestfold district office
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Regional Responsibility
Singapore is the regional office for Region South &
South East Asia, Middle East & South Africa in
Innovation Norway.
Ole Johan Sandvær, Regional Director
Egil Rensvik, Science & Technology Counsellor
Innovation Norway, Singapore
Tay Siow Hwee, Director (Singapore)
Claus Gaasvig, Senior Market Adviser
Susanna Quek, Market & Administrative Assistant
Diana Tan, Accountant / Executive Secretary
Contact details:
16 Raffles Quay #44-01
Hong Leong Building
Singapore 048581
Tel: +65 6222 1316
Fax: +65 6224 7079
Email: singapore@innovationnorway.no
Web: www.innovationnorway.no/singapore

Photo: Stian Olsen

with Innovation Norway, Finnmark office, market report
on “Singapore’s Biomedical Science Cluster” in
cooperation with Innovation Norway’s Healthcare
Sector Team and joint activities with the Broadcast
Network, both in cooperation with Oslo, Akerhus &
Østfold district office.
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ANNUAL REPORT SOUTH AFRICA

Annual Report 2010
Innovation Norway
South Africa
The South African office had a very successful year,
focusing on Business MatchMaking and longer-term
projects in Oil & Gas, ICT and Research &
Development.

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

South Africa has one of the most sophisticated business
environments in Sub-Saharan Africa, representing a key
component of its status as a regional economic
powerhouse. Strong state institutions fostering relative
political and economic stability have been key in
attracting foreign investors and maintaining growth.
However, a weakened power sector has recently dented
South Africa’s image as a top investment destination and
is under urgent review.

BUSINESS MATCHMAKING ACTIVITIES 2010
The Contract for the Business MatchMaking Program
(BMMP) with Norad was extended for the period 2010
to 2013. Following was achieved in 2010:
• 10 Companies joined
• 10 Agreements were signed
• 11 Norwegian visits to the market

Norphonic AS signs
a partnership
agreement with
Becker Electronics
Boost
Communications
signs up several
customers and
appoints a South
Africa Business
Development
Manager
SINTEF ICT visits
South Africa with 8
senior researchers to
explore R&D
synergies
IN SouthA fricaTeam
undertakes an ICT
Roadshow in Norway
which results in
several new clients

Key sectors of focus for Innovation Norway in 2010 have
been:

• 1 South African company visited Norway
SUCCESS STORIES IN MATCHMAKING:

• Oil and Gas

Norphonic AS

• Maritime technologies

Norphonic Communications of Bergen joined the BMMP
in 2010, and after a matchmaking visit, were able to
conclude a partnership with Becker Electronics, one of
the biggest suppliers of electronic equipment to the
South African mining industry. In October, they enjoyed
a highly successful product launch at the Electra Mining
Exhibition in Johannesburg, with the display of their
latest rugged VoIP mining telephones.
Comments from their local partner include:
“Norphonic’s VoIP Mining Telephones proved to be
immensely popular at our stand this year, demonstrating
that the mining industry is serious about its role in
improving communications and safety for exposed
mining workers”. Albert Bower, Managing Director at
Becker Electronics, Norphonic’s partner in South Africa
(introduced in March 2010, through BMMP)

• ICT
• Energy, including Green Business
• Trade of products to Norway

OIL AND GAS NETWORK OFFICE
A highlight for the South African office was the
establishment of an Oil and Gas network office in Cape
Town to better respond to the opportunities in the
South African and African markets. .
Eight Norwegian suppliers to the petroleum industry
have established a representative office in Cape Town.
On the 4th August 2010, the Petroleum and Maritime
Network Office was launched.

Boost Communications
Boost Communications is a leading mobile services
provider specialising in the media, broadcast and sports
sectors. Boost was introduced to the South African
market in 2008, through the BMMP. They currently
have The Times, Avusa Media, The Sowetan & Kaizer
Chiefs as customers.
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VIDAMO
Vidamo AS offers SMS and e-coupon technology, and
have established an office in South Africa. Their
comments on their first visit to South Africa were as
follows: “The two weeks in South Africa have been two
very productive weeks for Vidamo and a real breakthrough. I must first honour the BMMP programme as a
very well organized concept and with remarkable good
research and matchmaking from the team. The results
for Vidamo has been over all expectations and we are
now in a time-to-market phase where we have no time
to lose. We are entering into several partnerships and
with support from the BMMP we seem to be able to be
a dominant player within short time in the South African
mobile universe.” Haakon Haarberg, CEO

CSR SEMINAR IN JOHANNESBURG AND CAPE
TOWN
In May 2010, two seminars were hosted, one in
Johannesburg and one in Cape Town, with around 100
companies who are involved with Norwegian business,
to update them on the latest developments and
requirements around Corporate Social Responsibility
(CSR). The Norwegian Embassy was involved in this
seminar, which proved a very good networking session
with our clients.
CONTACT DETAILS

Innovation Norway, South Africa

SINTEF ICT VISIT
Following their participation in the State Visit to South
Africa in 2009, Sintef ICT conducted a return visit in early
2010, which resulted in their committing to developing
joint research projects with South African research
institutions. In September 2010 they returned to South
Africa with 8 senior researchers, and met with a total of
6 leading research institutions. Since this visit, an MoU
has been signed with the Meraka Institute of the Council
for Scientific and Industrial Research in Pretoria, as well
as ongoing discussions underway with the Medical
Research Council, the University of Pretoria and the
University of Stellenbosch. This project will develop
further in 2011.
ICT ROADSHOW IN NORWAY
In September, the Johannesburg team participated in a
regional initiative, in Bergen and Oslo, where market
potential and ICT opportunities were presented to
groups of potential Norwegian clients. The meetings
were well attended in both venues, and several potential
clients have resulted out of these seminars.

Cnr Rivonia & 5th Street
14th Floor Sandton City
P O Box 785436, Sandton, 2146
Tel: +27 11 784 8150
Fax: +27 11 784 8153
IP Tel: 21385405 (from Norway)
Email:
johannesburg@innovationnorway.no
http://www.innovasjonnorge.no/SorAfrika
Bjorn Eriksen, Director
Email: bjeri@innovationnorway.no
Mobile: +27 82 567 8895
Beverley Lewis, Market Advisor
Email: belew@innovationnorway.no
Mobile: +27 82 452 7328
Ronelle Dinsmore, Market Advisor
Email: rodin@innovationnorway.no
Mobile: +27 83 703 1555

Photo: www.southafrica.info
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ANNUAL REPORT THAILAND

FROM YELLOW AND RED
SHIRTS TO GREEN LIGHT
FOR BUSINESS
2010 was an active year for the Innovation Norway
office in Thailand which is represented by Blue
Business Solutions Ltd. 76% of the resources were
spent on client projects and administration was kept
at a minimum

THAILANDS ECONOMY

WE GIVE LOCAL
IDEAS GLOBAL
OPPORTUNITIES

Thailand’s economy continues to grow; 2010 ended with
a recorded growth of 7.8% and projections for 2011 are in
the 3.5-4.5% range. The Thai economy is exportdependent with exports accounting for 60% of its GDP.
Export growth at the end 2010 showed an increase of
40% year on year. Consumer price indices have moved in
the 3-5% span during the last five years and although we
saw a dip in 2009, with the economy starting to grow
again, inflation is back in the “normal” range between 3%
and 4%.
The Thai Baht has strengthened against the US Dollar in
2010. In the beginning of October, the USD dipped
slightly below THB 30 which is close to pre-financial
crisis 1997 figure. The NOK has been moving in the span
between THB 6 and 5
While Thailand was rocked by much publicised
demonstrations in 2010, business was not severely
affected and things are on the mend with new elections
scheduled to take place in the first half of 2011.

HIGHLIGHTS

SECTORS
The Thailand office focused its attention on three
sectors in 2010:
THE AUTOMOTIVE SECTOR
The automotive sector is Thailand’s foremost export
sector. Following the recession in 2008/2009, the output
was down by 40% to 1 million units in 2009. 2010 saw a
big turnaround with 1.6 million cars produced and more
than 60% being exported. Thailand is Southeast Asia’s
leading manufacturer of eco-friendly and alternative
energy cars and secured several new production plants
in 2010. One Norwegian company in the automotive
industry is working with us in preparation for entry in
Thailand.
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THE ICT SECTOR
Telenor, Norway’s leading telecommunication company
established presence in Thailand in the 1990s. Following
in its wake, a number of smaller Norwegian leading edge
technology companies have entered the Thai market.
The Kingdom’s high mobile telephone penetration,
estimated at 110-120% in 2010 has given breeding
ground to further development in the ICT sector gearing
up for the introduction of 3G-services. During 2010, we
have helped a number of Norwegian companies in the
ICT industry to study the Thai market in preparation for
establishment in the ICT sector.
THE ENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR
Thailand holds large proven reserves of natural gas, and
natural gas production has increased substantially over
the last few years. Still, Thailand has limited domestic oil
reserves, and imports make up a significant portion of
the country’s oil consumption. The Thai Government is
focusing on increasing the level of renewable energy
utilisation. Several Norwegian companies have expertise
in alternative energy production from solar and wind.
In addition environmental management has become
more important in Thailand. During the past year,
several international projects in a major industrial estate
on Thailand’s eastern seaboard were put on hold due to
environmental concerns. Environmental management
has been high on the agenda for Norwegian companies,
and in 2010, we continued to work with a Norwegian
company in the waste management business to study
logistics and market flow in preparation for
establishment in Thailand.
GENERAL EXPORT SERVICES
During 2010, the office in Thailand assisted many
companies both in Norway and Thailand with general
trade enquires concerning bilateral trade.
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Cars passing through the red-shirt barricades during the
demonstrations in May 2010

ASSISTANCE TO NORWEGIAN COMPANIES
The main task of the office is to assist Norwegian
companies, mainly SMEs making them able to enter the
Thai market through partner search, market intelligence
and market opportunity assignments. In 2010 we
assisted 14 Norwegian companies with preparations for
entering the Thai market. We continue to work with
several of the companies in establishing a presence in
Thailand.

NORWEGIAN BUSINESS CENTRE
When describing Innovation Norway’s presence in
Thailand, it is important to mention the Norwegian
Business Centre in Bangkok which houses the joint office
for Blue Business Solutions Ltd. representing Innovation
Norway and the Thai-Norwegian Chamber of
Commerce.
The Thai-Norwegian Chamber of Commerce is a nonprofit interest organisation for Norwegian related
businesses in Thailand. Roughly 50 companies are
members of the organisation whose mission it is to
create venues and channels for exchanging and sharing
information, to improve business conditions and
opportunities for Norwegian companies in Thailand and
finally to increase trade and investments between
Thailand and Norway.
INNOVATION NORWAY IN THAILAND
c/o Blue Business Solutions Ltd.
Axel Blom, Country Representative
Proadpran Piccini, Market Adviser
Kittiya Mookpaksacharoen, Assistant

The Innovation Norway team in Thailand on site visit to
shrimp farm in Chantaburi. From left to right:
Dr. Chalor Limsuwan from Aqauculture Business Research
Center, Mr. Jan Kleiven, Akva Design, Mrs. Mintra Kleiven, Ms.
Kittiya Mookpaksacharoen, Secretary at Norwegian Business
Centre, Dr. Niti Chuchird Aqauculture Business Research
Center, Mrs. Proadpran Piccini, Market Adviser, Innovation
Norway, Axel Blom, Country Representative, Innovation
Norway

Mahatun Plaza, 14th Fl.
888/142 Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel.: +66 2627 3040
Tel.: +47 213 99 004 (Norwegian direct line)
Fax: +66 2627 3042
Email: bangkok@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no/thailand

Axel Blom, Country Representative Thailand.
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INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
(IFU)
In 2010 we have worked on three international research
and development projects. Two of the projects which
were started in 2010 continue into 2011
•A project creating healthier and more economical
shrimp farms through oxygen technology
•A project in cooperation with Thailand’s foremost
hospital and Microsoft to introduce a high technology
solution for keeping track of sophisticated hospital
equipment within a large private hospital
•A project offering state-of-the-art methodology and
solutions for smart future awareness
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ÅRSRAPPORT VIETNAM

Endringer i Vietnam skaper
nye muligheter for norsk
industri.
Vietnam i 2010
Vietnam er, etter Kina, fortsatt den raskest voksende
økonomien i regionen. I 2010 økte BNP med 6,8 %.
Høyere inflasjonen er nå blitt et en utfordring for
myndighetene som nå må oppnå vekst gjennom mer
stabilitet.
Vietnam har passert Kina på Verdensbankens
rangering av ”Ease of doing business”. De siste årene
har utenlandske investeringer ligget jevnt på 10-11
milliarder USD pr. år og endret seg ikke gjennom de
siste års finansielle uro. Landet representerer et
viktig alternativ til Kina, som har sett økte lønninger
og kapasitetsutfordringer. Flere norske bedrifter
vurderer å flytte produksjon fra Kina til Vietnam. I
første rekke gjelder dette tekstilbransjen.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.

Samhandel
Fra Vietnam, kan en få enkel markedsadgang til ASEAN
samt til Japan, Kina og India gjennom frihandelsavtalene
disse landene har. Og arbeidet med en Vietnam – EFTA
frihandelsavtale er under oppstart.
Norsk eksport til Vietnam har de siste 5 årene hatt en
femdobling. I disse årene er det særlig varer og utstyr
innen maritime utstyrsleverandører som har vokst. Fra
2009 til 2010 økte norsk eksport fra kr. 606 mill. til kr.
844 mill.
Oppsummert er Vietnam i økende grad interessant for
norske bedrifter. Landet er både et sted å produsere med
nærhet til et stort regionalt marked og et land i sterk
vekst, med økende middelklasse og med nær 90
millioner innbyggere.

Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
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Endring skaper muligheter
Det statseide skipsbyggingsselskapet Vinashin sliter og
er under restrukturering. Ringvirkningene for noen
norske bedrifter er allerede synlige. “Vinashin-saken” var
en av de mest omtalte i Vietnam 2010 og har direkte og
indirekte bl.a. medført spørsmål i nasjonalforsamling
rundt mulig mistillit til ministere, gransking av alle større
statseide selskaper, krav om uavhengig revisjon av
selskaper i et land der spørsmål om uavhengighet
/maktfordeling er sensitivt, åpen diskusjon om
statsselskapene manglende verdiskaping og avdekking
av svikt i opplæringssystemene både for fagarbeidere og
ledere, med lav kvalitet og produktivitet som resultat.
Videre har myndighetenes håndtering indirekte ført til at
landet fikk redusert kredittverdighet rett før året var
over.
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Kontorets gjennomførte aktiviteter
2010 var preget av høy aktivitet ved Innovasjon Norges
Hanoi-kontor. Fra en relativ lav aktivitet i begynnelsen
av året, der en rekke bedrifter måtte revurdere
internasjonale planer grunnet svak økonomi fra året før,
tok aktiviteten seg markant opp etter sommeren.

Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

Kontorets hovedfokus var dette året rettet mot maritim
og olje og gass-sektoren, samt mot energi- og
miljøsektoren. Nytt var også at IKT-sektoren skapte
aktivitet.

Arbeider i plastindustrien. Foto: Kjell Arne Nielsen

Innovasjon Norge i Hanoi har bistått med et bredt
spekter av tjenester for bedriftene, som rådgivning og
praktisk hjelp i forbindelse med bedriftsetablering, råd
relatert til vietnamesisk forretningskultur, hjelp til å finne
partnere, sette opp seminar som ledd i
markedsaktiviteter, sette opp møter og holde kontakt
med myndighetene på vegne av bedrifter i forbindelse
med ”problemløsning”.

Ett mulig scenario fra dette er at statseide selskap innen
få år omdannes til selskap som må fokusere på
kjernevirksomheten og i større grad ledes etter
markedsprinsipper, likestilt med private selskaper. I
tillegg kan en forvente akselerert statlig nedsalg og
børsnotering.

Kontoret gjennomførte fire prosjekter innen Innovasjon
Norges Internasjonaliseringsprogram for små og
mellomstore bedrifter. Prosjektene inneholdt ”døråpning”
og partnersøk for selskap innen plastproduksjon, design
av fiskebåter, innen vannrensing, samt bistand i
forbindelse med oppstart av produksjon av arbeidsklær.

Samtidig er der et blitt et enda sterkere driv mot å
utvikle en lokal leverandørindustri som er tuftet på mer
enn dagens lave lønninger.

For å videreutvikle samarbeidet mellom kontoret og våre
distriktskontorer, er det gjennomført individuelle møter
med distriktskontorer, deltakelse under maritimt
sektormøte i Ålesund, olje & gass-rundreise til Agder,
Rogaland, Hordaland og Trøndelag, deltakelse på IKTseminar i Oslo m.m... På seminarene er det både gitt
markedsinformasjon og avholdt møter med
enkeltbedrifter. I tillegg møtte kontoret norske bedrifter
under OTC i Houston, ONS Stavanger, samt under
Norfishing i Trondheim.

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

Gjennom disse prosessene er Vietnam meget oppsatt på
å etablere samarbeid med kompetente bedrifter, også
Norske. Og norske bedrifter er også direkte invitert til å
foreta investeringer i lokal leverandørindustri.
Kombinasjon kapital og kunnskap vil raskt kunne gi
effekter i Vietnam. Eksempelet kan være STX Europe,
som bygger offshore-fartøyer syd i landet. Med
vietnamesiske arbeidere og norsk ledelse har det nye
verftet allerede etter første leveranse en produktivitet og
kvalitet som ligger nær europeisk standard og langt over
dagens vietnamesiske.
Norske bedrifter etablerer seg i Vietnam.
I løpet av 2010 har en rekke norske bedrifter etablert seg
i Vietnam. SMB-bedrifter som Karmsund Maritime
Offshore Supply og Master Solutions, men også større
selskaper som Orkla, som gjennom SAPA kjøpte en
aluminiumsprodusent, SN-power, som skal investere i
større vannkraftverk og STX Europe som åpnet verftet
og døpte første fartøy samme dag. Innovasjon Norge
Hanoi har bistått STX i hele prosessen. - ”Uten INHanoi ville vi aldri fått det til” uttalte tidligere leder for
STX Europe i Vietnam, Arvid Sundli, under et maritimt
arrangement i Ålesund i september 2010.
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I samarbeid med ambassaden ble det gjennomført to
”Norwegian Business Forum”. Det første ble holdt i
Hanoi og kombinert med en dialog-lunsj med
Visestatsminister Hai. Det andre var i Ho Chi Minh City.
Dette møtet ble kombinert med et halvdags CSRseminar med hovedvekt på praktisk arbeid. Dagen før
ble det også avholdt et dags-seminar om hvordan vinne
anbudskonkurranser i Vietnam.
Innovasjon Norge Hanoi var også involvert i planlegging
og gjennomføring av Visestatsminister Hai’s besøk til
Norge i Juni 2010.
Olje og Gass sektor
Kontoret har vært spesielt fokusert på å få kartlagt
norske bedrifters muligheter innen Increased Oil
Recovery (IOR) og muligheter i verdikjeden for LNG
(Liquefied Natural Gas).

Foto: Kjell Arne Nielsen/Innovasjon Norge

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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ÅRSRAPPORT VIETNAM

Maritim sektor
Vietnamesisk skipsbyggingsindustri har opplevd et
meget vanskelig år med kansellerte byggeprosjekter og
et statlig skipsbyggings-konglomerat (Vinashin) i nær full
oppløsning. Norske redere med byggeprosjekter hos
Vinashin har gjennom sine spesifikasjoner stort innhold
av norsk utstyr.
Støtte til de ulike prosjektene, slik at de kan
gjennomføres med kvalitet, har derfor vært en viktig
aktivitet for Innovasjon Norge. Spesielt mot slutten av
året har kontoret fasilitert kontakt mellom norske
aktører og den nye ledelsen i Vinashin.
Under “Vietship 2010” gjennomførte kontoret to
nettverksarrangementer, deltagelse på NMEs fellesstand
og gjennomføring av et halvdags seminar med fokus på
å fremheve Norges maritime klynge og innovasjon i
samarbeid.

Steelcutting KGJS. Foto: Kjell Arne Nielsen

Kontoret koordinerte et olje og gass markedsrapportprosjekt som involverte syv Innovasjon Norge kontorer i
utlandet og presenterte en oppdatert olje og gass
markeds rapport med fokus på IOR i Vietnam.
Videre arrangerte Innovasjon Norge Hanoi et
besøksprogram for PetroVietnam Gas (PVGas) til Norge.
PVGas ble presentert for hele 11 norske bedrifter med
produkter og tjenester innen LNG og kraftproduksjon og
i ettertid ser vi at selskapet er i dialog med en rekke av
disse.

Innovasjon Norge Hanoi har utgitt en rapport om
bygging av fartøyer i plastkompositt i Vietnam. Kontoret
har også, i tillegg til ulike oppdrag fra enkeltkunder,
utgitt flere maritime nyhetsbrev.
IKT
Det er identifisert en rekke muligheter for norske
bedrifter innen programvareutvikling i Vietnam. Vi ser da
også at flere bedrifter vurderer å etablere seg i Ho Chi
Minh City og der utnytte den voksende klyngen av
norske selskaper. Kontoret forventer økt forespørsel fra
norske IKT-bedrifter i tiden fremover.

Marin sektor
Innovasjon Norge Hanoi planla og gjennomførte et
besøksprogram for fem bedrifter som deltok i et
nettverks-kompetanseprosjekt (Navigator) mot Kina og
Vietnam.
Kontoret utga en markedsrapport som synliggjorde
markedsmuligheter for norske bedrifter innen akvakultur
i Vietnam, samt muligheter for eksport av norsk sjømat.
Det er spesielt avdekket muligheter innen prosessering
og kjøleteknologi samt innen vannrensing for Pangasius
oppdrettsanlegg.
Til tross for antatte markedsmuligheter, ser vi at norske
marine bedrifter har begrenset interesse for Vietnam. I
første rekke skyldes dette ulike oppdrettsformer og ulike
utviklingsstadier i bruk av teknologi. For neste år vil
kontoret derfor kun respondere på konkrete
henvendelser om assistanse.
Fornybar energi og miljøteknologi
Vi merker fornyet entusiasme for Vietnam fra selskaper
innen ulike former for vannrensing. Kontoret har fasilitert
møteplasser og håpet er at vi neste år ser en gruppe
norske bedrifter gjøre et koordinert fremstøt for å lykkes
i vannprosjekter i Vietnam. Kontoret har også med
utgangspunkt i våre lokale nettverk, koblet
Vietnamesiske selskaper mot relevante norske
teknologiselskaper.
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Åpning av STX-Europe's verft i Vung Tau.
Foto: Kjell Arne Nielsen

Foto: Kjell Arne Nielsen/Innovasjon Norge

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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Business Matchmaking Program (BMMP)
Første kvartal 2010 var programmet preget av
rekruttering av nye konsulenter både i Norge og
Vietnam. Dette medførte relativt lav aktivitet. Imidlertid
tok aktiviteten seg opp etter hvert og året avsluttet
meget hektisk. Totalt 14 samarbeidsavtaler mellom
norske og vietnamesiske selskap ble inngått og kontoret
har planlagt og gjennomført besøk i Vietnam fra hele 16
norske bedrifter.
De norske selskapene representerer en rekke ulike
bransjer, så som mekanisk industri, tekstil, sportsutstyr,
plast, IT, møbel, handel med sjømat, matproduksjon og
vannteknologi.
Kontoret har videreført og forsterket fokus på CSR og
benytter et spørreskjema som alle bedriftene i BMMP
må igjennom for å øke bevissthet rundt dette temaet.

Om Hanoi-kontoret
Innovasjon Norges kontor i Hanoi er samlokalisert med
Norges ambassade og utgjør ambassadens kommersielle
seksjon. Samarbeidet med ambassaden fungerer svært
godt. Vi ser gode synergieffekter mellom de
utviklingsprosjektene som gjennomføres av ambassaden
og det sektorrettede arbeidet som Innovasjon Norge
gjennomfører overfor norske selskaper.
Kontoret hadde ved utgangen av året seks ansatte,
hvorav en norsk utsending og fem lokalt ansatte.
Kjell Arne Nielsen, leder
Pham Quynh Mai, markedsrådgiver marin sektor, olje og
gass
Tran Hai Anh, markedsrådgiver maritim sektor, fornybar
energi og miljø
Dang Phuong Lien, markedsrådgiver BMMP
Do Anh Tuan, administrasjonsmedarbeider
Do Kim Quyen, regnskapsfører (50%)
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Foto: Innovasjon Norge

Kjell Arne Nielsen
Direktør
Innovasjon Norge Hanoi
Mob: +84 903463324
kjell.arne.nielsen@innovationnorway.no
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ÅRSRAPPORT REGION NORD-ØST ASIA

Foto: Innovasjon Norge

Årsrapport Nord-Øst Asia
2010
Nord-Øst Asia regionen består av 3 betydelige
økonomier, der Kina og Japan i størrelse er den nest
største og den tredje største i verden, og 2010 er
historisk, der den kinesiske økonomien passerte den
japanske og overtok som den største økonomien
etter USA. Selv om de 3 landene tilhører den samme
regionen er dette 3 ulike økonomier. Den japanske,
en moden, velutviklet, moderne men stagnerende
økonomi; den sør-koreanske en fortsatt ung
økonomi, offensiv, voksende og åpen; og den
kinesiske, en svært ung økonomi, sentralstyrt med
sterke elementer av markedsøkonomisk tenkning og
meget sterkt voksende. De 3 landene representerer
også ulike kulturer, svært forskjellig fra vår egen, og
helt ulike politiske regimer og tradisjoner som stiller
ekstra krav til Innovasjon Norges innsats for norsk
næringsliv.

Året har i denne regionen vært noe preget av
senvirkninger fra finanskrisen, med ca. 10% reduksjon av
norsk eksport til Kina og Sør-Korea. Denne reduksjonen
må likevel ses i sammenheng med den formiddable
eksporten til disse markedene fra 2008 til 2009, som var
på mer enn 40% og 60%, henholdsvis. Eksporten til
Japan økte imidlertid i 2010. Samhandelen med regionen
er likevel formiddabel, og representerer samlet et svært
viktig område for Norge, og med utviklingen i Kina, vil
betydningen for norsk samarbeid og tilstedeværelse i
disse markedene bare øke i årene som kommer.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.

Regionen vil representere et tyngdepunkt i
verdensøkonomien, der USA og Europa er de 2 andre.
Økonomiene i USA og Europa er stagnerende men vi ser
en betydelig vekst i Nord-Øst Asia som vil representere
viktige markedsmuligheter for norske bedrifter og for
norsk næringsutvikling.

Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
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Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.
Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

2010 har vært et år der samarbeid og samhandling
mellom Innovasjon Norges kontorer i de 3 landene har
vært satt i fokus. Vi har prioritert 6 sektorer: Energi og
Miljø, Maritim, Marin, IKT, Helseteknologi og Reiseliv.
Hvert kontor har i utgangspunktet prioritert 2 sektorer, i
tillegg til Reiseliv, for å utvikle bedre sektorkompetanse,
og alle de ansatte rådgiverne er med i ett eller flere
regionale team innenfor hver sektor.
På denne måten legges grunnlaget for bedre regional
koordinering av prosjektene og for en bedre
kompetanseutvikling hos den enkelte rådgiver. Denne
organiseringen kommer også bedriftene til gode
gjennom regionale markedsvurderinger, en bedre
regional koordinering av kundeprosjektene, bedre
sektorkompetanse og bedre rådgivningstjenester,
samtidig som det skapes bedre lærings- og
utviklingsprosesser internt. Vårt kundrettede arbeid er på
denne måten matriseorganisert, der sektorarbeidet ledes
av en regional sektorleder innenfor alle de prioriterte
sektorene. Vi opplever større faglig engasjement og
bedre faglig utvikling på de områdene som er viktig for
våre prioriterte kunder.

2010 har vært et år preget av økende aktivitet på alle
kontorene. I særlig grad gjelder dette de 2 kontorene i
Kina, hvor vi i tillegg har hatt verdensutstillingen Expo
2010 som har forsterket aktivitetsnivået betydelig.
Prosjektene har vært mange innenfor rådgivning,
hjemhentings- og profileringsprosjekter, seminarer og
messearrangementer, i tillegg til en lang rekke politiske
besøk og næringslivsdelegasjoner. Vi ser også en økende
aktivitet av fylkeskommunale delegasjoner med
etablering av vennskapsregioner og provinser. Dette
gjelder i særlig grad Kina, der politikken spiller en
viktigere rolle innenfor næringsutviklingsarbeidet enn
kanskje i noe annet land.

For å betjene norsk næringsliv i regionen har Norge 4
kontorer, i Tokyo, i Seoul, i Shanghai og i Beijing. Vi er til
sammen 28 personer som jobber for norske
næringslivinteresser, 17 lokalansatte og 11 norske.

Terje Lang-Ree, regiondirektør Nord-Øst Asia.
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Foto: Innovasjon Norge

Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.
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ÅRSRAPPORT BEIJING, KINA

Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge Beijing
Asia blir viktigere og viktigere for Norge. Det
bilaterale samarbeidet og forholdet mellom Norge
og Kina var i 2010 trolig det mest spennende
noensinne. Med oppbygging og gjennomføring av
verdensutstillingen i Shanghai, kraftig økt norsk
interesse for Kina, og Nobels Fredspris i samme år.

Kinas andel av verdenseksporten har steget fra 4 % i år
2000 til 10 % i 1010. Andelen av verdenseksporten
forventes av flere å øke til minst 15 % 2020. Kinas
bruttonasjonalprodukt hadde en vekst på 10,3 % i 2010.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter

Kina er et mulighetenes land, som er så stort at selv det
som er nisjer i Norge kan være egne forretningsområder
her. Samtidig er det viktig å ta med seg erfaringene om
at det ofte krever langsiktig fokus og arbeid for å
etablere norske produkter i Kina.
Eksporten fra Norge til Kina holdt seg høy, selv om det er
en nedgang på ca 10 % fra 2009, men må ses i
sammenheng med eksportveksten fra 2008 til 2009 som
var på hele 40%.
Kina sin posisjon i verdensøkonomien gjør at det er
naturlig for bedrifter med internasjonale ambisjoner å
vurdere Kina. Det gjelder både som marked og som
leverandørland.
I Kina er det norske næringsinteresser i mange sektorer
og norsk næringslivssamarbeid med Kina er todelt. Salg
av teknologi, produkter og kompetanse er viktig i flere
sektorer, som olje og gass, marint, energi og miljø,
maritim, møbler med flere. Den andre delen er Kina som
leverandørland av varer.

Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

Den kinesiske kulturen skiller seg fra den vestlige på flere
viktige områder, selv om man ser en viss tilpassning mot
det vestlige. For å lykkes i Kina bør man ha nærhet til
markedet og opparbeide seg god kjennskap til dette.
Langsiktighet, strategi, tilstedeværelse og finansielle
ressurser er viktige stikkord.

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.

INNOVASJON NORGE BEIJING OG LEVERANSER TIL
NORSKE BEDRIFTER I 2010.
Innovasjon Norge Beijing har over 30 års erfaring med
arbeid for norske selskaper og har et velutviklet nettverk
i Kina. Kontoret har 11 ansatte og er samlokalisert med
Den kongelige norske ambassade i Beijing.
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Kontoret har dybdekunnskap på flere sektorer: Energi og
miljø, Marin , IKT, Olje og gass og Helse. I tillegg har
personalet opparbeidet seg god basiskompetanse på
flere andre sektorer gjennom prosjektarbeid for norske
selskaper.
I prosjektarbeid og kompetansedeling samarbeider
Beijingkontoret nært med de andre Innovasjon Norge
kontorene i Nordøst Asia, Generalkonsulatene i Shanghai
og Guangzhou.
Beijing kontoret har nå to ansatte i ledelsen som
kommer fra distriktskonorer i Norge og har således et
godt nettverk i Innovasjon Norge sine distriktskontor og
hovedkontor for øvrig.
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Regionsleder:Terje Lang-Ree
Nestleder: Geir A. Haugum

Energy Management Program - Kina

2010 var et travelt år med høyt fokus på
næringslivsprosjekter og verdensutstillingen i Shanghai.
Ambassaden i Beijing skiller seg ut fra mange andre land
sine ambassdaer med mange besøk på høyt politisk plan
fra Norge.
Innovasjon Norge Beijing hadde hele 52 enkeltkunde
prosjekter innen flere områder, men med hovedvekt
innen sektorer som Energi og miljø, Marint, IKT. Det ble
gitt med mange former for bistand eks, kvalitetsikring,
kredittsjekker, møtehjelp, døråpning, problemløsning,
ved selskapsetableringer osv.
Forøvrig en økning i antall prosjekter fra 2009. Det har
blitt besvart flere hundre generelle kundehenvendelser
fra norsk næringsliv, noe som også reflekterer den høye
interessen norsk næringsliv har for Kina.
IN Beijing med samarbeidspartnere arrangerte i 2010
flere konferanser og møteplasser i Kina og Norge, norsk
pavilliong på sjømatmessen i Dalian og på China
Offshore Wind 2010, samt to offisielle delegasjoner til
Norge. Expo blir omtalt under eget avsnitt.
Ansatte ved Beijingkontoret har deltatt ved flere
industrisamlinger og konferanser både som
foredragsholdere og deltagere, både i Norge og i Kina.

Verdensutstillingen i Shanghai – EXPO 2010
Verdensutstillingen i Shanghai ble gjennomført i
perioden 1 mai til 31 oktober og hadde 73 millioner
besøkende.16 oktober hadde Innovasjon Norge marin
dag på den norske pavilliongen, sammen med flere
norske selskaper. Det var også den dagen med flest
besøkende på utstillingen, med mer enn 1 million
besøkende. Over 3,4 millioner mennesker besøkte den
norske pavilliongen i løpet av utstillingen. Målet var 3
millioner. Det ble gjennomført mer enn 140
forretningsarrangementer, med mer enn 7000
deltagere. Hans Kongelige Høyhet, Kronkrins Haakon
deltok, det deltok representanter fra 10 departementer
og to stortingsgrupper i løpet av utstillingsperioden.
Innovasjon Norge Beijing hadde ansvaret for flere
arrangementer i forbindelse med utstilingen, deriblant
energi og miljø seminar for næringslivsdelegasjonen i
forbindelse med den norske dagen, energi og miljødager
på pavilliongen i august og marine dager i Oktober

Energy Management Programmet er et tre-årig prosjekt
med en totalramme på NOK 18,5 millioner, finansiert av
Norad og Innovasjon Norge. Innovasjon Norge i Beijing
administrerer programmet.
Det overordnede målet er å oppnå CO2
utslippsreduksjon gjennom å stimulere til
energieffektiviseringstiltak. Programmet fokuserer på to
hovedmarkeder i Kina som begge har et høyt
energikonsum: tung industri og bygninger (både
eksisterende og nybygg).
Programmet har to hovedaktiviteter:
•Kompetansebygging i Kina (for å øke bevisstheten rundt
energieffektivt forbruk). 6 relevante seminarer ble
avholdt i 2010 med 450 deltagere.
•Etablering av minst 12 energieffektiviseringsprosjekter i
kinesiske bedrifter der minimum reduksjonsmål er 10 % .
6 slike prosjekter er påbegynt i 2010.
Programmet har mottatt veldig god respons i markedet
og vi ser en sterk interesse fra kinesiske prosjekteiere i å
engasjere norsk eller europeisk ekspertise som rådgivere
for å oppnå en optimal løsning. Programmet har allerede
identifisert 25 potensielle prosjekter og tilbakemeldingen
fra prosjekteierne er at de ser det som en stor fordel og
styrke for de norske bedriftene som ønsker å etablere
seg i markedet at de er støttet gjennom et offentlig
norskfinansiert program. For Innovasjon Norge er det
viktig å bruke denne muligheten til å stimulere og
fasilitere for at norsk næringsliv får innpass i det
kinesiske markedet med sin kompetanse. Vi ser også at
dette programmet er til fordel for markedsetableringen
for flere av bedriftene som i dag er medlem av NEEC
(Norwegian Energy and Enviroment Consortium)

Innovation Norway
Royal Norwegian Embassy Commercial Section
No. 1 Dong Yi Jie
San Li Tun, Beijing 100600
Fax:+86 10 65322398
Office:(+86 10) 85319600, ext. 2255

Terje Lang-Ree

NEEC
Norwegian Energy and Environment Consortium, NEEC,
er et multiklient prosjekt i Innovasjon Norge og er
Beijingkontorets viktigste plattform i vårt arbeid med
miljø og energi sektoren. Prosjektet styres av Innovasjon
Norge Beijing, i samarbeid med medlemsbedriftene.
Les mer på www.neec.no
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Geir Haugum

Foto: Innovasjon Norge

Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.
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ÅRSRAPPORT JAPAN

Foto: Torleif Jacobsen

Årsrapport fra
Tokyokontoret, 2010
Økonomisk utfordringer i Japan til tross, landet
befestet sin posisjon som Norges nest største
handelspartner i Asia. Eksporten økte med over 21 % i
2010. Over 60 norskrelaterte selskaper er etablert i
Japan, et antall som har økt i 2010.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

Eksempel
rådgivningstjenester:
Weltec har utviklet
en modulator som
reduserer
gassbehovet ved
sveising opp mot
50%. Bilindustrien i
Japan ser
kontinuerlig etter
måter og spare
penger på og Weltecs
produkt fremsto som
veldig attraktivt for
dem. På veldig kort
tid bidro vi i en
strategiprosess
sammen med Weltec
for at de skulle bli
sikker i sitt valg av
forretningsmodell i
Japan. Selskapet
valgte å etablere et
datterselskap i
samarbeid med en
japansk partner og
opplever positiv
salgsutvikling.

Japan representerer et stort, kvalitetsbevisst og
kjøpekraftig marked, som ved tett og kontinuerlig
oppfølging fra norske eksportbedrifter og myndigheter
har et betydelig potensial. Erfaring viser at å fokusere på
områder hvor norske industri og teknologimiljøer er
sterke, er mulighetene mange. Japanske aktører er også
attraktive partnere for felles satsinger i Asia eller i andre
markeder.
Norsk eksport til Japan har i mange tilfeller en nytteverdi
utover det enkelt salg. Krevende japanske kunder og
felles teknologiutvikling bidrar til nivåhevning og gjør
norske produkter mer attraktive også på andre marked.

FIRE TJENESTER OG TRE SEKTORER
Tokyokontoret leverte i løpet av året et bredt spekter av
tjenester til norsk næringsliv. Hovedfokus var på energi
og miljø, IKT og marin sektor.
Rådgivning til enkeltbedrifter var det vi brukte mest tid
på i 2010. Vi hadde over 20 større prosjekter og opplevde
et godt samspill med distriktskontorene. Vi bidro til å
finne nye kunder og partnere som i eksemplet Weltec. I
en rekke tilfeller bidro vi også til bedre kommunikasjon
mellom japanske og norske selskaper og sikret høyere
grad av felles forståelse og måloppnåelse. Vi svarte på
over 120 mindre henvendelser.
Hjemhenting. Japan er en teknologisk supermakt og et
marked med ulike potensial. Hjemhenting av
informasjon fra Japan er derfor et viktig tjenesteområde
for oss. Vi leverte en større rapport om muligheter
innenfor fornybar energi (hav og vind) i Japan, en rapport
som har resultert i prosjekter for enkeltbedrifter. Vi
gjorde en vurdering av markeds- og teknologitrender
innefor telekom, internet, media og presenterte
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resultatene på Oslo Innovation Week. Innenfor marin
sektor har vi hatt hovedfokus på marine
utstyrsprodusenter. Gjennom en forstudie bidro vi til
etablering av et bedriftsnettverk på vestlandet som nå i
felleskap fortsetter markedsarbeidet mot Japan.
Nettverk. Vi bidro til å skape kontakter og nettverk for
et titalls store og små norske bedrifter. Vi var vertskap
for over 25 arrangement i ambassadens Arctic Hall, et
lokale som blir mer og mer attraktivt for norske
virksomheter. Vi har også vært prosjektleder for
etablering av NorAlumni/kina nettverket.
www.noralumni.no

3

Eksempel profilering:
10 lokale importører
av møbel- og
designprodukter kom
sammen i et uformelt
nettverk, Norway
Design Network. Vi
bidro til å realisere
nettverkets felles
hjemmesider
www.stylenorway.jp
og engasjement av
den kjente skribenten
Takanori Nakamura
som Hr.StyleNorway
og formidler av
budskap om norsk
møbel og design til
japanske media.

Profilering. Gjennom flere målrettede arrangement
finansiert delvis av NHD og UD bidro vil til profilering av
Norge i Japan. Omdømmearbeidet vårt overlapper i stor
grad med det arbeid vi gjør for enkeltbedrifter innenfor
sektorer som Energi og miljø, IKT, Marin og Reiseliv. Tett
samarbeid med ambassaden gjennom ”Team Norway”
gjør at ulike initiativ i stor grad henger sammen på en
god måte..
Samarbeidskommisjonen til den bilaterale forsknings- og
teknologiavtalen slo i desember 2009 fast at begge land
ser stor nytte av å videreutvikle forskningssamarbeidet
og har mye å tjene på å samarbeide innenfor
forskningstemaene miljø/klima/energi, material- og
nanoteknologi, polar og rom og sjømatsikkerhet.

Foto: Torleif Jacobsen

Eksempel
hjemhentingstjenest
er: Tokyokontoret
ledet arbeidet med å
lage en
markedsrapport for
Japan, Korea og Kina
om muligheter
innenfor fornybar
energi med fokus på
hav og vind.
Rapportene bidro til
klarhet rundt
forskjeller og
ulikheter mellom
markedene og
illustrerte hvor norsk
teknologi har
fortrinn.

Innovation Norway in Tokyo
Antall ansatte: 6
Leder: Svend Haakon Kristensen
Mobiltelefon: + 81(0)90 8776 1660
Fax: +81 3 3440 2689
E-post haakon.kristensen@innovationnorway.no
Web: http://www.innovationnorway.no/tokyo

Vi bidro til å skape møteplasser for forskere, som for
eksempel innenfor polarforskning. Først i Tromsø i mars
og deretter i Tokyo i april. Vi videreførte arbeidet med å
styrke norsk klimadiplomati. Vi gav ut håndbok med
grunnleggende informasjon om Co2 fangst og lagring og
arrangerte to seminarer i Korea og bidro også på andre
konferanser i Asia.
Innenfor offshore vind har vi bidratt til en rekke møter
og bidratt til forsknings- og teknologisamarbeide
mellom japanske og norske institusjoner og bedrifter.
Teknologi- og forskningsfokus
Japan representerer et stort, kvalitetsbevisst og
kjøpekraftig marked, som ved tett og kontinuerlig
oppfølging fra norske eksportbedrifter og myndigheter
har et betydelig potensial. Erfaring viser at å fokusere på
områder hvor norske industri og teknologimiljøer er
sterke, er mulighetene mange. Japanske aktører er også
attraktive partnere for felles satsinger i Asia eller i andre
markeder.
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Svend Haakon Kristensen og Gunn Ovesen
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ÅRSRAPPORT SHANGHAI, KINA

Shanghai kontoret i 2010
Shanghai er Kinas økonomiske og finansielle senter. I
2009 gikk Shanghais økonomi forbi Hongkong i
størrelse, og verdien på Shanghai-børsen gikk forbi
Tokyo-børsen. Shanghai har således befestet sin
stilling som et økonomisk sentrum i Asia gjennom
finanskrisen, som rammet Kina i mindre grad enn
andre deler av verden.

Området rundt Yangtzedeltaet er et økonomisk sentrum
i Kina. Selv om området kun har 2 % av Kinas landareal
og huser 11 % av befolkningen, står den for 20 % av
nasjonens totale BNP.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

I Innovasjon Norge
arbeider mennesker
som har lokal- og
internasjonal
kompetanse slik at en
idé kan bli en
forretningssuksess.
Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter
Jobben vår er blant
annet å utvikle
distriktene og styrke
og profilere norsk
næringsliv i Norge og
i utland.

Om lag 70 % av alle norske bedrifter i Kina er Etablert i
Shanghai regionen. Drøyt halvparten av de norske
selskapene har sitt virke innen maritim sektor, som også
er et viktig fokusområde for kontoret. Men kontoret
opplever økende interesse fra andre sektorer som miljø
og energi, helse og IKT.
Norske bedrifters muligheter har utviklet seg fra å
utnytte lave produksjonskostnader, til å omfatte salg til
det kinesiske markedet. Det ligger også store muligheter
i å levere til kinesiske eksportbedrifter, for på den måten
få bli med på eksport ut av Kina til markeder de ellers
ikke har tilgang til. De fleste norske bedrifter selger til
bedriftsmarkedet. Med Kinas raskt voksende
middelklasse, gir dette økte muligheter for bedrifter som
retter seg mot forbrukermarkedet. Kinas posisjon i
verdensøkonomien gjør at dette landet er naturlig å
vurdere for bedrifter med internasjonale ambisjoner.
Markedet er relativt krevende, og for å lykkes her må
bedriften ha solide finansielle ressurser, samt et
langsiktig perspektiv.

Norges tema var “Norway Powered by Nature”, og viser
hvordan naturen er en kilde til bedre trivsel i byer
gjennom opplevelse, inspirasjon og renere energi. Den
norske paviljongen hadde 3 millioner besøkende for hele
perioden.
Den 28. mai var Norges Dag, og ble feiret med et fullsatt
kunst- og kulturprogram, og ble markert med besøk av
blant annet flere ministre og HKH Kronprinsen. Den
imponerende liste av norske artister, og sist men ikke
minst Kinas verdenskjente komponist og dirigent Tan
Dun.
Gjennom hele perioden ble det arrangert en rekke
seminarer innenfor områder som forskning, kultur og
næringsliv. Shanghai kontoret hadde et spesielt ansvar
for å gjennomføre fire maritime dager i mai og juni, og
som samlet mange fra næringen. Shanghai World Expo
har således vist seg å være en unik mulighet til å knytte
nye kontakter og forsterke eksisterende bånd mellom
Kina og Norge.

VERDENSUTSTILLINGEN EXPO 2010
Verdensutstillingen i Shanghai åpnet 1. mai 2010 med
hovedtemaet ”Better City, Better life”, med 192
deltakerland. Utstillingen hadde i overkant av 70
millioner besøkende i løpet av det halve året utstillingen
varte.

Vi skal også få flere
nordmenn til å reise
mer i Norge og trekke
utenlandske turister
hit.
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Den norske pavilliongen, Expo 2010
Foto: Espen Guterud, Innovasjon Norge
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Med kontorer i alle
fylker og i tretti land
over hele verden, er
det lett å komme i
kontakt med oss.

TJENESTER TIL NORSKE BEDRIFTER I 2010

HJEMHENTINGSPROSJEKTER

Kina er en betydelig maritim nasjon; den nest største
skipsbygger i verden etter Sør-Korea. Ordreinngangen i
2010 ble nærmest halvert og det er ventet at det vil skje
endringer innen maritim sektor både i Norge og i Kina i
de neste årene. Verftsindustrien
her tar på seg bygging av stadig mer kompliserte
fartøyer, og selv om de ennå ikke har nådd det

Kontoret arbeidet i 2010 blant annet følgende
hjemhentingsprosjekter;
•Maritime Newsletter – blir publisert 1 gang i måneden.
Omtaler ulike byggeprosjekter ved verft i Kina
•Market analysis for Ocean and Wind – Vind- og
havenergi hvor vi bidro spesielt på bølge- og
tidevannskraft
•Telecom, Internett og Media (TIM) – vurdere marked
og teknologi for TIM i Nord Øst Asia

teknologiske nivået til Korea og Japan, har de store
ambisjoner som de tenker å realisere i løpet av en tiårs
periode. Landet står også på terskelen av en storstilt
utvinning av olje og gass på dypt vann. Disse to
sektorene vil kunne gi norske aktører store muligheter i
årene som kommer. På grunn av at beskyttelsen av
intellektuelle rettigheter fremdeles er noe svak, er det
viktig at norske bedrifter går inn i dette markedet med
en bevisst og sterk IPR strategi.
I 2010 utførte kontoret 22 betalte prosjekter for
enkeltbedrifter, hvorav 20 var for små og mellomstore
bedrifter. Kontoret hadde også et betydelig volum på
mindre forespørsler, noe som reflekterer den store
interessen norsk Næringsliv har for denne regionen.
Oppdragene vi utfører for norske bedrifter ligger
hovedsakelig innenfor områdene inngangsstrategi og
etablering av bedrifter, etablering av markedsapparat
samt partnersøk.
Kundetilfredsheten har vært meget god på våre
prosjekter, og mange som oppsøker kontoret gjør dette
etter anbefaling fra bedrifter vi har jobbet med tidligere.
Kontoret har bidratt i 3 Navigator prosjekter i 2010. Ett
var ledet av Shanghai kontoret, mens de to andre av
Beijing kontoret. Gjennom dette arbeidet har vi oppnådd
høy grad av kundetilfredshet, og som har bidratt til nye
prosjekter i andre deler av Nord Øst Asia.
Kontoret samarbeider nært med Generalkonsulatet, og
utførte i 2010 flere felles prosjekter. Kontoret utførte
videre en rekke oppdrag for konsulatet innen
næringslivsområdet, herunder mottagelse av
delegasjoner, samt konsulær bistand til bedrifter. Den
mest prestisjetunge delegasjonen var Kronprinsens
besøk på Norges dag på verdensutstillingen EXPO 2010
den 28. mai. Samt besøk ved Næringsminister Trond
Giske første gang i januar, deretter i forbindelse med
Expo i mai. Mot slutten av året arrangerte vi i felleskap
med Norske Maritime Eksportører en mottagelse under
Marintec China. Et vellykket arrangement som trakk et
stort antall kinesiske aktører fra næringen til den norske
fellesstanden.
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SUKSESSHISTORIER
Kontoret hadde i 2010 flere vellykkede kundeprosjekter.
Navigate to Asia – Kompetansprogrammet
Navigator
I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Buskerud
og Vestfold og Norwegian Center of Expertise Mikro og
Nanoteknologi (NCE MNT) i Horten ble det gjennomført
et ettårig Navigator program kalt “Navigate to Asia”.
Målet for Navigate to Asia er å åpne nye
markedsmuligheter for norske selskaper innen mikro- og
nanoteknologi i Nord Øst Asia, og Kina spesielt. Ni
høyteknologiske bedrifter, de fleste fra
mikroteknologimiljøet i Horten, satser på muligheter i
Nordøst-Asia. Prosjektet skal bidra til at deltakerne mer
effektivt realiserer internasjonale ambisjoner og
utviklingspotensial i regionen.
Med sensorteknologi-selskapet Sensonor AS i spissen
representerer deltagerne høyteknologi innen områdene
telekommunikasjon, broadcasting, strømforsyning og
styrings- og kontrollsystemer.
Prosjektet har fått veldig gode tilbakemeldinger fra
deltagerbedrifter. Viktige suksesskriterier er:
•Motiverte og dedikerte bedrifter med produkter og
tjenester som har fått positiv respons i det asiatiske
markedet
•Innovasjon Norge utland har levert sine tjenester
koordinert og på en profesjonell måte som verdsettes av
bedriftene
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ÅRSRAPPORT SHANGHAI, KINA

Optimarin AS - Høyvekstprogram

REISELIV

I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Rogaland
har vi i 2010 gjennomført et høyvekstprogram for
Optimarin. Bedriften leverer typegodkjente systemer for
rensing av ballastvann, og har patentbeskyttet teknologi
og løsning som gir dem en god posisjon i markedet for
ettermontering i eksisterende skip og nybygde maritime
fartøy.

Kineserne foretok i 2010, 43 millioner utenlandsreiser.
Europas markedsandel var ca 7% av disse reisene, men
det er en klar trend at denne markedsandelen vil øke i
fremtiden.
Norge har en god posisjon i markedet og er godt
innarbeidet i distribusjonskanalene og hadde i 2010 en
økning på 56% i antall kinesiske hotellgjestedøgn i
forhold til 2009. Norge var det landet i Europa som
hadde høyest vekst i Europa i 2010.

Programmet har som målsetting å tilføre bedriften
ekstra ressurser i en periode for å utløse deres potensial
for høy internasjonal vekst. Kontoret i Shanghai har i
samarbeid med bedriftens agent jobbet i ett år med å
styrke bedriftens kompetanse på det kinesiske marked
og bidra med nettverk i kinesisk maritim næring.
Innovasjon Norge Rogaland har samarbeidet tett med
bedriften, helt fra forskningsstadiet og frem til
typegodkjenning. Satsningen i Shanghai er dermed et
ledd i et lengre samarbeid der Innovasjon Norge ser et
stort og realiserbart potensiale.
For å spisse sin kommunikasjon mot det kinesiske
markedet ble det satt i gang et designprosjekt hvor
målsetting var å kommunisere mer på kineseres
premisser. Med utgangspunkt i kineseres preferanser ble
et profesjonelt byrå ved navn Havnevik satt på jobben. I
denne prosessen har visuell profil, brosjyrer, nettsider og
fremtreden blitt vurdert i sin helhet, og har blitt
tydeligere og mer profesjonell. Kundens tilbakemeldinger
tilsier at dette har vært en suksess og de får mye positiv
oppmerksomhet.

Optimarin AS gjennomførte oppstartsmøte i Shanghai i januar
2010 sammen med deres agent i Kina. og Innovasjon Norge
Foto: Pål Sanner, Optimarin
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Visit Norway Reiseliv var en av hovedsponsorene på den
norske paviljongen på EXPO og gjennomførte i alt 13
ulike events i løpet av perioden mai – Oktober 2010.
Norge som reisemål fikk i perioden stor oppmerksomhet
i media i Kina og dette har klart bidratt til å skape den
sterke veksten.
Kontoret i Shanghai har ansvaret for markedsføringen
Norge som reisemål i hele Nord- Øst Asia regionen. I
tillegg har vi et samarbeid med Sverige og Danmark via
Scandinvian Tourist Board (STB) når det gjelder
markedsføringen I Asia.
Kina vil bli verdens største marked for utenlandsreiser i
løpet av kort tid og det forventes at antall feriereiser til
utlandet vil øke fra 43 millioner reiser i 2010 til 100
millioner i 2020.
Kontoret gjennomførte oppdrag/aktiviteter sammen 29
ulike norske aktører i 2010.

5

Innovasjon Norge i Shanghai har lang og god erfaring
med å betjene norske bedrifter i dette området.
Shanghai er kinas maritime senter og mange norske
bedrifter innen næringen søker seg hit, og kontoret har
over tid skaffet seg et stort maritimt nettverk.
Innovasjon Norge har 5 ansatte i Shanghai, hvorav en
betjener Turisme for Asia.
Kontoret er samlokalisert med Generalkonsulatet, og
samarbeidet er godt. Begge enheter er representert i
styret for Norwegian Business Association (NBA), og vi
koordinerer næringslivsarrangementer sammen med
foreningen. Kontoret vektlegger dybdekunnskap innen
maritim bransje, og i forlengelsen av dette,
fartøysbygging for olje og gass
sektoren. En stor andel av våre kundeoppdrag i 2010
kom fra disse sektorene.
Verdensutstillingen Expo 2010 tok mye av våre ressurser
gjennom året, og arbeidsbelastningen var stor. Det
arbeides nært med distriktskontorer i Norge som har
kundeansvar for de bedriftene vi betjener til enhver tid,
samt med sektoranvarlige for maritim og olje & gas på
hovedkontoret. I 2010 har vi i tillegg hatt nært samarbeid
med sektoransvarlig på Helse i arbeidet med å etablereet
Navigator prosjekt som har fått navnet Navigator
Medtech
.Fordi vi har gjennomført en pilot på kompetanse
programmet Navigator har vi hatt tett samarbeid med
leder av tjenesten for å bidra med vår erfaring. Ellers
benytter vi også ofte tjenester fra andre
kompetansemiljø ved hovedkontoret, spesielt
handelsteknisk avdeling.

Kronprins Haakon Magnus besøker den norske paviljongen. Fra venstre Per Holte og Per Arne Tuftin i samtale med
kronprinsen. Foto: Kristin Welle-Strand
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Foto: Innovasjon Norge

OM KONTORET
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ÅRSRAPPORT SØR-KOREA

INNOVASJON NORGES
KONTOR I SØR-KOREA
Norges eksport til Sør-Korea har økt betydelig i de
siste årene, og markedet har gått fra å være det 23
største eksportmarkedet i 2006, til å være det 7
største i 2010 (ex. Skip og petroleum). Kontoret har i
2010 arbeidet med å genere prosjekt og
samhandlingsaktiviteter for å betjene norske
selskapers interesser og behov, og nedenfor er en
oppsummering av aktiviteter gjennom året.

VI GIR LOKALE
IDEER GLOBALE
MULIGHETER

NETTVERKS- OG FLERBEDRIFTS-AKTIVITETER

PROFILERINGSAKTIVITETER

Nettverks og flerbedriftsprosjekt som ble arrangert i regi
av Innovasjon Norge Korea i 2010 inkluderer blant annet:

I tillegg til profilering gjennom flerbedriftsprosjekt,
gjennomførte kontoret også andre
profileringsaktiviteter, noen eksempler under:

-Design, mobilisering og ledelse av prosjektet Interactive
Content and Entertainment (ICE) – Japan og Korea, et
prosjekt der 2 utekontor og 4 distrikskontor i Innovasjon
Norge samarbeidet om å samle 26 dataspillbedrifter fra
hele landet, for å eksponere dem mot markeder i Asia.
Prosjektet består av en hjemhentingsrapport og 2
samlinger for markedspresentasjoner i Norge 2009, samt
en delegasjonsreise til Sør-Korea og Japan for alle
deltakerne for å knytte forretningskontakter, og en
bransjesamling med oppfølgingsmøter på Hamar i 2010.
-Deltakelse på Seoul Food and Hotel Exhibition, den
viktigste matutstillingen i Korea. Innovasjon Norge
arrangerte en felles stand for norske mateksportører.
Det ble samarbeidet med Utenriksdepartementets del av
ambassaden i Seoul, distriktskontoret i Finnmark,
Innovasjon Norges Hovedkontor og Eksportutvalget For
Fisk. Hovedformålet med utstillingen i 2009 var å øke
bevisstheten om norsk sjømat i Sør-Korea, med spesielt
fokus på laks samt å introdusere oppdrettstorsk og
kongekrabbe. Følgende selskap fra Norge deltok: Marine
Harvest, Nils Williksen, Norway Prawns, Coast Seafood
og Din Baker. Det ble knyttet positive kommersielle
kontakter og det er en betydelig økning av norsk
sjømatseksport til Korea.
-Deltakelse i Navigate to Asia ICT, et samarbeid mellom
Innovasjon Norges kontor i Nordøst-Asia, Innovasjon
Norges hjemmeapparat og utvalgte berdifter som
ønsket å evaluere markedssatsninger i regionen.
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•Deltakelse på åpning av Gwangju Senior City i SørKorea, med foredragsholdere fra departement og
akademia i Norge
•Gjennomføring av CCS seminar med akademiske
aktører fra flere norske og koreanske aktører, avholdt
ved det koreanske universitetet KAIST
•Gjennomføring av ambassadeprosjektet Carbon Value
Chain (CCS og tilstøtende) seminar i Seoul, sammen
med det koreanske Presidential Committee on Green
Growth
•Planlegging av Korea Norway Economic Cooperation
Council (KNECC), med ca 100 deltakere fra norske og
koreanske virksomheter, akademia og offentlige
instanser
•Innovasjon Norge Korea eskorterte en delegasjon
koreanske journalister til ulike arrangementer og
turistdestinasjoner, samt akvakultur lokasjoner i Norge
•Deltakelse og innlegg på SINTEF og NTNUs seminar om
Offshore vind og CCS sammen med deres koreanske
partnere, i Trondheim
•Koordinering og deltakelse i forbindelse med delegasjon
fra Greater Stavanger, med representanter fra næringsliv
og lokalpolitikk i Rogaland.
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Foto: Espen Guterud Innovasjon Norge, Korea Tourism Organization

Foto: Korea Tourism Organisation

ENKELTBEDRIFTSPROSJEKT
Det ble gjennomført prosjekter med 12 forskjellige
enkeltbedrifter som ønsker å øke sin eksponering og
tilstedeværelse i det koreanske markedet. Bedriftene
hadde sitt hovedvirke innen Maritim, Marin, Helse og
Energi og Miljø-sektoren
Prosjektene var fokusert både rundt
markedsinformasjon, markedsoppfølging, partnersøk,
etablering av datterselskap eller Joint Venture (JV), samt
andre relevante markedstjenester.

HJEMHENTINGSPROSJEKT
Kontoret har i 2009 ledet eller deltatt i flere prosjekter
der formålet var å hente hjem markedsinformasjon og
kunnskap for relevante miljøer i Norge:

•Markedsstudie - medisinsk teknologi og geriatriske
hjelpemidler
•Markedsstudie - akvakultur og sjømat
•Maritim markedsinformasjon (maritime nyhetsbrev)
•Markedsstudie - Telekom-Internett-Media (TIM)
•Analyse – norske bedrifters muligheter i forhold til SørKoreas globale satsning på vindkraft
Reidar Grevskott Foto: Innovasjon Norge

PARTNERSTØTTE
Innovasjon Norges kontor i Sør-Korea har i løpet av året
bistått bl.a. Utenriksdepartementet, Nærings og
Handelsdepartementet, Eksportutvalget For Fisk (EFF)
og Forskningsrådet med markedsaktiviteter og
informasjon.
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Innovasjon Norge
c/o Royal Norwegian Embassy
13th Floor, Jeongdong Building
15-5 Jeong-dong, Jung-gu
Seoul 100-784, Korea
Tel : +82-2-2096-2971/Fax: +82-2-2096-2970

innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å
øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, utvikle distriktene,
og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Med kontorer
i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden er det lett å komme
i kontakt med oss.
Våre medarbeidere har kunnskap om lokale og internasjonale forhold
som skal bidra til at kundenes ideer blir forretningssuksesser.
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Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum,
0104 Oslo

Telefon: 22 00 25 00,
Faks: 22 00 25 01
post@innovasjonnorge.no

