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OSLO, AKERSHUS OG
ØSTFOLD

Innovasjon og markedsorientering
Osloregionen er i sterk vekst, og 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.

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.

Innovasjon Norge
støtter de bedriftene
som skaper
morgendagens
næringsliv.

Innovasjon Norge
tilbyr kunnskap slik
at bedriftene får
realisere sine
internasjonale
ambisjoner.

Utfordringene for næringslivet er store når det gjelder
endringer i markedene. 2011 var igjen preget av
usikkerhet i internasjonale markeder, med mye fokus på
global ustabilitet og svak finansiell stilling i Europa og i
USA. Dette gir utslag i lavere etterspørsel også i norsk
konkurranseutsatt virksomhet, som i tillegg sliter med
stigende kronekurs.

Vekstlandenes bidrag til å dra opp stagnerende
økonomier har ikke hatt den forventede effekt, da land
som Kina, India, Russland og Brasil også har hatt behov
for konsolidering. De dårlige relasjonene mellom Norge
og Kina har gjort at Norge har kunnet høste lite av den
store innsatsen som ble lagt ned på verdensutstillingen i
Shanghai i 2010. Oppfølgingsprosjekter regionen har
mot Kina har måttet settes på vent.

Den kapitalintensive nyskapingen i regionen har møtt
store utfordringer knyttet til privat kapitaltilgang. De
mest langsiktige bransjene rammes hardest, som for
eksempel biomedisin. Men innenfor alle bransjer har
bedriftene møtt betydelige utfordringer med å skaffe
nødvendig privat kapital.

REGIONKONTORET

Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold dekker tre
fylker med tilsammen 29 prosent av landets befolkning.
Regionen har et stort potensial innenfor alle Innovasjon
Norges tjenestetilbud, og har i et globalt
konkurranseperspektiv stort behov for innovasjon og
nyskaping. 2011 var preget av kutt i Innovasjon Norges
administrasjonsbudsjett. Regionkontoret for Oslo,
Akershus og Østfold mistet stillinger øremerket for
nasjonale og regionale fellesfunksjoner innenfor IPR-
rådgivning og SkatteFUNN, men ble tilført stillinger med
spesialkompetanse på lån.  Antall medarbeidere er nå 31.

Regionkontoret har to kontorsteder, i Oslo og i
Sarpsborg. Kontoret ivaretar nasjonale og regionale
fellesfunksjoner innenfor EU-rådgivning og bilaterale
EØS-programmer.

REGIONSTYRET

Regionstyret skal bidra til at Innovasjon Norge har god
regional kontakt og bidrar til å utløse regionens særlige
potensiale. Regionstyret har funksjoner innenfor strategi,
kredittfullmakter, kontroll og oppfølging av
regionkontorets virksomhet. 2011 behandlet styret 123
saker. Vel halvparten av sakene var kredittsaker.  Styret
har deltatt i utviklingen av kontorets regionale strategier
og handlingsplaner, og har levert innspill til formulering
av nye mål for Innovasjon Norge. Styret er opptatt av å
synliggjøre resultatene av innsatsen.
 
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,
inkubatorleder; Grete Sønsteby, gründer.

Regionstyrets funksjonstid er to år. I november 2011
utnevnte hovedstyret nytt regionstyre, med følgende
endringer: Espen Espeseth, Siri Hov Eggen og Grete
Sønsteby går ut og erstattes av Bjarte Reve,
kommunikasjonsdirektør; Solveig Schytz, politiker; Kirsti
Kierulf, innovasjonsdirektør.

Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner
samt Fylkesmannens landbruksavdeling i hhv. Oslo og
Akershus og Østfold er representert ved observatører.

REGIONALT SAMARBEID FOR INNOVASJON

Det regionale partnerskapet, ledet av hhv. Oslo
kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner er en
viktig samarbeidsarena for å nå omforente mål for
næringsutvikling. Regionalt Innovasjonsprogram, RIP, for
Oslo og Akershus er en felles strategi for
entreprenørskap, utvikling av innovasjonsmiljøer og
profilering av regionens næringsliv. Innovasjon Norge
bevilget 3,9 mill. kroner direkte til prosjekter over RIP i
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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
stikkordet for å få
flere bedrifter til å
vokse seg store.

2011. Innovasjon Norges øvrige bevilgninger støtter også
de regionale strategiene på en eller flere måter, for
eksempel gjennom NCE og ARENA-programmene og
internasjonale nettverks- og profileringsaktiviteter.
I Østfold er de regionale satsingene samlet i
Kompetanseoffensiven og i bransje strategier for kultur-
og opplevelsesnæringene inklusiv reiseliv. Innovasjon
Norge bidro her med kompetanse og til samfinansiering
av prosjekter med i alt 7,9 mill. kroner, fordelt med 3,9
mill. kroner på reiseliv og kulturbaserte næringer, 2,3 mill.
kroner til entreprenørskap og 1,7 mill. kroner til andre
regionale prosjekter.

Innovasjon Norge bidrar med vesentlige ressurser til
Forskningsrådets regionale programmer VRI og
Regionale Forskningsfond, gjennom deltakelse i
strategiarbeid, i styringsgrupper og evaluering av
prosjekter. I Østfold bidrar vi også gjennom utleie av
ressurser til delprosjektledelse.
  
Oslo Innovation Week  
Oslo Innovation Week, OIW er partnerskapets fyrtårn i
Oslo og Akershus. En ukespekket med innovasjons-
aktiviteter, i 2011 var det i alt 24 arrangementer som
trakk mer enn 3000 deltakere. Innovasjonskvelden i Oslo
Rådhus er arena for utdeling av regionale priser til
innovativ ungdom, gründere og bedrifter. Innovasjon
Norge bevilget i 2011 600.000 kroner til arrangementet.

ENTREPRENØRSKAP

Antall nyetableringer i Norge økte også i 2011, men ikke
så mye som året før. Samtid ble tallet på slettinger
redusert, slik at netto tilvekst er positiv. Nesten en
tredjedel av alle norske nyregistreringer fant sted i Oslo
og Akershus.  Global Entrepreneurship Monitor måler
entreprenøriell aktivitet i flere land. Norge skårer høyt på
befolkningens deltakelse i tidligfase entreprenøriell
aktivitet. Akershus topper denne listen av fylker i Norge,
med Østfold på andre plass. Oslo ligger også godt over
gjennomsnittet for landet. Utfordringen for hele landet
er at bare en prosent av bedriftene har vekstambisjoner,
her målt som flere enn 20 medarbeidere etter fem år.
Tre prosent av bedriftene står for hele 60 prosent av
veksten.
 
Innovasjon Norges målgruppe innenfor entreprenørskap
er unge, innovative bedrifter med internasjonalt
vekstpotensial. Den lave vekstambisjonen til norske
gründere understreker behovet for kompetanse og
markedsorientering i en tidlig fase. Tilstrekkelig tilgang til
kapital i tidligfase er også opplevd som en betydelig
barriere for vekstambisjoner, og Innovasjon Norges
midler oppleves for mange som altfor små.
 
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. Nytt
av året er mentorordning i samarbeid med Connect
Norge. I 2011 fikk 16 unge gründere i regionen en mentor
for ett år.

Innovasjon Norge har i Oslo, Akershus og Østfold tildelt
19,3 millioner kroner i etablerertilskudd til 69 bedrifter i
2011, mot 31,4 mill. kroner i tilskudd til 89 nyetablerte

bedrifter i 2010. Mange av de nyetablerte bedriftene er
avanserte kunnskaps- og FoU-baserte bedrifter, med
lang inkubasjonstid og stort kapitalbehov. Det er en
utfordring for Innovasjon Norge at etablerertilskuddet
for mange ikke blir vurdert som relevant på grunn av den
store begrensningen i rammene. For 2012 er det
besluttet å lyse ut midlene, for å få en bedre oversikt
over behovet og for å nå ut til flere med informasjon.
 
Innovasjon Norge har hatt særlig fokus på mobilisering
og markedsorientering i 2011. I Østfold har vi arrangert
Mulighetskonferansen og Gründerdagen, begge vil bli
årlige arrangement. I Oslo og Akershus samarbeider vi
med Innovasjonsmiljøene om gründerrettede
programmer og aktiviteter, herunder Connect og ulike
vekst- og kompetanseprogrammer for gründere.
Sammen med Forskningsparken i Oslo arrangerte vi
kursdag i markedsorientering med Osterwalder
forretningsmodell som metode. Kurset trakk 80
deltakere som opplevde en inspirerende dag med påfyll
av kompetanse.

Tiny Mesh AS vant Grunderprisen 2011 i Østfold. Daglig leder
Thorstein Tønnesson mottar prisen fra direktør Toril Mølmen.
Foto: Ann-Mari Skinne

Kvinnesatsing
Innovasjon Norge har klare mål om økt kvinneandel
blant gründere, bedriftsledere og i styrene. Vel 51 prosent
av innvilgede regionale etablerertilskudd går til kvinner.
Dette er en oppgang fra fjorårets 26 prosent og ligger
over Innovasjon Norges nasjonale målsetting. Det er
imidlertid stor spreding mellom fylkene der Østfold er
nede i 27 prosent. For å mobilisere flere kvinner støttes
bl.a. Female Future og Global Future programmene i
NHO, det SIVA-initierte Kvinnovasjon som omfatter
Østfold og Follo, samt to mentorprogram for gründere,
ett for kvinner i Østfold og ett for gründere generelt i
regionen gjennom Connect. Prosjektet har et høyt
aktivitetsnivå og stor oppslutning fra kvinnelige gründere
i hele regionen.

VEKST I BEDRIFTER

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. Innovasjon
Norges utekontor kan inngå kontrakter om konkrete
oppdrag til våre kunder i forbindelse med
internasjonalisering, og flere av dem deltar på vårt kurs
Global Entrepreneurship Training (GET) som
gjennomføres årlig i Boston, USA.
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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.

Tekst her

De finansielle tjenestene er sentrale tjenester for
nyskapende bedrifter. 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 77 mill.
kroner over denne rammen til bedrifter i Oslo, Akershus
og Østfold, en markert nedgang fra året før.
  
Tilskuddsordningen har gode evalueringer, og støtten fra
Innovasjon Norge utløser i stor grad også privat
finansiering. Det er Innovasjon Norges vurdering at flere
av bedriftene sliter med å skaffe tilstrekkelig privat
kapital til å utløse den offentlige støtten, og at det kan
være en av forklaringene på nedgangen. Vi ser også at
miljøteknologiordningen blir benyttet i konkurranse med
tilgjengelige ressurser på IFU/OFU-ordningen.

VIKTIGE BRANSJER I OSLOREGIONEN

Forskning viser at bedrifter som samarbeider med andre
er mer innovative. Innovasjon Norge rekrutterer hvert år
bedrifter til nettverk og kompetanseprogrammer. Disse
programmene er ofte bransjeorienterte. Vi ser imidlertid
at IKT-næringen tilbyr en generell teknologi og at
verdiskapingen kommer til uttrykk i næringer som
bruker den. Gjennom kompetanseprogrammene
NAVIGATOR og GET får bedrifter i regionen forberede
seg til internasjonale markeder. Innovasjon Norges
utekontorer finner partnere og legger til rette for det
første møtet for bedriftene.

INNOVASJONSMILJØER

Osloregionen har sterke næringsklynger innen flere
sektorer. Gjennom felles nasjonale og regionale
strategier bidrar Innovasjon Norge til mobilisering og
nettverksutvikling innenfor :

•Helse og biovitenskap
•Fornybar energi og miljøteknologi
•Maritime næringer
•ATM - flykontrollteknologi
•Kreative næringer

Professor Ragnhild Lothe, Radiumhospitalet.
Foto: Linda Cartridge/Oslo Cancer Cluster

1.HELSE

Det har vært et aktivt år for teamet som jobber med
helse. Vi har finansiert en tredjedel av alle Innovasjon
Norges helseprosjekter og har vært sentrale i å løfte
frem en samlet satsing på velferdsteknologi hos
Innovasjon Norge nasjonalt. Det er opprettet en gruppe i
Innovasjon Norge som skal jobbe dedikert med dette
området. Vi møter mange prosjekter innen
velferdsteknologi. Det største i vår region er Hospital IT
sitt prosjekt “Åpen linje” med Lovisenberg som nå virkelig
begynner å skyte fart etter mange utfordringer
underveis. Innovasjon i offentlig omsorg er krevende og
byr på mange utfordringer.
  
Det bygges nytt sykehus i Østfold (SØ) som skal stå klart
i 2015/2016. Innovasjon Norge har i løpet av 2011 bidratt
til å sette innovasjon på dagsorden. SØ har nå etablert et
innovasjonsutvalg, en strategi for håndtering av
innovasjon og en prosess for å håndtere
innovasjonsideer fra ansatte. Vi finansierer en tredjedel
av lønn til en innovasjonsmedarbeider ved SØ
(resterende to tredjedeler dekkes likt av Helse Sør-Øst
og SØ). Det er så langt vurdert en rekke prosjekter og 3-
4 er formalisert med dedikerte prosjektgrupper.
  
Innovasjon Norge har igangsatt et nasjonalt Navigator-
prosjekt for bedrifter innen Medtek og eHelse mot
Asia/Kina. Av totalt åtte deltakerbedrifter er fem fra vår
region. De to første samlingene er avholdt og vi
planlegger tredje samling i Kina i april i 2012. Det jobbes
godt i prosjektet og vi har håp om at disse bedriftene får
viktig støtte i sitt arbeid med internasjonalisering.
  
Klyngene vokser
NCE Oslo Cancer Cluster har hatt to lederskifter i løpet
av 2011. Vi tror at situasjonen nå har stabilisert og ser
frem til ny giv i 2012. Næringsklyngen som har vokst til
68 medlemmer, har befestet sin rolle som kreftklyngen i
Norge og har arrangert flere meget gode møteplasser.
Oslo Cancer Cluster ble godkjent som NCE prosjekt i
2007.
 
ARENA klyngen Oslo Medtech (OMT) har hatt en
fantastisk utvikling i 2011. OMT har hatt en kraftig økning
i antall medlemmer og er nå oppe i 109.  Klyngeledelsen
har et høyt aktivitetsnivå og har avholdt et meget stort
antall gode klyngearrangementer som også bidrar til å
skape samarbeidsrelasjoner mellom bedriftene. OMT har
også knyttet en rekke sterke bånd til internasjonale
søsterklynger og internasjonaliseringsaktiviteter for
enkeltbedriftene legges i 2012 på et høyt nivå.
  
Store kreftprosjekter
Det vil i løpet av 2012 starte opp flere fase 1-studier på
kreftpasienter som følge av store OFU-tilskudd fra
regionen. De to største er Targovax som er tildelt 9 mill.
kroner og Ultimovacs som fikk 6,3 mill. kroner i støtte.

3



OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 

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

2.ENERGI OG MILJØ TEKNOLOGI, OLJE/GASS OG
MARITIM

Det har vært et aktivt år for teamet som har jobbet med
energi og miljø teknologi og olje/gass og maritim. Vi har
bidratt med finansiering over OFU/IFU-ordningen og
miljøteknologiordningen til mange spennende
prosjekter.
    
Regjeringens Brasilstrategi følges opp
Risikoen reduseres og markedspotensialet styrkes for
norske bedrifter som skal inn i Brasil gjennom deltakelse
i fire parallelle bedriftsnettverk som Innovasjon Norge
har bidratt til å finansiere. Nettverkene har som formål å
utarbeide en forretningsplan for å komme inn i det
brasilianske markedet. Til sammen 17 bedrifter deltar i
programmet. Norwegian Oil and Gas Partners (INTSOK)
er prosjektleder. Innovasjon Norges og INTSOKs
kontorer i Rio er sentrale i kvalitetssikringen og
gjennomføringen av programmet. Første fase som i
hovedsak konsentrerte seg om å avdekke
risikoelementer, klarere administrative behov og gi dyp
markedsforståelse, er nå under avslutning. Deltakerne gir
tilbakemeldinger om at et slikt tilbud er sterkt
risikoavlastende og sparer bedriftene for betydelige
kostander og tidstap.
    
NCE Smart Energy Markets (NCE SME)
Klyngen har sitt hovedsete i IKT miljøet i Halden, men
omfatter bedrifter og kompetansemiljøer fra hele landet.
NCE SME er en bredt sammensatt klynge av industri- og
forskningspartnere som over tid har lykkes med
internasjonal virksomhet innenfor forskjellige deler av
verdikjeden knyttet til IT, energi og klima. Det er en
næringsklynge som historisk har demonstrert
internasjonal gjennomslagskraft og innovasjonsstyrke
blant annet gjennom utvikling og leveranser av verdens
første kraftbørs, verdens første børs for Kyotokvoter og
verdens første aktørsystemer for markedsbasert energi-
og kvotehandel. Prosjektet har en positiv utvikling og
markedsmulighetene forventes å øke betydelig innenfor
områdene Smart Energy Production, Smart
Transportation, Smart Cities og Smart Energy
Infrastructure. NCE SME ble godkjent som NCE prosjekt i
2009.
    
Magtech AS er basert på en ide om en ny teknologi om
styring av ortogonale magnetiske felt. Disse feltene vil
igjen styre egenskapene til kjernematerialet i en spole
slik at man oppnår å styre elektrisk energi på en ny og
meget robust måte. Denne teknologien ble realisert i
løpet av de første årene av selskapets historie for
deretter å bli utviklet videre til forskjellige
produktløsninger. Selskapet har tidligere fått støtte over
IFU-ordningen til utvikling av teknologi/produkter
innenfor olje/gass og distribusjon av lavspent/høyspent. I
2011 ble Magtech bevilget 1,4 mill. kroner i støtte til IFU-
prosjekt med EON Mitte AG i Tyskland for å utvikle
Magtechs magnetisk feltstyrte spenningsstabilisator for
Europeiske SMART GRID krav.

Målet med dette prosjektet er å utvikle, kvalifisere og
demonstrere for EON Mitte, Magtechs løsning for
spenningsstabilisering i det lavspente elnettet. Store
mengder elektrisk solenergi (Photovoltaic) gir tidvis for
høy spenning til kundene i de berørte områdene, samt at
økt øyeblikks-belastning i nettet som følge av
hurtiglading til biler, og varmegjenvinning gir stadig
større variasjon i effektflyten i lavspentnettet.
Spenningsvariasjonene gir stadig oftere problemer med
at utstyr stopper og dermed at den lokale
energiproduksjonen stopper.

3.IKT OG KREATIVE NÆRINGER

Forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge peker
på at verdiskapingen av IKT i hovedsak skjer utenfor
selve næringen. Innovasjon Norge har tatt dette innover
seg. IKT er en muliggjørende teknologi som utløser
innovasjon og økt verdiskaping i samspill med andre.  Vi
har styrket vårt fokus på den verdiskaping IKT gir i
sektorer som helse og energi og miljø. Sektoren topper
listen for SkatteFUNN saker. Vi er i gang med et
Navigator-program for bedrifter som ønsker å skalere
sine miljøvennlige IT-løsninger internasjonalt.
Finansiering av bedriftsnettverk bidrar til at store deler
av norsk industri innen flykontrollteknologi posisjonerer
seg for er luftfartsmarked som de neste 20 årene vil bli
endret fullstendig. Dette er en forskningsdrevet og
markedsorientert nisje hvor Norge kan hevde seg godt i
den globale konkurransen.
    
Dataspill
En fersk oversikt fra Produsentforeningen viser at det nå
finnes drøyt 70 norske selskaper som jobber med
spillutvikling - på alle plattformer. Innovasjon Norge har
støttet nær 60 prosent av disse, primært i Oslo. Bransjen
benytter seg av et bredt spekter av våre tjenester. Det er
flere norske spillutviklere og flere spill under utvikling nå
enn tidligere. Vi ser at Funcom, bedre utdanningstilbud,
lettere distribusjon og tilgang på spillmotorer har senket
barrierene og hjulpet fram denne utviklingen.

Spill er blitt allemannseie og forretningsmodellene har
forandret seg.  Norske spillutviklere skal lansere mellom
60 og 70 spill det kommende året. En tredjedel av disse
vil bli tilgjengelige på mobile enheter, mens om lag ti spill
utvikles for Facebook.  Spill- og simuleringsteknologi er
også viktig  for andre bransjer, til visualisering og læring.

Blink Studios er ett av de nye selskapene som utvikler
interaktive spill og app'er. Foto: Blink Stuios

Foto: Blink Studio
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Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter.

Norwegian Fashion Institute er et direkte resultat av
regional satsing på kultur- og opplevelsesnæringer.
Stiftelsen skal gjøre norsk mote til en anerkjent
merkevare i Norge og i utlandet og skape bevissthet om
en attraktiv norsk moteindustri. Markeder i Europa, Asia
og USA er under bearbeiding gjennom utstrakt kontakt
med våre utekontor. Vi ser at norsk mote allerede har
oppnådd betydelig nasjonal og internasjonal
anerkjennelse. Klesdesignerne bak ChillNorway AS ble
kåret til Årets gaselle 2011 av Dagens Næringsliv i
konkurranse med 2000 norske vekstbedrifter. Under
moteuken i København i 2009, 2010 og 2011 har det vært
arrangert moteshow som er en del av et langsiktig
arbeid for markedsbearbeiding i Danmark. Under Oslo
Fashion Week 2011 fikk vårt kontor i Danmark pris for
sitt bidrag i denne sammenhen.
    
Arena Magica i Østfold er første næringsklynge for
aktører innen film, musikk og scene. Prosjektets
målsetting er å gi en utvidet forståelse for
forretningsutvikling og internasjonalisering i bransjen.
Kultur- og opplevelsesnæringer representerer en
verdiskaping på 1,2 – 1,4 milliarder kroner i fylket og
utgjør en viktig del av samlet verdiskaping og
sysselsetting. Klyngen har 33 medlemmer. Det har vært
gjennomført en rekke bransjetreff og studieturer til flere
land. Kompetansetiltak som FRAM Magica er igangsatt
og bedriftsnettverk er initiert. Det er opprettet gode
forbindelser og samarbeid med kreative næringer i
Västra Götaland. Ti regionale filmskapere har opprettet
kontakter i Storbritannia og Frankrike. I oktober hadde
to av filmaktørene visninger i Paris. Ambisjonen var å
tiltrekke seg franske co-produsenter og et fransk
publikum. Dette var et samarbeid med vårt kontor i Paris
og Ambassaden i Paris.

4.LANDBRUK, MAT, REISELIV OG OPPLEVELSER

Landbruk er den største sektoren for Innovasjon Norge i
regionen målt i antall saker og er preget av solide bruk
med et godt driftsgrunnlag.  Innovasjon Norge forvalter
de regionale bygdeutviklingsmidler som går til utvikling
av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. I tillegg til
dette forvaltes nasjonale program til bioenergi, tre, grønt
reiseliv og lokalmat.
    
I Oslo og Akershus har støtten fra Innovasjon Norge
fordelt seg omtrent likt mellom det tradisjonelle
landbruket og de nye næringene. Av de tradisjonelle
næringene er det melk/storfekjøtt som har mottatt mest
støtte. I Østfold var investeringene til melk/storfekjøtt og
eggproduksjon på samme som i 2010. Dette må ses i
sammenheng med at det ved inngangen til 2012 ble
innført nye forskrifter for verpehøns som forbyr gamle
burtyper. Inn på tunet er den tilleggsnæringen som har
mottatt mest til investeringer og flest etablerertilskudd.

Bygdeutviklingsprisen for 2011 ble tildelt Grønt Pakkeri
Øst SA i Råde i Østfold og Sissel og Anders Nordlund i
Akershus.
    
Grønt Pakkeri Øst (GPØ) ble etablert i 2008, men har
allerede oppnådd god lønnsomhet og sysselsetter fem
personer hvorav tre er under 35 år. GPØ sin lokalisering
innebærer kort inntransport av råvarer og dette gir en
miljøfordel. GPØ eies av lokale produsenter. Disse
utnytter sine arealressurser, kompetanse og nettverk i
grøntsektoren og dette gir GPØ en merverdi da de gis
mulighet for å komme lenger ut i verdikjeden. Bedriften
utnytter et stort nærmarked og har et nært samarbeid
med grossister i området. Lanseringen av merkenavnet
“Grøde” våren 2011 gir mulighet for å komme inn i nye
markeder med nye produkter, samt at det skaper
identitet og stolthet for produsentene og gjenkjennelse i
markedet. Videre mener juryen at GPØ kan skape
synergier mot for eksempel reiselivsbransjen og satsing
på kortreist mat.

Grønt Pakkeri Øst vinner av bygdeutviklingsprisen 2011 i
Østfold. Fra venstre Gunnar Delviken, Ole Jørgen Forsethlund,
Morten Hoff og  INs regionstyreleder  Ivar G. Karlsen.
Foto: Ann-Mari Skinne

Sissel og Anders Nordlund, Granmo gård i Nes
kommune, er innovativ ved at de driver “tradisjonelt
jordbruk på en utradisjonell måte”. De viser at
næringsutvikling med stor lokal verdiskaping og
sysselsetting er mulig med basis i tradisjonelle
jordbruksproduksjoner. Driver effektiv potetproduksjon i
relativt stor skala. Kombinerer rasjonell produksjon med
produktutviklingsprosjekter dels i samarbeid med Bama
og GRO Industrier og dels alene direkte mot
sluttbrukere. De videreutvikler sin volumproduksjon, har
bygget opp en solid kompetanse og tar ut en merverdi
gjennom involvering i hele verdikjeden. De samarbeider
med de store distributørene om flere utviklingsprosjekter
og kombinerer effektiv volum-/kvalitetsproduksjon med
egen nisjeomsetning. De er et godt eksempel til
etterfølgelse for andre Akershusbønder. De har fokus på
miljøvennlig og bærekraftig jordbruksdrift. De tenker
langsiktig, jordvegen holdes i god hevd gjennom
vekstskifte, grøfting etter behov og fokus på
erosjonshindrende tiltak.
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OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 

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

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

Reiseliv og opplevelser
Innovasjon Norge er en viktig leverandør til næringen
innen profilering av reiselivet i regionen både i Norge og
utenlands. For hovedstadsregionen er reiseliv en
betydelig og godt utviklet næring. Innovasjon Norges
viktigste leveranser til reiselivet i regionen er profilering
av reisemål og kompetansetiltak gjennom skreddersydde
kurs, mens finansiering av innovasjonsprosjekter gjøres
til samarbeidsprosjekter.
    
Det er gitt støtte til “Oslofjordprosjektet” som er et viktig
samarbeidsprosjekt mellom Østfold, Akershus, Vestfold
og Buskerud. Prosjektet har til formål å styrke konkur-
ranseevnen til bredden av reiselivsbedrifter tilknyttet
Oslofjorden samt å øke attraksjonskraften for de ulike
reisemålene ved å gjøre tilgjengelig produkter og
opplevelser for sømløs planlegging og brukertilpasset
booking på nettet. Teknologisk utvikling og tilegnet
kompetanse skal i størst mulig grad være skalerbar og
overførbar til andre aktører som ønsker å knytte seg til
løsningen etter avsluttet prosjektfase.
    
BookNorway ble lansert i 2011 og vil være tilgjengelig på
VisitNorway portalen. BookNorway vil gjøre det mulig
for potensielle norgesturister å innhente informasjon,
søke opp tilgjengelighet og bestille sin norgesreise
online. BookNorway vil altså tilby transport, overnatting
og opplevelser i en og samme sanntidsløsning koblet
opp mot norske reislivstilbydere og destinasjoner.
VisitNorway skal ikke ha det reisetekniske og juridiske
ansvaret for bookingene, det skjer gjennom selskapet
BookNorway AS som eies av reiselivsnæringen.

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.

SAMFUNNSANSVAR

Innovasjon Norge har Samfunnsansvar som strategi, og
prioriterer gründere og bedrifter som vektlegger både
økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

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, markeds-
orientering 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.

Innovasjon Norge har en samlet låneportefølje på 686
mill. kroner i Oslo og Akershus. I 2011 ble det behandlet
316 SkatteFUNN prosjekter i Oslo og 173 i Akershus.
Nedgangen fra de foregående årene fortsetter.
      
Innovasjon Norge har en låneportefølje på 363 mill.
kroner i Østfold.  I 2011 ble det behandlet 56 Skatte-
FUNN-saker. Innovasjon Norge samarbeider aktivt med
partnerskapet for å øke FoU aktiviteten i næringslivet i
fylket for å legge til rette for innovasjon og vekst.

STATISTIKK FOR BEVILGNINGER FRA OSLO,
AKERSHUS OG ØSTFOLD
Oslo innvilget, mill. kroner 2011 2010

Antall saker innvilget 163 211

Risikolån og garantier 22,8 26,9

Distriktsrettet tilskudd 0,5 0,9

Tilskudd etablerere 7,2 16,5

Tilskudd landbruk 9,1 22,5

Tilskudd miljøteknologi 11,8

Tilskudd forsknings- og

utviklingskontrakter 56,8 65,0

Andre tilskudd 36,3 36,0

Sum innvilget 144,5 167,8

Akershus innvilget, mill. kroner 2011 2010

Antall saker innvilget 175  161

Lavrisikolån 15,2 18,5

Risikolån og garantier 15,9 12,7

Tilskudd etablerere 8,2 10,1

Tilskudd landbruk 20,2 20,5

Lån med rentestøtte landbruk 30,1 43,4

Tilskudd miljøteknologi 22,0 1,6

Tilskudd kraftintensiv industri 1,6

Tilskudd IFU/OFU kontrakter 17,2 25,0

Andre tilskudd 2,8 53,9

Sum innvilget 133,1 142,3

Østfold innvilget, mill. kroner 2011 2010

Antall saker innvilget 187 157

Lavrisikolån 48,8 122,3

Risikolån og garantier 18,3 11,6

Tilskudd etablerere 3,9 4,9

Distriktsrettet tilskudd 4,1 1,6

Tilskudd landbruk 24,4 22,5

Lån med rentestøtte landbruk 40,2 45,0

Miljøteknologiprogrammet 4,6 58,0

IFU/OFU 2,8 1,9

Andre tilskudd 7,8 7,6

Sum innvilget 155,1 275,4

Innovasjon Norge Oslo Akershus Østfold

Adresse i Oslo:
Akersgata 13
Postboks 448 Sentrum
0103 Oslo, Norge

Adresse i Østfold:
Rådmann Sirasvei 2
Postboks 13
1713 Grålum

T: 22 00 25 00
oslo@innovasjonnorge.no
ostfold@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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HEDMARK

Med fokus på innovasjon, markedsorientering og
internasjonalisering
Bevisstgjøring rundt kundens forretningsmodell og markeds-
orientering i tidlig fase er svært viktig. For Innovasjon Norge har
derfor styrking av den interne kompetansen og kunnskapen rundt
dette området vært et satsingsområde i 2011. Våre ansatte har
derfor fått et løft på områdene innovasjon og markedsorientering.

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.

OM KONTORET

 I 2011 gjennomførte vi en organisasjonsutviklingsprosess
for å beskrive vår måte å arbeide på for å øke
verdiskapingen i norsk næringsliv. Dette innebærer
prioriteringer for 2012 samt en målrettet mobilisering for
å utvikle flere bedrifter med vekstambisjoner, og hvordan
Innovasjon Norge kan ta en slik strategisk posisjon.

Foto:  Innovasjon Norge

Innovasjon Norge Hedmark har nå, etter nedbe-
manningsprosessen i 2011, 15 ansatte med bred bakgrunn
innen økonomi, landbruk, design, markedsorientering
samt strategi og ledelse. Kompetansen har ytterligere
blitt styrket ved at to medarbeidere har deltatt på
høgskolestudium i praktisk entreprenørskap. To andre
medarbeidere har i løpet av året påbegynt
høgskolestudium i innovasjon og entreprenørskap hos
Innoco AS.  For å få økt fokus på internasjonalisering
hospiterte to av de ansatte ved Innovasjon Norges
utekontorer, henholdsvis i Tyskland og USA.

Kontorets ledes av Kristin Malonæs.
I perioden 01.10.-31.12. har Per Ottar Walderhaug fungert
i hennes permisjonsperiode.

RAPPORT FRA STYRET

Styret har i 2011 bestått av:
Sigrid Narmo (leder), Harry Konterud (nestleder), Einar
Myki, Merete Furuberg, Merethe Sandum, Ketil Leteng,
Solveig Seem og Martin Skramstad.

Styret har avholdt 10 møter og blant annet behandlet 22
finansieringssaker.

Styret utarbeider årlige møteplaner og møtene i 2011 ble
viet ulike temaer som forskning og utvikling i Innlandet,
nettverk innenfor reiselivet, bioenergi samt bioteknologi.

Styret har i løpet av året diskutert og vært bekymret for
kompetanse- og ressurssiden ved landbrukskontorene i
kommunene. Det har derfor i samarbeid med Fylkes-
mannen i Hedmark blitt gjennomført en samling for
førstelinjen i kommunene med tema landbruk.

Årlig deltar styret på dialogmøte med Hedmark fylkes-
kommune og Fylkesmannen i Hedmark. Både admini-
strasjonen og styret i Innovasjon Norge Hedmark har et
godt samarbeid og en åpen dialog med partnerskapet  i
fylket.

Styret uttrykker stor tilfredshet med kontorets
gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater for 2011.

HEDMARK - NOEN NØKKELTALL
2011 2010 2009

Folketall 191622 190709 190071

Antall arbeidsledige 2405 2680 2716

Arbeidsledighet i prosent 2,5 2,8 2,6

Antall nyetableringer 1357 1448 835

Antall konkurser 194 143 185
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HEDMARK 

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

NÆRINGSLIVET I HEDMARK

Etter to tøffe år for næringslivet var det tegn til oppgang
mot slutten av 2010. Denne ser nå ut til å ha stoppe opp.
Dette bekreftes ved at færre virksomheter gjennom-
fører større investeringer, samt at fokuset nå heller
rettes mot kompetanseheving og effektivisering.

Det ble i 2011 innvilget distriktsrettede tilskudd og
risikolån til 72 prosjekter. Etterspørselen etter risikolån
har vært lavere enn tidligere år.

Distriktsrettede virkemidler

(tall i mill. kroner) 2011

Risikolån 5,1

Investeringstilskudd 3,4

Bedriftsutviklingstilskudd 24,7

Etablerertilskudd 9,1

Totalt 42,3

I tillegg til å disponere distriktsrettede virkemidler,
trekker vi også på nasjonale rammer. Næringslivet i
Hedmark ble tilførte lavrisikolån fra sentral ramme med
til sammen 52,4 mill. kroner, noe som er betydelig mer
enn i 2010. Til forsknings- og utviklingstiltak ble det
bevilget vesentlig lavere beløp enn fjoråret.

Landsdekkende virkemidler

(tall i mill. kroner) 2011

Lavrisikolån 28,7

Innovasjonslån 23,7

Tilskudd 0,7

Garanti 1,8

Forsknings- og utv. kontrakter 3,9

Grønt reiseliv 0,5

Ung gründer 0,2

Nettverk, profilering og reiseliv
- programmer

2,0

NYETABLERERE

Innovasjon Norge har behandlet 39 prosjekter og hadde
ca. 9 mill. kroner til disposisjon til fylkets etablerere i 2011.
34,6 prosent av tilsagnene har gått til kvinnelige
etablerere og ungdomsandelen er på 35,5 prosent.

Innovasjon Norge har avholdt flere arbeidsdager med
kundemøter ute i kommunene i samarbeid med
førstelinjetjenesten. Det har i år vært et spesielt fokus på
mobilisering av gründeraktivitet i Østerdalen. Vi har
holdt flere foredrag på gründersamlinger og for
videregående skoler i fylket.

I 2011 har vi også hatt særskilte virkemidler til unge
gründere gjennom mentorordningen og
høyvekstprogrammet.

I 2011 har vi sett en økning i gode prosjekter med svært
unge gründere med bakgrunn fra studier innenfor
entreprenørskap og innovasjon, og hvor vi kan se
konkrete resultater fra det siste tiårs globalisering. Dette
er en kreativ og kompetent gruppe med fokus på
internasjonalt marked og innovasjon på ulike områder i
forretningsmodellen. Vi opplever nå  en gledelig utvikling
ved at mange av våre etablerere i større grad  har et
internasjonalt rettet fokus.

DB Euipment AS                                                                  
Ett eksempel på dette er DB Equipment AS i Sør-Odal,
som har fått etablerertilskudd til markedsintroduksjon
nasjonalt og internasjonalt av en ny spennende justerbar
modell for transport av skiutstyr.  Produktet har fått
pantent.

Foto:  DB Equipment AS

REISELIV

Innovasjon Norge Hedmark kan bidra med kompetanse,
rådgivning, nettverk og finansiering, og for å bidra til
næringsutvikling innen reiselivet er det viktig å se på
hvor det finnes mulighet for inntjening for det lokale
næringslivet.

Reiselivet i Hedmark er preget av få profesjonelle
aktører, lav foredlingsgrad og mange er lite synlige i
markedet. Derfor har vi sett det som svært viktig å tilby
kompetanseprogrammer som kan være med på å løfte
næringen.

Nettverkene Mjøsgårdene og Eventyrlige Stange
Vestbygd har i løpet av 2011 gjennomført egne
markedsorienteringsprosesser og benyttet Innovasjon
Norge sitt kompetanseprogram. Som en del av dette
arbeidet jobbes det med den visuelle profilen..

Logo:  Stange vestbygd
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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 har også satt fokus på viktigheten av
en helhetlig og attraktiv reiselivsopplevelse. Dette
arbeidet startet i 2011 ved at vi bevilget tilskudd til
forprosjekter for flere bedriftsnettverk, blant annet på
Sjusjøen, Vingelen, Kvikne og Glåmdalen. Gjennom dette
arbeidet blir det jobbet med nødvendige strategiske valg
og et systematisk arbeid for å utvikle destinasjonen slik
at det blir helhetlig og attraktivt for kunden og med økt
synlighet i markedet.

DESIGN

Hedmark har hatt færre designprosjekter i 2011 enn i
2010. Det er gjennomført merkevare- eller
designformidling for 14 bedrifter. Prosjektene er satt i
gang innen satsingsområdene reiseliv, mat, landbruk,
industri og i etablererprosjekter.

Kravet Innovasjon Norge stiller til strategisk funderte
designprosesser har høynet prosjektkvaliteten
betraktelig i 2011.

Det har vært gjennomført to tredagers kurs i
markedsorientering, hvor merkevarestrategi har vært et
sentralt tema.  Tilbakemeldinger viser at deltakerne
vurderte dette programmet som meget relevant for
bedriftens utvikling.

Fornøyde deltakere på kurs i markedsorientering.
Foto: Innovasjon Norge.

INTERNASJONALISERING

I 2011 har ti bedrifter  fått tilpasset rådgivning fra våre
utekontorer.

Fra Hedmark er det tre bedrifter som har fått status som
internasjonale høyvekstbedrifter i 2011; Making View AS,
Cryogenetics AS og Stereo Skis AS. Statusen innebærer
at bedriftene følges tett opp av både Innovasjon Norge
lokalt og av aktuelle utenlandskontorer..

Making View AS
Making View har utviklet unike kamerasystemer som
kan ta bilder i høy hastighet. Bildene kan man styre selv,
slik at man kan se f. eks. en destinasjon fra flere
vinkler.Selskapets mål er nå å komme i kontakt med de
største destinasjonsselskapene i Europa, spesielt vinter-
sportsdestinasjoner. Innovasjon Norge i Tyskland,
Frankrike, Spania og Italia har bistått Making View med
å fremskaffe en oversikt over aktuelle destinasjoner og
kontaktpersoner.

"75% av prosjektene bidrar i stor grad til
produkt- og tjenesteinnovasjon, nesten
50% bidrar til innovasjon mht
markedsintroduksjon."

LANDBRUKET  I HEDMARK

Tradisjonelt landbruk
Landbruket er en viktig næring i Hedmark og utgjør en
sentral del av verdiskapningen i fylket. Innovasjon Norge
innvilget 23,2 mill. kroner  i tilskudd fordelt på 84
søknader om bygdeutviklingsmidler innenfor tradisjonelt
landbruk. Dette var en nedgang fra historisk høyt antall i
2010.  Innovasjon Norge bevilget også lavrisikolån med
tilsammen 105,8 mill. kroner  og rentestøtte for et
lånebeløp på ca. 87,6 mill. kroner.

I 2011 er utbyggingsprosjekter innenfor mjølkeproduksjon
blitt gitt høy prioritet. Begrunnelsen er at mange bønder
sliter med gamle driftsbygninger. Det er ulik
investeringsvilje i de forskjellige regioner i fylket. I Nord-
Østerdal er det fortsatt stor investeringsvilje innenfor
grovforbaserte produksjoner. På Hedemarken er
fordelingen jevnere mellom produksjonene. For Sør-
Østerdal og Glåmdalen er det svært få prosjekter og få
bønder som er villige til å investere.

Nye næringer
Innovasjon Norge opplevde i 2011 stor pågang etter
bygdeutviklingsmidler til nye næringer. Vi innvilget 10,4
mill. kroner fordelt på 45 tilsagn. I tillegg ble det bevilget
lavrisikolån for tilsammen 6,6 mill. kroner og rentestøtte
for et lånegrunnlag på ca. 6 mill. kroner.

Det er startet opp et kompetanseutviklingsprogram
(FRAM) for tilleggsnæring med sju deltakere fra
Hedmark i 2011.

Mat i Hedmark
Lokalmatprogrammet ble lansert i august 2011, og
etterfulgte Verdiskapningsprogrammet for mat som ble
avsluttet i 2010. I 2011 har det vært prioritert å jobbe med
eksisterende bedrifter og videreutvikle de produsentene
som er aktive fremfor å få frem nye produsenter. Det er
bevilget 0,8 mill. kroner fordelt på fem saker. I tillegg har
det blitt bevilget 1,1 mill. kroner i tilskudd til fysiske
investeringer til tre prosjekter. Dette er totalt sett en
økning i forhold til 2010, men fortsatt ikke på et nivå som
er ønskelig for Hedmark.

Bygdeutviklingsprisen 2011

Bygdeutviklingsprisen er en bedrifts- og nærings-
utviklingspris for bedrifter eller personer som har etablert
en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og
landbrukets ressurser. Formålet er blant annet å
synliggjøre gode resultater fra landbrukstilknyttet
næringsutvikling. Hvert år kårer Innovasjon Norge en
lokal vinner som får en pris på 50 000 kroner. Deretter
deltar den lokale vinneren i den nasjonale konkurransen.
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Vi skal bidra til at
norsk næringsliv
utvikler seg, spesielt
med tanke på
fornyelse og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukter

Rondane gardsmat
Kreativ utnyttelse av alle ressursene på og rundt
Haugtun gård ble lagt til grunn for årets tildeling. Den
tradisjonelle gårdsdriften kombineres med et allsidig
driftsopplegg, foredling av spekemat og produksjon av
ullprodukter. Driften gir god avkastning og skaper også
positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Innovasjon
Norge har fulgt oppbyggingen over flere år og har
støttet virksomheten med hele spekteret av bygde-
utviklingsmidler; tilskudd til etablering, bedriftsutvikling,
investeringstilskudd, rentestøtte og lån. Fenalår av
gammelnorsk spælsau er gårdens svar på Parmaskinke.

Foto:  Ronadane gardsmat

Inn på tunet
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferds-
tjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring,
utvikling og trivsel for brukerne. Det ble gitt tilskudd til
videreutvikling av fire prosjekter. Inn på tunet-nettverket
i Hedmark har 33 medlemsbedrifter. Fylkesmannen i
Hedmark og Innovasjon Norge finansierer
prosjektlederstillingen. Landskonferansen for Inn på
tunet ble arrangert i Hamar i september og hadde stor
deltakelse.

Bioenergi
Det er stor interesse for utbygging av gårdsvarmeanlegg
basert på flis i Hedmark. Dette medførte at Hedmark ved
utgangen av 2011 hadde innvilget størst andel av den
tilgjengelige nasjonale tilskuddspotten. Vi bevilget  ca 8,9
mill. kroner til  i alt 27 prosjekter.

"85% av prosjektene ville ikke blitt
igangsatt eller blitt utsatt i tid/begrenset
i omfang uten Innovasjon Norges
støtte."

Trebasert innovasjonprogram
Innenfor rammen av trebasert innovasjonsprogram har
det blitt bevilget 9 mill. kroner til i alt 17 prosjekter.

Foto: Innovasjon
Norge

Tretorget AS                                               
"Produksjonsløftet” i regi av
Tretorget AS på Kirkenær er ett
av prosjektene styret har støttet
med tilskuddsmidler.
“Produksjonsløftet” er et konsept
for å løfte resultatene i Ringalm
Tre AS, Boligpartner AS, Drevsjø
Trelast, Forestia AS og Moelven
Profil AS. Prosjektets mål er økt
verdiskaping og innovasjon ved å

innføre mer ressurseffektive og miljøvennlige innkjøp,
vareflyt, produksjon samt kommunikasjon.

Oversikt over bruken av landbruksvirkemidlene

(tall i mill. kroner) 2011

Tilskudd - trad. landbruk 23,2

Tilskudd - tilleggsnæring 10,4

Rentestøtte - trad. landbruk 87,6

Rentestøtte - tilleggsnæring 6,0

Lån tradisjonelt landbruk 105,8

Lån, tilleggsnæring 6,6

Lokalmatprogrammet 0,8

Bioenergiprogrammet 8,9

Trebasert innovasjonsprogram 9,0

"Nesten 70% av prosjektene som fikk
støtte for fire år siden, mener
Innovasjon Norge i stor grad har vært
viktige både for konkurranseevnen,
lønnsomhetsutviklingen og
overlevelsen."

Innovasjon Norge Hedmark

Vangsvegen 73
2317 Hamar

T: 62 51 99 50
F: 62 51 99 60
hedmark@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Foto: N
ancy Bundt/w

w
w

.visitnorw
ay.com
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OPPLAND

Konsolidering – og nye muligheter
Den finansielle uroen og gjeldskrisen i flere euroland og USA
påvirker også næringslivet i Oppland. Det gir utslag i markedssvikt
innenfor noen segmenter og  psykologiske effekter som påvirker
risikovilje-  og evne til å sette i gang nye prosjekter.  Bedriftene har
derfor rapportert en noe avventende holdning som følge av
usikkerheten til markedsutviklingen og 2011 har vært preget av noe
lavere etterspørsel etter virkemidler enn tidligere – spesielt i
distriktene. Hovedårsaken til det er næringsstrukturen i disse
regionene hvor kulturnæringer, reiseliv,  entreprenører innenfor
bygg/anlegg og treindustri er  de viktigste. Men nye muligheter
skimtes i horisonten.

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

KONTORET I OPPLAND

Det er totalt 14 ansatte ved kontoret på Lillehammer. I
tillegg deles en stilling med Hedmark innen design. En
prosjektstilling innenfor etablerersatsingen er
delfinansiert av Oppland fylkeskommune. Vi er
samlokalisert i Oppland Nyskapingssenter med
fylkeskommunens avdeling for regional utvikling og
Norges forskningsråd sin regionale representant.

RAPPORT FRA STYRET

Styret har hatt åtte møter og har behandlet 86 saker. Et
av styremøtene ble kombinert med en todagers befaring
i Valdres hvor bedrifter i Nordre Land og Nord-Aurdal ble
besøkt. I tillegg til finansieringssaker har styret arbeidet
med strategier, høringsuttalelser og forretningsplaner.
De har også gitt innspill til Innovasjon Norges
høringsuttalelse til Kommunal- og
regionaldepartementet om NOU:3
Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele
landet og og til arbeidet med “Nye mål for Innovasjon
Norge”.

Styret er opptatt av utviklingen av eksisterende
næringsliv i fylket, og legger stor vekt på at det må
legges til rette for at flere bedrifter kan øke sin
eksportandel og bli mer internasjonalt orienterte. Videre
er styret opptatt av at det må støttes opp under
kompetansehevingstiltak i bedriftene slik at de kan
styrke sin konkurranseevne både nasjonalt og
internasjonalt.Det legges også stor vekt på arbeidet med
nyetableringer og vekst i nye næringer.

Styret har hatt fokus på klynge- og nettverkssamarbeid
som verktøy for utvikling av bedrifter.

Spesielt gjelder dette de etablerte bedriftsnettverkene,
samt Arena Helse i Valdres og Norwegian Centres of
Expertice Raufoss.

Samarbeidet mellom styret og administrasjonen har
fungert godt.

Styremedlemmer:
Audun Tron (leder)                Trond Ellingsbø
Kari Broberg (nestleder)        Anne Hjelmstadstuen Jorde
Christl Kvam                          Solveig Rindhølen
Ingvar Hage                           Thor Svegården

NÆRINGSLIVET I OPPLAND

Innovasjon Norge har valgt å dele inn det
næringsrettede arbeidet i 3 områder, entreprenørskap,
vekst i bedrifter og innovasjonsmiljøer. Det regionale
styret i Innovasjon Norge Oppland har gitt
styringssignaler hvor “vekst i bedrifter” skal ha
hovedprioritet.

Reiselivet  sliter i motgang. Det har vært en betydelig
svikt i turisttrafikken, dvs. reduksjon av antall gjestedøgn
hos regionenes reiselivsbedrifter. Årsaken er både
markedssvikt knyttet til det utenlandske markedet og
store strukturelle endringer  som relaterer seg til de
mange høyfjellshotellene  som har mistet sin
attraktivitet og konkurransekraft.
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OPPLAND 

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

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.

Oppland har i stedet utviklet seg til å bli det største
hyttefylket i Norge og potensialet for ny nærings-
virksomhet og tilleggsnæring for landbruket i tilknytning
til denne utbyggingen og utviklingen burde være stor.

Når det gjelder industribedriftene og spesielt de
eksportrettede bedriftene innenfor bilindustrien på
Raufoss er det en tosidig utvikling. I de tradisjonelle
markedene Sverige og Tyskland er volumene stort sett
opprettholdt, mens i det europeiske markedet for øvrig
har det vært en markert nedgang.

Flere av bedriftene har dreid markedsorienteringen mot
Asia og Kina og melder om positiv utvikling og
produksjonsøkning.  Det er også etter hvert flere
bedrifter i Oppland som ser nye muligheter innenfor
leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Det er et
potensial for å transformere eksisterende
materialteknologi  og produksjoner med høyt
kunnskapsinnhold til  konkurransedyktige leveranser til
den største vekstnæringen  i Norge.

IKT- og helseteknologimiljøet rundt Høgskolen i Gjøvik
har nasjonale funksjoner og koordineringsansvar i tillegg
til å være svært internasjonalt rettet. På sikt kan dette
også bidra til å øke tilfanget av kunnskapsintensive
virksomheter i Oppland og tiltrekke seg kompetent
arbeidskraft og kapital.

Landbruket er fortsatt en av de viktigste næringene i
fylket. Den generelle bruksnedgangen er på linje med
landet for øvrig, uten at vi kan se noen volumnedgang.
Det er gledelig å registrere at det er investeringsvilje og
fremtidstro hos en del unge brukere som satser med stor
profesjonalitet og høy kompetanse.

Regionalt handlingsprogram i Oppland har satt
kompetanse på agendaen som en av de viktigste
suksessfaktorer for verdiskaping og utvikling av
Opplandssamfunnet. Dette reflekteres også  i Innovasjon
Norge Opplands arbeid  hvor kompetanseprogrammer
og  bedriftsintern opplæring har vært vesentlige og
prioriterte bidrag til næringslivet.

ENTREPRENØRSKAP

Det har vært relativ jevn utvikling av antall
nyetableringer  i Oppland de siste ti årene.
Statistikkgrunnlag fra SSB viser at 35,6 prosent av de
nyetablerte foretakene i Oppland i 2004 fortsatt var
aktive i 2009, sammenliknet med 30,9 prosent på
landsbasis. Imidlertid kan de nyetablerte bedriftene i
Oppland vise til mindre vekst enn gjennomsnittet i
Norge.

Oppland fylkeskommune har satt fokus på mål om økt
entreprenørskap i fylket og har etablert et prosjekt hvor
Innovasjon Norge har prosjektledelse for å bidra til
ekstra innsats. Prosjektet innebærer å inngå forpliktende
samarbeid med 1.linjetjenesten i alle kommunene. Som
et ledd i dette arbeidet ble det arrangert en
gründerkonferanse i 2011 som samlet over 100 deltakere.
Arrangementet fikk god medieomtale.

VEKST I BEDRIFTER

En stor del av det proaktive arbeidet har vært rettet mot
eksisterende bedrifter. Det har i noen grad resultert i
investeringsprosjekter knyttet til teknologiutvikling og
produktutvikling.

Behovet for kompetanseheving og bedriftsinterne
opplæringsprosjekter har vært prioritert som den
viktigste suksessfaktor for å sikre konkurransekraft.
Ved utgangen av 2011 var to FRAM – program i gang. Et
av disse hadde unge gründere som målgruppe. To
programmer ble avsluttet i løpet av året.

Det er avholdt et kurs i markedsorientering for
reiselivsbedrifter. I Lillehammer har Innovasjon Norges
vertskapskurs vært arrangert tre ganger med til sammen
262 deltakere. Dette kurset ble også satt opp i Midt-
Gudbrandsdalen med til sammen 96 deltakere. Kurs i
pakking, salg og distribusjon ble avholdt på Fagernes
med 32 deltakere. Det ble også arrangert kurs i nettbruk
og IKT på Lillehammer og Fagernes. På disse to kursene
var det til sammen 47 deltakere.
Innovasjon Norge i Oppland har sammen med Hedmark
organisert og avsluttet et nettverksprosjekt knyttet til
teknologi- og innovasjon med åtte deltakende bedrifter.
Prosjektet er gjennomført med Kompetansemegler fra
VRI programmet og SINTEF.

INNOVASJONSMILJØER

NCE Raufoss er det største klyngeprosjektet i Oppland.
Det er internasjonalt rettet og eierbedriftene har
hovedsakelig eksportrettet produksjon innenfor
lettvektsmaterialer og automasjon. I tillegg utgjør
Totalgruppen et nettverk av lokale underleverandører. I
samarbeid med Innovasjon Norges kontorer i Asia
arrangerte Innovasjon Norge Oppland et seminar med
internasjonalisering som tema med èn til èn møter i
etterkant. Et mindre arrangement, men med samme
innhold, ble gjennomført i samarbeid med Kapp
Næringshage og Innovasjon Norges kontor i Polen.

Innovasjon Norges kontor i Tyskland har vært en viktig
samarbeidspartner i forhold til reiseliv, kultur og
opplevelsesnæringen i Lillehammer med bl. a.
arrangement i Düsseldorf. Arena Helse i Valdres er i god
utvikling.  Arena Bioenergi Innlandet ble avsluttet i 2011.
Flere bedriftsnettverk er finansiert, bl.a.
leverandørnettverk innenfor olje og gass, plastnettverket
Innlandet og reiselivsnettverket Snowball. Det er også
finansiert andre forprosjekter som forventes å komme
inn i hovedprosjektfaser i 2012.

Interessant er det at også innenfor landbruket utvikles
klyngesamarbeid med stort innovasjonspotensial.
Spesielt gjelder det grøntsektoren med prosjektet Mat
fra Toten. Bioforsk, Nofima og Matmerk er
samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet. Fremheves må
også utviklingen av et større nettverk av eggprodusenter
med Toten Eggpakkeri som hovedmotor og
markedsapparat. Innovasjon Norge har vært en viktig
pådriver for dette. Et annet nettverk er
produsentsammenslutningen Gudbrandsdalsmat, som
etter hvert har blitt en kjent merkevare.
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OPPLAND 

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

KVINNESATSING

Av kontorets totalt bevilgede midler i 2011 er 35 prosent
gått til kvinneprosjekter. Dette er noe under
målsettingen på 40 prosent.

Bedriftseksempler

Foto: Bård Bårdsløkken

GRANIT KLEBER AS

Granit Kleber AS er lokalisert på Otta. Bedriften
produserer og omsetter klebersteinsovner og peiser. I
tillegg produserer de klebersteinsemner-/plater til
ovnsindustrien. Granit Kleber AS fremstår i dag som en
moderne og avansert virksomhet innenfor utvinning og
videreforedling av kleberstein. med stor grad av
automatisering,

Bedriften har det siste året, i samarbeide med SINTEF
Raufoss, arbeidet for å automatisere sluttkontroll og
pakkeprosessen, en prosess som er svært
arbeidsbelastende. Dette arbeidet er delvis finansiert
gjennom SkatteFunn-ordningen og Innovasjon Norge.

I tillegg samarbeider bedriften med Institutt for
produktdesign ved NTNU med det formål å utvikle nye
ovnsmodeller i moderne design, gjennom mastergrad og
andre prosjektrelaterte arbeider.

WANGENSTEN AS

Etter nesten 10 år med samme design så
rakfiskprodusenten Wangensten på Leira i Valdres behov
for å fremstå mer moderne og tidsriktig.
Hensikten er å bli mer synlig og attraktiv i konkurransen
om kundene. Prosessen ble startet tidlig på året og
høsten 2011 ble det nye designet lansert.

Innovasjon Norge bidro med tilskudd og designrådgivere
til prosessen.

Bedriften sysselsetter ca 10 årsverk og omsetter for i
underkant av kr 19 mill. Wangensten kan vise til solide
resultater gjennom en årrekke.

Næringslivet i fylket

Nøkkeltall

2011 2010 2009

Folketall 187 147 186 087 185 216

Antall arbeidsledige 2 193 2 205 2 333

Arbeidsledige i prosent 2,3 2,3 2,4

Innovasjon Norge Oppland

Antall saker 326 335 400

Innvilget mill. kroner 209 164,5 330

Låneportefølje mill. kroner 372 410 371

Innvilget (mill. kroner) 2011 2010 2009

Lavrisikolån 22,5 2,8 21,4

Innovasjonslån og risikolån 38,3 15,0 125,3

Distriktsrettet tilskudd 19,6 26,4 29,5

Etablerertilskudd 9,1 7,4 11,0

Tilskudd landbruk 20,2 21,5 24,7

Lånebeløp for rentestøtte 64,6 61,2 62,7

Andre tilskudd 35,0 30,2 55,4

Største næringer tilsagn 2011 (mill. kroner)

Jord/skogbruk 87,4

Industri 31,4

Faglig vitenskaplig og teknisk tjenesteyting 12,5

Forretningsmessig tjenesteyting 5,3

IKT 5,3

Næringsliv 2011 2010 2009

Eksport milliarder kroner 5,5 4,9 4,4

Konkurser 160 150 190

Nyetableringer 1 428 1 409 1 229

Foto: Panorama Design
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OPPLAND 

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

TOTEN EGGPAKKERI AS

Toten Eggpakkeri AS ble etablert i 2001. De er kjent for
slagordet “Skal du ha ferskere egg må du kjøpe høne.”

Siden etableringen har de arbeidet aktivt med styring og
kontroll, for derved å sikre forbrukerne ferske egg med
god kvalitet.  De tar i mot både konvensjonelle og
økologiske egg. I 2011 startet de produksjon av økologisk
eggmasse.

Etableringen av eggpakkeriet gir ringvirkninger i form av
flere arbeidsplasser hos produsentene, samt 10
arbeidsplasser i bedriften. Bedriften stiller seg også til
disposisjon for jobbtrening.

Toten Eggpakkeri AS fikk BU-prisen i Oppland for 2011.
Bedriften var også en av tre finalister til den nasjonale
BU-prisen.

Innovasjon Norge har støttet bedriften med tilskudd og
lån.

Foto: Henning Gulbrandsen

DOLPHITECH AS

Raufossbedriften DolphiTech AS har signert en
samarbeidsavtale med EADS Innovation Works om
utvikling av et nytt instrument for ikke destruktiv testing
(NDT) og inspeksjon av kompositt materialer basert på
et patentert ultralydkamera.

Det nye verktøyet kan brukes til alle typer NDT
anvendelser av komposittmaterialer. NDT er en metode
for analyse av strukturer - for eksempel i en flykropp -
og derved å oppdage innvendige skader som ikke er
synlige fra utsiden - uten å ødelegge materialet.

Metoder som brukes for NDT inkluderer også radiografi,
bruk av infrarødt lys eller elektromagnetisme. Den nye
ultralyd NDT-enheten vil bli brukt av produsenter og
operatører innen sivil og militær luftfart, så vel som i
andre næringer.

Foto: Terje Melandsø

Det nye instrumentet er enkelt, lett å betjene, samt mer
prisgunstig enn eksisterende NDT kamerasystemer.
Dette er det første produktet av sitt slag konfigurert for
komposittmaterialer, og kan enkelt anvendes av
vedlikeholdspersonale. En prototyp vil være tilgjengelig
innen utgangen av 2012.

Det er svært spennende og interessant at DolphiTech AS
har inngått et forpliktende samarbeid med et av europas
største høyteknologimiljøer. Dette viser at det er mulig
for norske teknologibedrifter å lykkes internasjonalt, og
at man ikke må være “stor” for å få til slikt samarbeid.

Innovasjon Norge har bidratt med midler gjennom en
IFU-kontrakt.

Innovasjon Norge Oppland

Kirkegata 80
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER

T: 61 27 98 30
F: 61 27 98 40
oppland@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Foto: Foro: Terje M
elandsø
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BUSKERUD OG VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 Buskerud og Vestfold

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.

Generelt har næringslivet i Buskerud og Vestfold hatt
stor aktivitet i 2011. Omsetningsvekst og nyrekruttering
har preget hverdagen for mange bedrifter. Dette har
medført god tilgang på spennende utviklingsprosjekter
med behov for tjenester fra Innovasjon Norge.
Særlig innen olje & gass / enginering, som i liten grad ble
rammet av finanskrisen 2008/09, har det vært stor
tilgang på nye oppdrag. Mangel på kompetent
arbeidskraft har imidlertid dempet aktiviteten.
For andre konkurranseutsatte næringer innen feltene
maritimt, automotive og prosessindustri, har hverdagen
blitt mer krevende i 2011. Langvarig etterslep på
investeringer i moderne produksjonsutstyr sammen med
høye lønnskostnader har utover i 2011 gitt flere bedrifter
store markedsutfordringer. Dette ventes å bli ytterligere
forsterket i 2012.
Reiselivsnæringen opererer i et marked i sterk endring.
Markedet for turisme svikter med nedgangstider i de
europeiske landene samtidig med en negativ
valutakursutvikling,. Markedet for kurs og konferanse
ønsker i økende grad nærhet til de store byene.

INNLEDNING

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold er en aktiv
utviklingsaktør i begge fylker. I 2011 har kontoret bidratt i
det regionale utviklings- og strategiarbeidet innenfor
våre prioriterte sektorer. Vi opplever at grunnlaget for
målrettede satsinger i samspill med øvrige
utviklingsaktører er styrket. I samarbeid med
næringsklyngene i regionen er det i 2011 satt i gang en
rekke spennende utviklingsprosjekter innen
miljøteknologi, Arena-prosjekt innen vannbehandling, et
stort utviklingsprosjekt innen helse og flere
innovasjonsprosjekter i og mellom bedrifter. Vi har gitt
etablerertilskudd til toppetablerere med stort
internasjonalt potensial, men også bidratt til å utvikle et
godt fungerende breddetilbud til etablerere generelt

RAPPORT FRA STYRET

Elin Røed (leder), bonde Vestfold•

Per Steinar Jensen (nestleder), NHO Buskerud•

Gotfred Rygh, Fylkestinget Buskerud•

Kåre Pettersen,  Fylkestinget Vestfold•

Gunn Eidhamar, Hemsedal Turistkontor•

Kim-Louis Belaska, LO Buskerud/Vestfold•

Torun Degnes, Techni AS•

Christina Johansen, FMC Kongsberg Subsea•

Styret har i 2011 videreført en tydelig prioritering av
aktiviteter mot kontorets 3 utvalgte sektorer; energi &
miljø, reiseliv og landbruk. Innenfor energi & miljø har
internasjonalt fokuserte prosjekter innen fornybar energi,
miljøteknologi og vannbehandling stått sentralt.
Innenfor reiseliv og opplevelser har oppmerksomheten
vært rettet mot de store utfordringer som næringen i
Buskerud opplever i et marked i sterk endring.
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
Sterk internasjonal konkurranse gjør store deler av
industrien konjunkturfølsom. Finansuroen i 2008/09 ga
tydelige signaler om dette. Mange markeder kom seg
imidlertid raskere i balanse enn forventet og olje & gass
unngikk de store problemene. Til tross for dette preges
siste halvår 2011 likevel av økonomisk stagnasjon i den
vestlige verden og dermed stor usikkerhet i de fleste
markeder. Redusert etterspørsel fra våre nære
europeiske handelspartnere gir grunn til uro – kun olje &
gass holder fortsatt høyt tempo ved inngangen til 2012.
Særlig store utfordringer har vi sett innen tradisjonell
prosessindustri og mekanisk industri. Langvarig press på
marginer har for denne type bedrifter medført
manglende vedlikeholdsinvesteringer og nødvendig
teknologisk utvikling. Både innen treforedlingsindustrien
og mekanisk industri har bedrifter vedtatt nedlegging
eller er i ferd med å vurdere dette. Med svake
markedsutsikter og ikke konkurransedyktige
lønnskostnader har bedriftene ikke ryggrad til å
gjennomføre nødvendig investeringer for framtiden.
Tøffere konkurranse medfører at mange bedrifter i
begge fylker søker sammen i klynger for å styrke sin
markedsposisjon gjennom samarbeid og felles utvikling.
Innovasjon Norges langvarige fokus på dette gir
resultater. Vår bistand til nye samarbeidskonstellasjoner i
2011 innen sektorene olje og gass, maritim, IT og helse
har gitt grobunn for nye lønnsomme
samarbeidsprosjekter. Innovasjon Norge vil arbeide for
ytterligere styrking av nye og eksisterende klynger også i
2012.

Reiseliv en viktig næring
Reiselivsnæringen i Buskerud er hjørnesteinsnæringen i
øvre deler av fylket med over 30 prosent av
sysselsettingen. Når store deler av næringen nå møter
sviktende markeder både innen turisme og
kurs/konferanse, så må både næring og partnerskap
mobilisere for økt aktivitet og lønnsomhet. Innovasjon
Norge har derfor tatt initiativ til innsatsgruppe som skal
bistå nøkkelbedrifter som står overfor krevende
omstillinger.
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Reiselivet i Vestfold er mindre konjunktur-avhengig med
noen av landets mest attraktive rekreasjonsområder for
camping og hytteliv. Det er likevel et uutnyttet potensial
for reiseliv i fylket, og det er med bistand fra Innovasjon
Norge igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom noen av
de største reiselivsoperatørene.

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. Et tydelig fokus på å snu nedgangen
i saueholdet gir nå resultater og er stoppet! I nedre deler
av Buskerud og Vestfold er husdyr-, frukt- og
grønnsakproduksjon med store krav til volum for
effektivitet og lønnsomhet prioritert. Matprodusenter i
begge fylker er innovative og markedsfokusert. Fortsatt
innsats for produktutvikling og markedsbearbeiding vil gi
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
innen bioenergi økende.

AKTIVITETEN VED KONTORET

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har i 2011 jobbet
målrettet innenfor våre prioriterte områder:

Miljø og energi, hvor hovedsamarbeids-partner er NCE
Systems Engineering (SE) Kongsberg og Arena
Vannklyngen i Vestfold. NCE SE er inne i sitt 6. år, har
god måloppnåelse og en meget god forankring blant
bedriftene i klyngen. Klyngen har fokus på utvikling av
nye bedrifter og produkter innen miljø og energi som
ventes å skape vesentlige verdier for samfunnet i
årene fremover. En stor del av ressursene rettes nå
mot konkrete prosjekter innenfor elektrifisering av
veitransport, fornybar energi og sikkerhet innen
oljeindustrien. Vannklyngen har gjennom sin Arena-
status kunnet intensivere arbeidet blant
medlemsbedriftene med fokus på rekruttering til
bransjen, verdikjedetankegang i et sterkt
konkurranseutsatt marked samt sette vann og
vannmiljø på den offentlige agendaen.

•

IKT, hvor hovedsamarbeidspartner er NCE Micro- and
Nanotechnology(MNT) i Vestfold. NCE MNT er også
inne i sitt 6. driftsår og har nådd gode resultater i
oppbyggingen av regional forskning og utvikling i
samarbeid med Høyskolen i Vestfold. Nå dreier NCEet
sitt fokus mer mot kommersialisering og
klynge/nettverksarbeid blant medlemsbedriftene.
Generelt er det også stor pågang av etablerere innen
IKT-sektoren.

•

Landbruk hvor investeringsviljen for generell utvikling
av næringen fortsatt er stor. Dyktige produsenter ser
et uutnyttet potensial i å ta en større andel av
verdikjeden.

•

Reiseliv hvor det er store utfordringer for
distriktsreiselivet ift. både kurs- og
konferansemarkedet og nå også turistmarkedet med
et Europa i resesjon

•

Kompetanseprosjekter innen bedriftsutvikling ,
merkevareposisjonering og omdømmebygging hvor
kontoret har samarbeidet nært med Innovasjon Norges
utekontorer, har bidratt til å gi bedrifter og klynger økt
konkurransekraft.

KUNDEPROSJEKTER

Industri: 
Torgy Mek.Industrier AS, Tønsberg, har med bistand fra
miljøteknologiordningen igangsatt et banebrytende
teknologiutviklingsprosjekt innen flytende gass(LNG)
som drivstoff til skip. Ved hjelp av prismatiske
drivstofftanker i stedet for konvensjonelle runde
gasstanker vil plassutnyttelse på skipet kunne utnyttes til
andre formål, f.eks. last. Et fullskala pilotanlegg skal
installeres på skip tilhørende Seatrans AS i tett
samarbeid med Rolls Royce Marine med sin
spisskompetanse på fremdriftssystemer for skip.
Gode resultater fra pilotprosjektet ventes å ha stor
betydning for bruk av LNG som et mer miljøvennlig
drivstoff på skip de nærmeste årene.

Aal Stasjon AS, Ål, utvikler banebrytende nye tjenester
innen filmproduksjon samt lagring/gjenbruk av tunge
mediefiler. Ny teknologi åpner for langt mer rasjonelle
løsninger i skjæringspunktet mellom TV, telecom og IKT.
Bedriften er med sin satsing i tet av utviklingen
internasjonalt og har på kort tid etablert
leverandørforhold til de toneangivende aktørene i sitt
primærmarked. Aal Stasjon AS ble etablert i 2009. De
har gjennomført 4 emisjoner og selskapet er tilført
aksjekapital på nær 9.8. mill. kroner. Dette sammen med
vekst- og investeringstilskudd fra Innovasjon Norge har
et kompetent, aktivt og bransjerettet styre benyttet i
selskapets utvikling.

Trebasert industri har store utfordringer både globalt og
nasjonalt. Ringerike er særlig preget av dette etter
Norske Skogs beslutning om å nedlegge sitt anlegg på
Follum. Det er samtidig med dette igangsatt et større
foresight-prosjekt med bistand fra Innovasjon Norge.
Med utgangspunkt i Ringeriksmiljøet samles alle de
store treforedlingsaktørene i Norge sammen med
mindre lokale aktører,  for å vurdere nye muligheter for
denne viktige industrien også i årene som kommer.

Landbruk:
Landbruket viser stor aktivitet. I 2011 ble Vestfolds vinner
av Bygdeutviklingsprisen, Aarholt-tunet, nominert som
en av tre kandidater til den landsomfattende
konkurransen. Aarholt-tunet tar gården i bruk for
leirskoleaktiviteter, utviklingskurs for par samt
sommerleirer for barn og voksne.
Holm Gård AS arbeider for å gjøre sunne rotgrønnsaker
lettere tilgjengelig for norske konsumenter.
Norgesgruppen tok renset og skivet Kepa-løk inn i
sortimentet i 2009. I 2011 ble dette utvidet med skivet
purre og strimlet kålrot. Det er helt nytt i Norge å selge
ferdig skivede ferske grønnsaker i forbrukerpakninger.
Produktene er godt mottatt!

foto: Innovasjon Norge, Lansering av Holm Gårds skivede
ferske grønnsaker på Meny Eiktoppen, Tønsberg,
representert ved grøntansvarlig Sigbjørn Aamelfot,
fylkesmann Erling Lae og Olaf Holm,
Holm Gård AS

Foto: Buskerud og Vestfold

16



BUSKERUD OG VESTFOLD 

I Buskerud er det fortsatt god investeringsvilje i
landbruket. Et godt eksempel er Søre Bjørkgård Fjøs AS,
Numedal, som satser stort på melk. En ung bonde som
nylig har overtatt gården satser på betydelig
oppgradering og modernisering med robotfjøs og
produksjon på 400 tonn melk. Buskerud har de senere år
slitt med fallende melkeproduksjon. Denne bonden viser
at det er mulig å få til lønnsom drift og vil være et godt
eksempel til etterfølgelse for andre som også vurderer å
satse på tradisjonell gårdsdrift som hovedutkomme.

Reiseliv:
Innen reiseliv har kontoret i 2011 fokusert på
kompetanseheving i næringen. I begge fylker er det
igangsatt flere kurs bl.a. innenfor bærekraft. Det er også
initiert 2 bedriftsnettverk i regi av Norefjell Destinasjon
og Bedriftsnettverket MICEE Vestfold. Sistnevnte
bestående av reiselivsaktørene Farris Bad, Rica Park
Hotel, Quality Hotel Tønsberg, Oslofjord Convention
Center og Sandefjord Lufthavn Torp. De har utarbeidet
en strategi og forretningsplan for felles satsning på det
internasjonale møtemarkedet. Det er verdt å merke seg
at samarbeidet skjer på tvers av hotellkjeder og byer i
Vestfold.

Foto: Øyvind Røsås

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har også
igangsatt FRAM Reiseliv hvor 12 bedrifter fra fylkene får
kompetansepåfyll over 1 ½ år med klare mål om
resultatforbedring. LO og NHO i Buskerud og Vestfold
har startet opp et stort utviklingsprosjekt og Innovasjon
Norge Buskerud og Vestfold bidrar til
kompetansehevningsmodulen for lederutvikling.

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold er stolte av å
presentere Høve Støtt Hallingdal AS som vinner av den
Nasjonale reiselivsprisen 2011. Det er 2. gang i prisens
5-årige historie at reiselivsnæringen i Buskerud henter
hjem prisen. Sist var det Hemsedal Turistkontor.

Foto:  Fredrik Hal vorsen,
Daglig leder Pål K.Medhus sammen med nære medarbeidere
(Tove, Morten og Trond) under prisutdelingen på
Folketeateret i Oslo nov.2011.

Foto: Buskerud og Vestfold, Ø
yvind R

øsås
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6. NØKKELTALL 2011

Innovasjon Norge Buskerud

Buskerud Vestfold

Antall ansatte på kontoret 12 8

Antall finansieringssaker i 2011 199 56

Innvilget i 2011 (mill.kroner) 133 158

Låneportefølje  pr.31.12.2011

(mill.kroner) 464 235

Antall SkatteFunn søknader

i 2011 77 81

Innvilget i 2011 (mill.kroner)

Lavrisikolån 26 24

Riskolån og garantier 17 38

Distriktsrettet tilskudd 7

Etablererstipend,
inkubatorsitpend

3 3

Tilskudd landbruk 23 17

Lånebeløp for rentestøtte

landbruk 33 41

Andre tilskudd 24 35

Sum innvilget 133 158

Største næringer
tilsagn 2011 (mill.kroner)

Jord/skogbruk 69 71

Industri 18 52

Faglig, vitenskapelig og

teknisk tjenesteyting 13 19

Låneportefølje 31.12.2011

(mill.kroner)

Lavrisikolån 334 178

Risikolån og garantier 130 57

Sum 464 235

Nøkkeltall næringslivet i fylket

Buskerud Vestfold

Folketall 264 176 235 891

Kommuner 21 14

Nyetableringer

2011 2720 2376

2010 2 676 2 291

Konkurser

2011 223 225

2010 196 265

Eksport (mrd.kr)

2011 12,7 23,7

2010 13,6 22,1

Antall gjestedøgn 2011 2 232 551 1 142 638

Antall gjestedøgn 2010 2 274 532 1 086 724

KONTAKTOPPLYSNINGER

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold
Direktør: Tore Øystein Strømsodd

Buskerud: 
Postadresse: boks 853, Bedriftssenteret, 3007 Drammen,
Papirbredden
Besøksadresse: Papirbredden, Grønland 58, Drammen

Vestfold:
Postadresse: Raveien 205, 3184 Borre
Besøksadresse: Oslofjorden Research & Innovation Park,
Raveien 205, 3184 Borre

Internett: www.innovasjonnorge.no
Epost: post@innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskerud:
Boks 853, Bedriftssenteret,
Drammen

Vestfold:
Raveien 205, 3184 Borre

T: 32 21 97 00/33 01 89 20
F: 32 21 97 01/33 01 89 21
post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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TELEMARK

Et år i endring
Innovasjon Norge Telemark er i 2011 kommet på et aktivitetsnivå
som var normalt for perioden før finansuroen i Norge.  Kontoret
flyttet høsten 2011 fra Fylkesbakken til Klosterøya i Skien.  Nye lyse
og trivelige lokaler ønsker nå våre kunder velkomne.  Vi er
lokalisert i det bygget som var verksted for papirfabrikken Union,
sammen med over 50 bedrifter og organisasjoner med
innovasjonsfokus.

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.

Det lokale distriktskontor styret har i 2011 bestått av;
Thorleif Vikre, leder
Britt Sauar, nestleder
Elisabeth Nilsen
Tove B. B. Hoppestad
Bjarne Moursund
Tine Rørvik
Thor Sverre Minnesjord
Lars Ueland Kobro

Det har vært gjennomført 11 styremøter i 2011.
Høsten 2011 ble det valgt nytt styre for Innovasjon Norge
Telemark, dette vil være operativt fra 01/01/2012.

NÆRINGSLIVET I TELEMARK

I 2011 har SMB bedriftene i Telemark klart seg relativt
bra, og de fleste har hatt en god ordreinngang.  Høsten
2011 kom nyheten om at REC Wafer besluttet å legge
ned fabrikk 1 og 2 på Herøya i Porsgrunn, noe som betyr
oppsigelse av rundt 250-300 ansatte.  I tillegg har det i
Grenlandsområdet vært en rekke underleverandører til
REC, som har fått store utfordringer.  Dette ville man
straks forsøke å gjøre noe med, og som en mobilisering
til dette, mottok Innovasjon Norge Telemark søknad på
pilotprosjekter innenfor Miljøteknologiordningen, og ga i
2011 tilskudd til dette på til sammen 22,0 mill. kroner.

En annen Telemarksbedrift, som i 2011 mottok tilskudd
innenfor Miljøteknologiordningen, var Norner AS.  De har
utarbeidet planer for en satsing innen verdikjeden fra
CO2 til plast.

Kunnskapsverkstedet, Klosterøya. foto: Tom Riis

AKTIVITETENE VED KONTORET

Det ble bevilget rett i underkant av ni mill. kroner i
etablerertilskudd, fordelt på 33 saker.  Nytt i 2011 er at
alle kontorets ansatte månedlig har kontordager ute i
distriktene, hvor vi ca. en dag pr. måned har kontorplass
på et av de fem regionale næringsselskapene. Kontoret
har også i 2011 videreført sin utadrettede virksomhet, og
av aktiviteter kan nevnes:
•Deltakelse på GET-programmet i Boston
•Studietur til Danmark
•Studietur til Hedmark
•Deltakelse på Navigator-samling

KVINNER

Kontoret har i 2011 vært involvert i følgende prosjekter
rettet mot kvinner:

•Ledermentor Øst (avsluttet i 2011)
•Ledermentor Reiseliv (avsluttet i 2011)
•Nettverkskreditt
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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

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var antall
kommersielle gjestedøgn i Telemark 1 036 308 i 2011.
Dette er en nedgang på 3,2 prosent fra 2010, og er
således det svakeste siden “toppåret” 2007 – hvor
Telemark hadde omtrent 1,14 mill. gjestedøgn.
Oversikten tar for seg “varme” senger, og representerer
ikke hytteutbyggingen som har vært voksende i enkelte
deler av fylket.

Innovasjon Norge Telemark har fortsatt å tilby
kompetansekurs for reiseliv- og opplevelsesindustrien i
fylket, og det har i 2011 vært gjennomført kurs innenfor
disse temaene:

•Vertskap
•IKT – Bli god på nett

I tillegg avsluttes FRAM Reiseliv i 2011.

Rjukan Ice Park,  foto: Ragnvald Hals

LANDBRUKSVIRKEMIDLER

I 2011 er det i alt gitt tilsagn på 14,2 mill. kroner i tilskudd
over Bygdeutviklingsmidlene.  Det er videre innvilget
netto rentestøtte tilsvarende en låneramme på 39,6 mill.
kroner.
I Handlingsprogrammet for bruk av
Bygdeutviklingsmidler i Telemark 2011 var det pekt på
fem satsingsområder der vi skulle ha et spesielt fokus
gjennom å sette av tid og ressurser og ved at det er
særlig prioritert for finansieringsordningene. Følgende
områder var prioritert i 2011:
•Sau
•Egg
•Kumelkproduksjon
•Næringsaktivitet med grunnlag i landbruksressursene
•Økonomisk kompetanse, styring og driftsledelse

34 prosent av tilsagnene i 2011 har gått til de prioriterte
næringsområdene. I 2010 var tilsvarende tall i overkant
av 80 prosent. Det er altså en nedgang. Innovasjon
Norge fronter de prioriterte områdene, men i føringene
er det poengtert at også andre prosjekter som ikke er
omtalt kan prioriteres for Bygdeutviklingsstøtte, dersom
de viser god lønnsomhet og er viktig for driftsenheten
eller næringa i regionen. For målgruppen kvinner har det
i 2011 vært en nedgang i bevilgningen fra 2010 (men
bevilgningene ligger fortsatt godt over nivået for 2009).
For målgruppen unge ser vi i 2011 en oppgang fra 2010.
I 2011 har vi i Telemark innvilget midler fra tre sentrale,
landbruksrelaterte programmer: Lokalmatprogrammet,
Trebasert Innovasjonsprogram og
Bioenergiprogrammet. Det er i 2011 innvilget til sammen
5,9 mill. kroner i sentrale midler fordelt på 22 saker.
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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.

KUNDEBEDRIFTER

Telemark Teknologipark

På eiendommen til Telemark Teknologipark på
Notodden, bygges det et bryggeanlegg for bruk i
forbindelse med testing og utvikling av undervannsutstyr
og fjernstyrte ROV systemer.  Bryggeanlegget skal
benyttes for testing og produktutvikling og vil være et
viktig element av testsenteret. Vann er det viktigste
verktøyet for leietakerne i bygget. Av den grunn ligger
testsenteret ved vannkanten til Heddalsvannet. Piren
med tilgangen til vannet vil styrke senterets
konkurranseevne og gi selskapene muligheten til å bruke
vannet som en ressurs.  Innovasjon Norge har bidratt
med investeringstilskudd til dette testanlegget i 2011.

 

foto: Telemark Teknologipark

Lyst til å lese mer om vår innovative kunde Telemark
Teknologipark:

 

Calora Subsea

Calora Subsea skal gjennomføre et IFU forprosjekt for å
utrede muligheten av å utvikle fleksible rør som ikke tar
skade ved eventuelle støt eller påvirkninger fra for
eksempel trålere.  Prosjektet har vesentlig
innovasjonshøyde, og tar en teknologisk risiko.
Innovasjon Norge bevilget midler til dette prosjektet
innenfor ordningen IFU/OFU-kontrakter (Forsknings- og
utviklingskontrakter).

REC Wafer Norway AS

REC Wafer Norwas AS har i 2011 blitt innvilget to
tilskudd fra Innovasjon Norge Telemark i 2011.  Et
tilskudd til pilotanlegg for uttesting av nytt ovnsanlegg
og nedstrøms og oppstrøms tilpasninger, mens det
andre skal gå til en pilot for å teste ut en ny type prosess
for produksjon av silisiumsblokker.

Innovasjon Norge har innvilget tilskuddet innenfor
Miljøteknologiordningen, som er en støtteordning som
innbefatter alle teknologier som direkte eller indirekte
forbedrer miljøet.

Vi snakker her om teknologier til begrensing av
forurensing ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige
produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv
ressurshandtering og teknologiske systemer som
reduserer miljøpåvirkningen. Med teknologi forstås både
kunnskap og fysiske innretninger.

NØKKELTALL, INNOVASJON NORGE TELEMARK

Statistikk, bevilgninger
2011 2010

Totalt antall finansieringssaker 260 312

IFU/OFU-kontrakter antall 6 16

Skattefunn, antall 62 50

Innvilget i 2011 (mill.kroner)
2011 2010

Innvilget inkl. lånebeløp for
rentestøtte landbruk

208 231

Lavrisikolån 36,8 72,8

Innovasjonslån og garantier 46,5 54,6

Distriktsrettet tilskudd 10,6 15,0

Etablerertilskudd 8,2 11,6

Lånebeløp rentestøtte landbruk 39,6 54,0

IFU/OFU 4,9 19

Miljøteknologi 22 -

Nøkkeltall Telemark fylke
2011 2010

Folketall 170.023 169.185

Arbeidsledighet 3,3 % 3,2 %

Konkurser 146 140

Innovasjon Norge Telemark

Uniongata 18
Kunnskapsverkstedet
3732 Skien, Norge

Direktør: Bård Stranheim

T: 35 58 86 60

post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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AGDER

Stor framtidstro tross usikkerhet
Selv om situasjonen i internasjonal økonomi har vært utfordrende
i 2011, er hovedbildet at næringslivet på Sørlandet stort sett har
hatt et godt år med bra resultater og økt sysselsetting. Det store
innslaget av petroleumsrelatert industri er nok en av årsakene til
stor optimisme i næringslivet. Innovasjon Norge har arbeidet med
en rekke spennende utviklingsprosjekt i 2011, spesielt innen
miljøteknologi og IFU/OFU. Også innen landbruk og fiskeri har det
vært betydelig investeringsvilje i 2011.

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

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.
Regionstyret for Agder hadde i 2011 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, FoU 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 6 styremøter i 2011 og behandlet 60
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. Agder en tung teknologi- og
industriregion med et særlig stort innslag av
petroleumsrelatert industri. De viktigste bransjer er
prosessindustri og utstyrsleveranser til olje og gass,
mekanisk industri, maritim næring, trebearbeidende
industri og reiseliv. Landbruket på Agder er ikke en stor
næring, men det har en sentral betydning for de indre
bygdene og i de gode områdene for tidligproduksjon.

Sysselsetting
Arbeidsledigheten gikk ned i 2011. Ledigheten gikk ned i
begge fylkene, men mest i Vest-Agder. Ved utgangen av
året hadde Aust-Agder en ledighet på 3,1 % og Vest-
Agder hadde en ledighet på 2,7 %.  Dette gir begge
Agderfylkene en høyere ledighet enn
landsgjennomsnittet som var på 2,4 %. Størst ledighet er
det innen bygg og anleggsbransjen og industrien.

Eksport
Agder, og da først og fremst Vest-Agder, har gjennom
mange år vært en av de største eksportregionene i
Norge. Fastlands-eksporten fra Agder var i 2011 på 32,2
milliarder kroner som var tilnærmet det samme som i
2010 (32,9 milliarder kroner). Det registreres en betydelig
optimisme i næringslivet og en fersk undersøkelse viser
at over 60% av bedriftene forventer økt eksport i  2012.
De tyngste aktørene innen eksport er olje og gass- 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 og det
må være en målsetting å øke denne andelen. Agder har
utmerket seg gjennom flere år som en grűnderregion
med et stort antall nyetableringer.

Miljøteknologi
Spesielt innen området miljøteknologi har det vært stor
aktivitet på Sørlandet i 2011. Agderkontoret har vært en
aktiv pådriver for å stimulere til flere prosjekter innen
miljøteknologi. Ordningen skal fremme norsk
miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder,
og bidra til at norsk industri sin konkurranseevne styrkes.
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I 2011 arbeidet Agderkontoret med 8 store
miljøteknologiprosjekter og bevilget hele 70,3 millioner
kroner til disse prosjektene. Dette utgjorde ca. 30 % av
den nasjonale potten til denne ordningen. Prosjektene
på Agder hadde en samlet prosjektkostnad på over 300
millioner kroner.

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 tre Arenanettverk og ett Norwegian
Centres of Expertise (NCE), er det også blitt etablert flere
andre spennende bedriftsnettverk som ikke har
arenastatus. 57 bedrifter innen olje og 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 "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.

AKTIVITETEN VED AGDERKONTORET

I 2011 bevilget IN Agder 313,2 millioner kroner til bedrifter
i Agderfylkene. Dette var en forventet nedgang i forhold
til et det høye nivået som har vært i 2009 og 2010. Totalt
behandlet Agderkontoret 615 saker/prosjekt i 2011. Dette
omfattet både ordinære finansieringssaker, 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 og mange store
saker innen miljøteknologiordningen.

NØKKELTALL FRA AGDER
Næringsliv/samfunn 2011 2010

Folketall Aust-Agder 111 227 108 499

Folketall Vest-Agder 173 957 170 377

Folketall på Agder 285 184 278 876

Arbeidsledighet Aust-Agder 31/12 3,1 % 3,2 %

Arbeidsledighet Vest-Agder 31/12 2,7 % 2,9 %

Eksport (milliarder kroner) 32,2 32,9

Konkurser 263 249

Nyetableringer 2 779 2 737

Reiseliv (1000 gjestedøgn) 1824 1917

Antall saker

Ordinære finansieringssaker 309 379

Skattefunnsaker 74 95

Innvilget (mill. kroner)

Markedslån 86,5 145,4

Herav landbrukslån 47,9 68,9

Herav lån til fiskeflåten 33,6 62,9

Risikolån 9,2 39,0

Distriktsrettet tilskudd 9,4 13,5

Etablerertilskudd (inkl. sentrale midler) 10,4 12,2

Tilskudd til landbruk/tre/mat 28,6 35,4

Lånebeløp for rentestøtte 55,3 64,5

Andre tilskudd/program 113,6 56,7

Herav miljøteknologiordningen 70,3

Sum innvilget 313,0 366,6

Låneportefølge 2011 2010

Markedslån 414,6 429,8

Risikolån 114,7 118,4

Investeringslån landbruk 50,5

Sum låneportefølje 579,8 548,2

KUNDEBEDRIFTER/PROSJEKTER

Flumill AS

Flumill AS i Arendal har utviklet en skrue som utnytter
den enorme energien som ligger i tidevann. Teknologien
er unik i en internasjonal sammenheng og skiller seg ut
fra andre tidevannskonsepter. Fordelen med å utnytte
tidevannet er stor forutsigbarhet og hvor man kan hente
energi det aller meste av døgnet. For annen fornybar
energi er man avhengig av enten sol eller vind.
Etter at Arendals Fossekompani ASA i 2010 gikk inn på
eiersiden i Flumill ,har det vært en betydelig eskalering i
utviklingen av selskapet og dets teknologi.

Med betydelig støtte fra Innovasjon Norge gjennom
Miljøteknologiordningen har selskapet nylig avsluttet en
vellykket uttesting av sitt tidevannskonsept ved EMEC i
Skottland. Flumill har søkt NVE om konsesjon for å
bygge et tidevanns testanlegg i Rystraumen sør for
Tromsø.

Foto: Flumill AS
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Trebyggeriet AS

Trebyggeriet AS ble etablert på Hornnes i Evje og
Hornnes kommune nederst i Setesdal i 2001 og har i dag
ca. 20 ansatte. Trebyggerieet er en anerkjent bedrift for
leveranser av trebygg for boliger, barnehager, mindre
skoler, kontorer og prosjekter innen privat og offentlig
sektor. Selskapet jobber også med fasaderenovering. Da
Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble offisielt
åpnet fredag 6. januar 2012, fikk hele Norge se hvor store
muligheter som finnes ved å bygge i tre. Kulturbygget er
Sørlandets nye landemerke, og fasaden preges av en
4000 kvadratmeter stor bølgevegg i Sørlandsk eik -
Sørlandets eget treslag. Utformingen av Kilden viser at
tre både er vakkert og spennende materiale også i store
signalbygg. Bølgeveggen som speiler seg i sjøkanten har
fått mye positiv omtale både innenlands og utenlands. I
det enorme puslespillet av eikespiler er det ikke mindre
enn 25.000 komponenter, og ingen er like. Ved hjelp av
avansert digitalisering har man her tatt i bruk tre på en
ny og innovativ måte. Prosjektet ble realisert i et tett
samarbeid med to andre Sørlandsbedrifter, Risør
Trebåtbyggeri og Øydna Sagbruk.

Innovasjon Norge Agder har gjennom Trebasert
Innovasjonsprogram støttet utviklingsprosjekt hos
Trebyggeriet AS i digitalisering av kompleks geometri
som er benyttet inn i byggeprosjektet. Her har man fått
kompetanse som vil utvikle byggenæringen i årene
fremover.

Kilden Kulturhus i Kristiansand er et spektakulært bygg med en
bølgeformet eikevegg. Foto: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter
AS og Multiconsult AS.

Innovasjon Norge Agder

Ragnvald Blakstadsvei 1
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal, Norge

Tordenskjoldsgate 9
Postboks 665
4666 Kristiansand, Norge

T: 37 00 53 30
F: 37 00 53 33

T: 38 12 99 70
F: 38 12 99 80

agder@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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ROGALAND

Stor aktivitet og optimisme
2011 var eit svært aktivt år for Innovasjon Noreg Rogaland.
Det har vore stor optimisme i fylket, mykje pga nye funn både i
Barentshavet og Nordsjøen. Dette har smitta over på andre
næringar.  Innovasjon Norge Rogaland har trass i dette, ikkje
merka nevneverdig auke i søknadsinngangen.

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 FRÅ STYRET

Styret for Innovasjon Norge Rogaland, som har fungert
siden oktober, 2010, har vore samansatt av fylgjande
personar:

Tom Tvedt (leiar) - Fylkesordførar (Ap)
Anne Selnes - Universitetet i Stavanger
Øystein Hfansen - LO Rogaland
Janne Johnsen- Fylkestingsgruppe Høyre
Eli Lapustad Omdal - Sogndalstrand Kulturhotell AS
Mariann Salvesen - Aibel AS
Ole Johan Vierdal - Rogaland Bondelag / Bonde
Hallvard Ween - NHO Rogaland

I 2011 vart det halde 10 ordinære styremøter samt eit
ekstraordinært styremøte per telefon.  I samband med
styremøtet i april vart det arrangert ein to-dagars tur
med diverse bedriftsbesøk i Haugesund-regionen.

I tillegg til alle tildelingssaker med storleik utover
fullmaktene til DK direktør, har saker av prinsipiell
karakter også vorte forelagt styret før endeleg vedtak.
Øvrige tildelingar har vorte forelagt styret til orientering..
Gjennom 2011 har styret hatt til behandling i alt 141 saker,
noko som inneber ein auke frå tidlegare år.

Innovasjon Norge Rogaland har totalt handsama 531
finansieringssaker i 2011. Av desse fekk 386 saker positivt
tilsagn på totalt NOK 316 619 300.

Styret i Rogaland har vore opptekne av den regionale
råderetten over midlane som går til bedrifter i fylket. I
tillegg er det ynskjeleg at kontoret i Rogaland arbeider
meir strategisk mot dei næringane som er store i fylket,
som t.d. petroleumsnæringa og den petromaritime
næringa.

Med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon
Norge som dei mest sentrale, er det etablerte regionale
samspelet blant utviklingsaktørane vidareført også i 2011.

NAV, interkommunale utviklingsselskap, Universitetet i
Stavanger og forskingsinstitusjonane deltar også. Viktige
samarbeidsprosjekt i partnerskapet er Virkemiddel For
Innovasjon (VRI) og skape.no..

Skape.no er nå eit permanent tilbod som alle
kommunane i fylket har slutta seg til. Fylkeskommunen
har vore ansvarleg for tiltaket. Skape.no er tildelt
oppgåver innan førstelinjetenester, eit ansvar Innovasjon
Norge har fått frå KS og fleire departement.

NÆRINGSLIV / SAMFUNN – ROGALAND 2011

Folketall per 31.12.2011:                  443 115
Sysselsetting / Arbeidsledighet:   330 000 / 4 380

NÆRINGSLIVET I ROGALAND

Resultata frå konjunkturundersøkinga ved utgangen av
2011 viser at inneverande år har vore godt for mange
bedrifter i Rogaland. Kartlegginga syner at om lag 60
prosent av verksemdene har hatt ein moderat eller sterk
vekst i både omsetning og driftsresultat. Den positive
utviklinga gjeld for alle næringar, men ein ser ein klar
tendens til at eksportverksemder utanom oljeindustrien
har mindre marginer og er meir utsatt enn anna industri.
Bortimot halvparten av alle verksemder i fylket indikerer
at dei har ei viss omsetning inn mot petroleumssektoren,
og om lag 20 prosent har det meste av omsetninga
derifrå. Undersøkingar viser at innan dei fleste næringar
er det ein stor avhengighet av den store olje- og
gassklynga i Rogaland. Det er vanskeleg å byggja opp
alternative næringsklynger, men i den grad dette lukkast,
ser ein at klynga ofte har sitt utspring frå
kompetansemiljø innan olje og gass.

Petroleumsnæringa  hadde i 2011 eit høgt aktivitetsnivå
prega av ein høg oljepris og nye og store funn i
Nordsjøen og Barentshavet. I kjølvatnet av dette, vil det
koma kapasitetsproblem. Vatnkraft utgjer fortsatt den
dominerande andel av fornybar energiproduksjon, men
vindkraft vinn stendig terreng i fylket.
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Den maritime næringa hadde ei positiv utvikling i 2011.
To av tre bedrifter innan maritim klynge hadde sine
leveransar inn imot petroleumssektoren, og det er også i
denne del av næringa at ordretilgangen er størst. Dette
er ei svært eksportretta næring. Samanlikna med tal frå
2010, er det ei klar dreiing i retning av at dei europeiske
marknadene betyr noko mindre, medan andelen som
eksporterer til Det fjerne Austen, Kina og Russland er
aukande.

Bedrifter innan annan industri har hatt eit bra år. Men
dei merkar tydeleg lønnspress frå olje- verksemda,
samstundes som dei har dei same rekrutteringsproblema
som andre næringar.

Innanfor matklynga ser ein ikkje vekst trass i at
betydelige ressursar vert nytta på utviklingstiltak.

Rogaland har hatt ein stor vekst i sysselsettinga i ei rekke
næringar både i 2010 og 2011.  Dette har ført til store
rekrutteringsutfordringar i året som gjekk, ein tendens
som berre vil auka framover. Det er særs fagarbeidarar
og teknisk personell som er den største utfordringa å få
tak i.

INNOVASJON NORGE ROGALAND

Samarbeidet med våre utekontor vert stendig betre, og
mange av dei besøkte kontoret vårt i Rogaland i fjor.

Vi er også veldig nøgd med at vi fekk innvilga eit
Arenaprosjekt innanfor bærekraftig satsing i havbruk.
Dei store fôrfirmaene står sentralt i arbeidet, men heile
verdikjeda er med fram til maten står på bordet!

Nord-Rogaland/ Sunnhordaland er vertskap for ein stor
del av den maritime næringa i fylket. Regionen har dei
tre siste åra gjennomført eit Arena- prosjekt – Arena
Offshorefartøy – for å stimulera til auka samarbeid og
nyskaping innan denne klynga. Erfaringane frå tre år
med Arena-prosjektet viser at næringa har eit betydeleg
auka engasjement i forhold til felles FoU-prosjekt,
nyskaping og utvikling av den maritime kompetanse og
utdanning i regionen. Dette har m.a. resultert i
etablering av eit nytt simuleringssenter (SimSea), fleire
forskings- og utviklingsprosjekt, utvikling av nye
maritime utdanningar ved Høgskulen Stord-Haugesund,
i tillegg til at nye bedrifter er vorte etablert.

  Rogaland var arrangør av den årlege landbruksamlinga
for landbruks- bygdeutviklingsretta arbeid i Innovasjon
Norge.  Vi hadde bl.a. fokus på økonomien i
storfeproduksjon og hadde ein vellykka tur til Finnøy, der
me fikk vist fram fleire gode eksempel både innanfor
landbruk og nye næringar.

Innovasjon Norge Rogaland  bidrog til eit av prosjekta i
Memorandum of Understanding (MoU) innanfor
bioteknologi mellom Innovasjon Norge og Technology
Strategy Board i UK. Ei bedrift i Skottland skal i
prosjektet  testa ut produksjon av algar til bruk i farmasi,
helseprodukt og kosmetikk.

Dette skal gå føre seg  på demoanlegget som det norske
selskapet MikroA har fått tilskudd til frå
Miljøteknologiordninga i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge Rogaland prøver å hjelpa dei beste
bedriftene til å få profilera seg både i samband med
fellesstander på messer i utlandet, og i andre
samanhengar.

Oiltech Investment Network er eit nettverk som består
av investorar med fokus på olje- og gassindustrien.
Medlemmar er Energy Ventures, Viking Venture,
Investinor, Lime Rock Partners, og 6 andre internasjonale
venturekapitalselskap.  Dei har ulike typer arrangement
og nyleg var Statoil vertskap for årets “Entrepreneurs
Advisory Workshop” som bestod av foredrag i plenum og
B2B-møter mellom investorer og gründerselskap.  Av 18
bedrifter som fekk høve til å presentera seg er hele ni
kunder av Innovasjon Norge.

Rogalandsbedrifter deltok også i år på Global
Entrepreneurship Training (GET) programmet i Boston.
At bedriftene frå Rogaland sjølv har teke initiativet til å
etablera eit nettverk i etterkant av at programmet er
slutt, viser at dette også er viktig nettverksbygging for
dei.

FINANSIERING
NØKKELTALL i hele 1000  NOK 2011 2010

Markedslån - Landbruk 21 030 6 000

Markedslån - Øvrige 24 310 11 500

Innovasjonslån 15 400 35 800

Risikolån - Distrikt 400 500

Risikolån - Landbruk 300 -

Garanti 1 500 -

Lånebeløp for rentestøtte -
Landbruk

81 650 2 300

Tilskudd  - Landbruk 22 522 1 184

Etablerertilskudd 13 164 18 891

IFU / OFU 51 059 17 140

Tilskudd - Miljøteknologi 16 025 4 400

Tilskudd - Diverse 32 786 23 689

TOTALT 280 146 121 404

Cato Jansen, Daglig leder Marinovate AS:
"Som jeg nevnte så har vi hatt veldig stor nytte av den hjelpen som vi har fått ifra
Innovasjon Norge. Denne har spesielt gitt oss muligheten til å utføre grundige tester
på våre produkter samt at vi har kunne markedsføre disse på en ”proff” måte. Vi har
blitt møtt med stor velvilje selv om vi i utgangspunktet hadde en rimelig rar ide."
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BEDRIFTSDØME 1 - DRIVING AV BRINGEBÆR I
VEKSTHUS

Nettverksprosjekt mellom produsentene: Jone Wiig,
Kjetil Sola, Stig Jakob Hanasand, Sofie Bjerga Roth og
Arne Torgersen.

Fem bringebærdyrkarar i Rogaland har danna ein
utviklingsring, der dyrkarane saman med Bioforsk
Særheim skal dokumentera ein ny måte å dyrka
bringebær på i gamle veksthus. Formålet er å ha
velsmakande, friske, norske bringebær på marknaden før
1. mai kvart år. Lønnsomheita for bærdyrkarane og auka
avling er i fokus. Prosjektet gjev kunnskap om mellom
anna  innvirkning  temperaturstyring  har på vekst i ulike
fasar, mengde bær pr m2 i forhold til plantetettleik og
bærtype i forhold til: smak, holdbarheit og mengde
avling. Resultat har vist at Norge og Rogaland har ein
klimatisk fordel ved dyrking av bringebær: mykje lys,
ikkje for kalde vintrar og både vår og haust med relativt
jamn lav temperatur. Produsentane arbeider også i
fellesskap inn mot marknaden.

Bringebær i veksthus.
Foto:  Åge Jørgensen, Bioforsk

BEDRIFTSDØME 2 – BADGER EXPLORER ASA

Badger Explorer ASA; Utvikling av ein revolusjonerande
ny type borerobot til bruk ved kartlegging av
hydrokarboner.

I dag skjer boring ved bruk av borerigg montert på
plattform eller skip. I Bagder Explorer sitt prosjekt vert
det utvikla ein ny type robot som skal bora seg ned i
bergarten for eigen motor. I eit lukka system vert
borekaks pakka saman som ein plugg over roboten etter
kvart som den borar seg nedover. Samstundes sender
den ut data om reservoaret til overflata. Einaste kopling
til havoverflata er ein kabel for elektrisk energi og for
overføring av reservoardata. Når arbeidet er utført vert
roboten ståande att i berggrunnen og nytta til
reservoarovervåking. For kundane vil dette innebera ein
dramatisk reduksjon av leitekostnadane fordi ein ikkje
treng å leiga ein svært kostbar borerigg. Det er venta at
teknologien i tillegg vert langt meir treffsikker enn ved
tradisjonell leiting. Dette var det største IFU prosjektet i
Innovasjon Norge i 2011 med eit tilskot på 20 millioner
kroner. Samarbeidspartnere i prosjektet er mellom anna
Exxon mobil.

Badger Explorer sin nye  borerobot.
Kilde:  Badger Explorer ASA

Innovasjon Norge Rogaland

Ipark -
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssensvei 7A
Postboks 8034
4068 Stavanger, Norge

T: 22 00 25 00
F: 22 00 25 01
rogaland@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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HORDALAND

Framleis optimisme i Hordaland
Næringsbarometeret for 2012 viser at næringslivet i Hordaland har
tru på vekst. Det er petroleumsretta verksemder som er mest
optimistisk. Bransjar som er meir avhengige av stagnerande
internasjonale marknader, er litt mindre optimistiske.
Etterspurnaden etter Innovasjon Noreg sine finansieringstenester
var stor og i 2011. Hordaland var eitt av fylka med størst bruk av
den nye Miljøteknologiordninga.

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 FRÅ STYRET

Det var høg aktivitet og god etterspurnad frå
næringslivet etter alle tenesteområda i Innovasjon Noreg
i 2011. Det starta med relativt svak etterspurnad frå
distriktsstøtteområde, men dette normaliserte seg i
andre halvår 2011.  Året starta utfordrande med
nedbemanning kor IN Hordaland mista heile 3 årsverk.

Finansieringsverksemda

Samla sett vart 2011 eit godt år når det gjeld dei
finansielle tenestene. Det vart innvilga til saman 550 mill.
kroner i lån, tilskot og garantiar. Marknadslån utgjer
omtrent 50 prosent av samla tilsegner. Når det gjeld
tilskott innvilga kontoret mellom anna 44 mill kroner frå
miljøteknologiordninga og 27 mill kroner i forskings- og
utviklingskontraktar. Det vart og innvilga 54 mill kroner i
risikolån og garantiar. I tillegg til søknadene og lån og
tilskott handsama kontoret 216 søknader frå
SkatteFUNN-ordninga.

Styret sitt arbeid

Styret har hatt 10 møter i 2011, og handsama 65 saker,
m.a. har styret handsama saker vedkomande strategi og
policy på ulike område. Døme på dette er policy for
bedriftsretta finansielle teneste og
"Kunnskapsarbeidsplassar - Drivkraft for vekst i heile
landet". Styret har vore oppteken av at nedbemanninga
vart gjort på ein korrekt og god måte.

Kven sit i styret

Leiar Tom Christer Nilsen, fylkesordførar (H)
Nestleiar Marian Nymark Melle, Adm. dir, Prototech AS
Britt Kathrine Drivenes, CFO, Austevoll Seafood ASA
Roger Pilskog, Distriktssekretær i LO
Joril Christensen, Hordaland fylkeskommune (Ap) - t.o.m.
31/12-2011 / Ruth Grung, Hordaland Fylkeskommune
(Ap)- f.o.m 1/1-2012
Nils Akselberg, dagleg leiar Voss Fjellandsby AS
Clara Hveem, gardbrukar
Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

NÆRINGSLIVET I HORDALAND

Gjeldskrisa i Euro-området har ikkje hindra ein fortsett
optimisme i næringslivet i Hordaland, utviklinga i 2011 var
god og arbeidsløysa er redusert til 2,2 prosent heilt
arbeidslause. Høg oljepris og høgt aktivitetsnivå i
oljesektoren er drivaren i næringslivet i Hordaland der
mykje av industrien, maritim verksemd og
forretningsmessig tenesteyting er retta mot
oljeaktivitetar. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er eit
større problem enn svake europeiske marknader.

Sjømatnæringa sleit med låge lakseprisar i andre halvår
av 2011, men er likevel ei robust næring i Hordaland.
Reislivsnæringa i Hordaland hadde eit bra år i 2011 og ser
lyst på 2012. Dette trass i aukande kronekurs og
problema på den europeiske marknaden. Landbruket i
Hordaland har fortsett nedgang i talet på bruk, men det
er stor vilje til nytenking og omstilling som gjev grunn til
optimisme for 2012.

Hordaland held stillinga som største eksportfylke
vesentleg p.g.a. bensineksport frå Mongstadanlegget.
Alle andre varegrupper har hatt eksportnedgong i 2011.
Næringsbarometeret viser at eksportbedriftene er
optimistiske med tanke på utviklinga i 2012.
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NØKKELTAL, INNOVASJON NOREG HORDALAND
Totalt for 2011

Tal saker: 416

Tall SkatteFunn-søknadar: 216

Innvilga totalt: 471 mill kr

Utlån totalt: 1,457 mill kr

Innvilga i 2011 (mill kr)

Marknadslån: 206

Risikolån og garantiar: 38

Distriktsretta tilskot: 18

Etablerartilskot: 19

Rentestøtte landbruk: 66

Andre tilskot: 124

Største næringar etter tilsegn i
2011 (mill kr)

Landbruk: 124,5

Fiske/oppdrett: 68,5

Forretningsmessig
tenesteyting:

44

Industri: 40

Utlån pr 31.12.2011 (mill kr)

Marknadslån: 1.237

Risikolån og garantiar: 222

OM KONTORET I HORDALAND

Innovasjon Norge Hordaland har i 2011 brukt betydelege
ressursar retta mot etablerarar. Eit sentralt prosjekt i
denne samanhengen er vidareføringa av samarbeidet
mellom Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i
Hordaland og Innovasjon Noreg om styrka satsing på
entreprenørskap.

I 2011 har det vore særleg merksemd på å styrke
samarbeidet med førstelina i kommunane
(Kommuneprosjektet), kompetanseheving innan
samfunnsentreprenørskap på Høgskulenivå,
mobiliseringsprosjektet “Liv og Lyst”, og vidareutvikling
av webportalen Kom-an.no.

Kontoret er elles opptatt av å byggje nettverk og tilby
kompetanse til entreprenørar gjennom tilbod som
FRAM Entreprenør, mentorordning for unge etablerarar,
Subsea First Step etc. Gjennom kvinnesatsinga jobbar vi
og tett med nettverk som Kvinnovasjon og
Styreakademiet.

Innovasjonsmiljø og vekst i bedrifter

Hordaland og Vestlandet er framleis den regionen i
Noreg med flest prosjekt innan ARENA- og NCE-
programmet. Satsinga vår på næringsklyngar skal bidra
til auka konkurransekraft og verdiskaping gjennom å
utløyse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og
internasjonaliseringsprosessar i lokale næringsklyngar
med særleg potensiale for vekst.

I 2011 fekk Maritime CleanTech West tildelt Arena status.
Maritime CleanTech West (MCTW) er ein uavhengig
organisasjon der nettverksbedriftene arbeidar for å skape
framtidsretta, innovative og konkurransedyktige
løysingar som reduserer miljøskadelege utslepp til luft og
sjø frå maritim verksemd. Arena MCTW skal bidra til
auka konkurransekraft i maritim sektor i Hordaland.

Bergensregionen er ein leiande region for drifting av
offshore olje- og gassinnstallasjonar. Ein har eit stort og
solid ingeniørmiljø som har fokus på utvikling av
avanserte metodar for drift, vedlikehald og modifikasjon
av skip og olje- og gassinstallasjonar. Etablering av
Interesseorganisasjonen “Senter for maritim og offshore
drift og vedlikehold”, er første steg på vegen for å få på
plass eit permanent kompetansesenter innom dette
fagfeltet. Senteret skal leggje til rette for samarbeid om
forsking, kompetanse- og næringsutvikling som kan
stimulere og bidra til auka konkurransekraft og
entreprenørskap blant næringsaktørane innan drift og
vedlikehald. Innovasjon Noreg Hordaland har gjennom
fleire år vore pådrivar for å få etablert senteret. Senter vil
bli offisielt opna i mars 2012.

Internasjonalisering

Hordaland erNoregs største eksportfylke og Innovasjon
Noreg Hordaland har difor jamn og god kontakt med
utekontora våre. Det har vore særleg stor interesse for
BRICS-landa (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika)
den seinare tida, spesielt frå energi – og maritim sektor.
Frå IKT-sektoren i fylket er det særleg Silicon Valley og
den amerikanske marknaden som er interessant. Bipper
Communications, førre års vinnar av Årets
Gründerkvinne, er, til dømes, på veg til San Fransisco
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KUNDEBEDRIFTER HORDALAND

Haaheim Gaard på Tysnes vann den nasjonale
Bygdeutviklingsprisen 2011.

Foto: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Etter oppstarten for 3 år sidan har Torstein Hatlevik
skapt eit reisemål for heile Bergensområdet med ei årleg
restaurantomsetning på over 3 millionar kroner.
Haaheim gard ligg fint til på Tysnes, med to bygg i
sveitsarstil, eit gamalt driftsbygg og 1500 flotte roser.
Gjestene elskar den personlege og unike opplevinga dei
får og kjem igjen og igjen.
Pågangsmot, marknadsmessig teft og stor
gjennomføringsevne har Innovasjon Noreg løna med
tilskot, kompetanseprogram og nasjonal
Bygdeutviklingspris. Selskapet er i ferd med å
gjennomføre merkevareprosess, og vil få på plass
overnattingskapasitet ved hjelp av privat investorkapital.
Innovasjon Noreg er rett og slett inspirert av Haaheim
Gaard, og vi håpar mange andre innan reiselivet og let
seg inspirere.

Kitemill AS - Meir lønsam vindkraft i høgda

Kitemill er eit spennande selskap på Voss som utviklar ny
teknologi for å kunne generere energi frå vindstrømmar
høgt opp i atmosfæren. Teknologien krev mindre
investeringar og vedlikehald enn annan vindkraft.
Innsparingspotensialet i høve til tradisjonelle vindmøller
er opp til 50 prosent.
 
Gründarane bak Kitemill har imponert Innovasjon Noreg
Hordaland med høg kunnskap og  gjennomføringsevne.
Dei har også henta inn sterke FoU – og finansielle
partnarar i Kongsberg Innovation og Rolls Royce.

Bedrifta har difor fått både tilskot og kompetanse
gjennom miljøteknologiordninga, distriktsmidlar, EU-
rådgjeving og GET-programmet. Kitemill har og brukt
Innovasjon Noreg sitt kontor i Madrid i samband med
testing av teknologien på Fuerteventura, som  passar bra
i og med at namnet tyder “sterk vind”.

«Designprosjektet var som å vinne i
Lotto!»
ØYVIND ARNESEN , SALSSJEF I ARNPRO

Arnpro AS er ei tradisjonell produksjonsbedrift i Vaksdal
som lagar mobile arbeidsbrakker og toalettcontainarar.
Bedrifta fekk støtte til å gjennomføre eit merkevare- og
visuell designprosjekt av Innovasjon Noreg Hordaland.
Designbyrået Haltenbanken i Bergen blei vald ut til å
hjelpe bedrifta til å bli meir marknadsorientert .

Kundane til Arnpro har gitt mange positive
tilbakemeldingar på resultatet, og bedrifta har  opplevd
ei markert auke i etterspurnad. Deltaking i
designprogrammet har kort og godt gitt bedrifta meir
konkurransekraft..

Opplevinga med dette første prosjektet var så god at
Arnpro AS no skal i gang med nytt designprosjekt for å
sjå på sjølve portefølja av produkt og utvikle nye
spanande løysingar.

Teikning: www.nofas.no

Innovasjon Norge Hordaland

Kaigaten 9, Statens Hus, 9.etg.
Postboks 7320, 5020 Bergen

T: 22 00 93 55

hordaland@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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SOGN OG FJORDANE

Blanda framtidsutsikter
Næringslivet i Sogn og Fjordane er ikkje like optimistisk som for eit
år sidan. Særleg eksportnæringane er bekymra for finanskrisa i
Europa, men bedriftene som opererer på heimemarknaden ser
lysare på situasjonen.

VI GIR LOKALE 
IDEAR GLOBALE 
MOGLEGHEITER

I Innovasjon Noreg
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 mellom
anna å utvikle
distrikta og styrke og
profilere norsk
næringsliv i Noreg og
i utland.

Vi skal også få fleire
nordmenn til å reise
meir i Noreg og
trekke utanlandske
turistar hit.

Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane har arbeidd med ei
rekkje gode utviklingsprosjekt i 2011 som til dømes
“ARENA frukt og bær” og “Eit Kunnskapsbasert Sogn og
Fjordane”.

I 2011 er det løyvd totalt 255,4 mill kr til næringslivet i
fylket. Det er ein nedgang på 28 % i høve 2010, og den
samla støtta er med det historisk lågt.

RAPPORT FRÅ STYRET

Styret har hatt 11 styremøte i 2011 og handsama 88 saker.
Eit av styremøta var lagt til Florø, der styret møtte
næringslivet i Florø, mellom anna med synfaring på Saga
Fjordbase, bedriftsbesøk hjå Vestnes Ocean, Kinn
Bryggeri og HippHopp Flora og presentasjon av FRAM
Flora.

Styret hadde også ein gjennomgang av Innovasjon
Norge sitt arbeid i utlandet ved Sverre Lintvedt og korleis
dette fungerar i praksis ved Sigurd Løkeland AS og
Vestnes Ocean AS. Innovasjonssenter Førde, Åmot
Operagard og Hotell Alexandra hadde også
presentasjonar for styret.

Styret gav uttale til NoU 2011:3
“Kompetansearbeidsplassar – drivkraft for heile landet”
og peika at det er viktig å bygge opp kritisk masse. Styret
peika også på at ein større del av dei regionalpolitiske
virkemidlane burde gå til næringslivet.  7 av styremøta
har vore telefonmøte.

Etter lågkonjunkturen i 2009 byrja pilene å peike
oppover att i 2010 og 2011  for næringslivet i Sogn og
Fjordane. Bedriftene her i fylket kom gjennom finanskrisa
utan den store avskalinga, men ved utgangen av 2011
skapte finanssituasjonen i Sør-Europa litt usikre
forventningar til 2012, utan at det er varsla om store
marknadsmessige problem.

Styret i Innovasjon Noreg i Sogn og Fjordane er
samansett av 4 kvinner og 4 menn. 36 % av dei tilsette i
administrasjonen er kvinner.

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

Leikanger 06.03.2011

Kjartan Longva  Karin Helen Halle   Brit Brækhus
Stig Oldeide  Lena Birgittha Sandstrøm  Knut Eikeland
Arvid Langeland  Jenny Følling

NÆRINGSLIVET I SOGN OG FJORDANE

Nedgangen i verdsøkonomien merkar også bedriftene i
Sogn og Fjordane, og fylket får heller ikkje same
drahjelpen frå oljenæringa som andre vestlandsfylke.
Dette har medført at forventningane til framtida er
lågare enn på same tid i fjor. Men det er stor skilnad
mellom næringane. Bedriftene som opererer på
heimemarknaden er ikkje like sterkt påverka av dei store
utfordingane i den europeiske marknaden.

Den tradisjonelle vareeksporten auka med 12 %, men det
går mot dårlegare tider for eksportindustrien i Sogn og
Fjordane. Tal frå SSB viser at omsetning og priser har
gått ned siste del av året. Det er dei tradisjonelle
eksportnæringane som metall- og kjemisk industri som
merkar nedgangen mest.

Dei marine næringane har hatt eit varierande resultat.
2011 var prega fallande lakseprisar på slutten av året.
Pelagisk flåte har hatt eit godt år, medan industrien har
hatt noko svakare resultat mellom anna som følgje av
reduserte sildekvoter. Kvitfisk har hatt nok eit vanskeleg
år som mellom anna har medført at Domstein har
vedteke å avvikle kvitfisk verksemda til Domstein på
Trollebø
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Overnattingsverksemdene i Sogn og Fjordane hadde
samla sett ein svak vekst (0,5 %) i talet på gjestedøgn i
2011. Ein reduksjon i utlandstrafikken vart oppvega av ein
tilsvarande vekst i den norske marknaden, men i forhold
til resten av landet har fylket tapt marknadsandelar både
på innanlandsmarknaden og utlandsmarknaden.
Når det gjeld hotellovernattingar så har trafikkvolumet
gått opp med omlag 5 % frå året før, mens for andre
overnattingsverksemder har det vore ein nedgang i talet
på overnattingar. Talet på cruiseanløp og cruisegjester til
fylket kan vise til ein god oppgang.

Landbruket i Sogn og Fjordane var i 2011 fyrst og fremst
prega av ein uvanleg våt sommar med svært dårlege
forhold for vekst og innhausting. På mange husdyrbruk
vil dette påverke resultatet også i 2012 på grunn av for
lite vinterfor. Volumet av mjølk og kjøt held seg likevel
langt på veg oppe, men vert produsert av færre einingar.
Dette er særleg tydeleg for mjølkeproduksjonen. I
hagebruket var 2011 eit svart år, særleg for kjernefrukt og
plommer. Mest positiv utvikling har bærdyrkinga, der
arealet aukar. Sogn og Fjordane styrkjer stillinga si som
det leiande bringebærfylket, etter som 75 % av all
nyplanting i landet i 2011 skjedde hos oss.

AKTIVITETEN VED KONTORET

Utviklingsaktivitetar

"Arena Frukt og bær" er inn i sitt andre år med
nettverksarbeid og fellesprosjekt for å auke
verdiskapinga innan frukt- og bærnæringa. Prosjektet er
delfinansiert av Innovasjon Noreg 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. I løpet av
prosjektperioden har deltakarane ei målsetjing om å
auke verdiskapinga med 25 % i alle ledd.

“Eit Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” som vart starta
opp i 2010 med Innovasjon Noreg som leiar av
styringsgruppa vart sluttført med rapport i 2011.
Prosjektet tek utgangspunkt i nærings- og
folketalsendringar og andre utfordringar i Sogn og
Fjordane. Det vart 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.

Rapporten tilrår at fylket satsar på seks ulike næringar
som er maritim sektor, fiske med vekt på linefiske,
reiseliv, bygg/anlegg/eigedom, kunnskapsbaserte
tenester og fornybar energi. I desse næringane har Sogn
og Fjordane særlege, naturgitte føresetnader for å satse.
Prosjektet bygger på erfaringane frå ”Et Kunnskapsbasert
Norge”.

Auka marknadsorientering er ein føresetnad for at
bedriftene i Sogn og Fjordane skal møte framtida på ein
offensiv måte. Vi har auka satsinga på marknads-
orientering og innovasjon i forretningsmodell i arbeidet
med vekstbedrifter.

Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane har reiseliv som
prioritert sektor med satsinga “kultur, mat og reiseliv”,
som skal styrke utvikling av reiselivet i eit heilskapleg og
berekraftig perspektiv. Gjennom partnerskapet i fylket er
utviklingsarbeidet koordinert med fylkeskommunen
gjennom reiselivsplanen for Sogn og Fjordane 2010-
2025. Vi er ansvarleg for oppfølging av den bedriftsretta
satsinga, Aktørprogrammet.

Det er oppretta og finansiert fleire reiselivsnettverk som
skal utvikle tematiserte opplevingsprosjekt som er kopla
mot NCE Tourism sine temasatsingar. I arbeidet med
bedriftsnettverka er marknadsretta produktutvikling
sentralt, der marknadstesting vert gjennomført ved
utanlandskontora våre i Tyskland og Holland.

Finansiering

I 2011 er det løyvd totalt 255,4 mill. kr til
bedrifter/personar i Sogn og Fjordane fordelt på 96,3 mill.
kr i tilskot, 103,6 mill. kr i lån, 2,1 mill. kr i garantiar og
rentestøtte for lån på 53,4 mill. kr. Det var låg
etterspurnad etter våre verkemiddel i første halvår, men
den tok seg opp mot slutten av året. Det totale forbruket
var likevel 28 % lågare enn i 2010, og dette er historisk
lågt. Det har vore ein nedgang i dei nominelle løyvingane
til kvinner, men auke til ungdom. 35 % av tilskota gjekk til
kvinne- og 17 % til ungdomsprosjekt. Det er ein
prosentvis auke i begge dei prioriterte målgruppene.

NØKKELTAL
Tal søknader 2011 2010 2009

Tal løyvinger 339 339 392

Tal skatteFUNN-saker 36 36 32

Innvilga (mill. kr):

Marknadslån 80,3 100,0 228,3

Risikolån/garanti 25,4 48,0 97,4

Distriktsretta tilskot 42,6 43,5 39,0

Etablerartilskot 3,7 3,4 4,3

Tilskot landbruksverkemiddel 29,4 44,3 37,6

Rentestøtte for lån 53,4 99,2 73,5

Andre tilskot 20,6 16,6 39,9

Sum 255,4 355,0 519,9
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Låneportefølje (mill. kroner) 2011 2010 2009

Marknadslån 882 794 799

Risikolån 168 182 201

Garanti 3 7 7

BU-lån 65 76 89

Sum 1 118 1 052 1 096

Næringsliv og samfunn 2011 2010 2009

Folketal 108 201 107 742 107 080

Arbeidsløyse, slutten av året 1,8 % 1,9 % 1,8 %

Nyetableringar 752 704 645

Konkursar 76 73 87

Eksport (mrd. kroner) 15,0 13,4 11,5

Reiseliv (1000 gjestedøgn) 1 321 1 316 1 309

REODORVINNAR 2011

Foto: Fredrik Halvorsen

Quality Intervention AS.  Gründerane bak selskapet,
Bjarne Langeteig og Jostein Alværn frå Balestrand, har
begge over 20 års røynsle frå oljebransjen. Basert på si
lange erfaring har dei mellom anna utvikla ei maskin og
ei prosedyre for å tette og reparere lekkasjar i
oljebrønnar. Det var med denne idèen dei vann
Innovasjon Norge sin Reodorpris for 2011. Saman med eit
av verdens største oljeselskap testar Quality Intervention
AS i desse dagar ut løysinga i liten skala før dei meir og
meir vil nærme seg ein fullskala tetningsprosess. vi har
støtta selskapet i ulike utviklingsprosjekt sidan den spede
oppstarten i 2008.

GULE SIDER FOR VIDEOKONFERANSE

Leiar Jørn Mikalsen og prisutdelar Benedicte Fasmer Waler
Foto: Cille Berglund

Seevia AS har utvikla ein videokatolog som skal senke
brukarterskelen og utvide bruksområda for
videokonferanse i offentleg og privat sektor. Den Norske
Dataforening tildelte i november 2011 Seevia “Smart IKT”
prisen for deira løysing og begrunnar avgjerda med at
Seevia med dette fornyar heile
videokonferansemarknaden. Miljøaspektet ved tenesta
blir òg trekt fram av juryen. Dei meiner Seevia er ei
miljøvenleg og unik teneste som kan spare miljøet for
CO2-utslipp ved å ta i bruk videokonferanse i større grad
enn det vi gjer i dag.  Seevia AS har motteke
bedriftsutviklingstilskot frå Innovasjon Noreg. Dessutan
har gründerane delteke i mentorprogrammet  og
fyrtårnprogrammet, og vi vil i det vidare bistå bedrifta i
internasjonaliseringsarbeidet med hjelp frå våre
utekontor.

ÅMOT OPERARGARD - MED BLIKK MOT
STJERNENE

Steinar Sørli og Yngve Brakstad starta Åmot Operargard
med gardsturisme og kulturaktivitetar i 2004.
Forretningsidéen var å utvikle garden til eit unikt tilbod
med overnatting, lokal mat og kulturopplevingar.
Mottoet er “Vend blikket mot stjernene, - på Åmot
Opergard skal stjernene kunne opplevast på kulturscena,
på kjøkenet og i serveringslokalet”.  Sentrum i
kulturmiljøet på garden er det 120 år gamle
sveitserhuset, tunet og låven, og operabøndene har
investert betydelege midlar i opprusting av garden.
Operagarden er tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa av
Norsk Kulturarv, og i 2011 vann dei Kultur og
Næringsprisen saman med Spar Sande for beste
samarbeidsprosjekt mellom kultur og næringsliv.

Vi har støtta fleire av bedrifta sine prosjekt, mellom anna
utvikling av en strategisk plattform og marknadsutvikling
i USA.

Yngve, Frida og Steinar.

Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane

Askedalen 2
6863 Leikanger

Fjellvegen 11
6800 Førde

T: 22 00 25 00
F: 22 00 25 01l

sognogfjordane@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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MØRE OG ROMSDAL

VARIERANDE UTVIKLING
Året som har gått har vore prega av uvisse og store variasjonar i
utvikling og lønsemd i næringslivet i Møre og Romsdal. Dette har
også prega Innovasjon Noreg i fylket.

VI GIR LOKALE 
IDEAR GLOBALE 
MOGLEGHEITER

I Innovasjon Noreg
arbeider menneske
som har lokal og
internasjonal
kompetanse slik at
ein idé kan bli ein
forretningssuksess.

Jobben vår er mellom
anna å utvikle
distrikta og styrkje
og profilere norsk
næringsliv i Noreg og
i utlandet.

Gjennom tildeling av 915 mill. kroner til næringslivet i
fylket, samt godt samarbeid med vårt nasjonale og
internasjonale nettverk (utekontora), har Innovasjon
Noreg i stor grad medverka til innovasjon og omstilling i
næringslivet også i 2011. Det sterkt oljerelaterte
næringslivet i fylket hadde i 2011 framleis god aktivitet,
og utsiktene for nær framtid ser også ut til å sikre
sysselsetjinga i 2012.

RAPPORT FRÅ STYRET

Styret har halde 11 møte og behandla/protokollert 187
saker i 2011. I år har styret hatt møte med og besøkt
bedrifter og kommuneadministrasjon i Kristiansund.
Dette har m.a. ført til at Innovasjon Noreg har auka sitt
tilgjenge i nordregionen i fylket med faste kontordagar i
Kristiansund.

I tillegg til ordinære finansieringssaker, har styret i året
som gjekk mellom anna engasjert seg i utvikling av nye
målformuleringar for Innovasjon Noreg. Styret har gjeve
uttale til  NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser -
drivkraft for vekst i heile landet der ein peika på kor
viktig det er å ha tilgang på kompetanse- arbeidsplassar
i regionane, samt å få til eit godt samspel mellom
regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø
for å stø opp om god regional næringsutvikling.

I samband med at direktør Bjørn Tunheim i august 2011
meddelte styret si avgjerd om å slutte primo 2012, takka
styret for godt samarbeid og ga innspel til kva dei meinte
var viktige kvalifikasjonskrav til ny direktør for Innovasjon
Noreg Møre og Romsdal. Styret er halde løpande
oppdatert på prosessen med å tilsetje ny direktør.
Direktør Bjørn Tunheim og styreleiar Per Kibsgaard
Petersen fekk begge stor takk for sin innsats for
Innovasjon Noreg og regionalt næringsliv i siste
styremøte.

Den internasjonale økonomien er framleis prega av uro
og uvisse, medan oljerelaterte verksemder framleis driv
godt og har gode marknadsutsikter. I godt samspel med
lokale bankar har Innovasjon Noreg i Møre og Romsdal
også i 2011 ytt god finansiering og rådgjeving i prioriterte
saker.

Det er valt nytt styre frå 01.01.2012, og avtroppande
styreleiar Per Kibsgaard Petersen takka i sitt siste
styremøte alle for godt samarbeid gjennom 10 år.

Ålesund, 22.02.12

Kristine Landmark (leiar) Terje Dyrseth (nestleiar)

Torill Ytreberg Rune Solenes Opstad

Anne Katrine Jensen Leif Inge Karlsen

Randi Karin Asbjørnsen Knut Flølo

FAKTA MØRE OG ROMSDAL
Folketal 253.904

Kommunar totalt 36

Distrikt (3 og 4) 26

Sysselsetjing 2010 126.765

Arbeidsløyse pr. 31.12.2011 2,2 prosent

Nyetableringar 2011 1.750

Konkursar 2011 169

Eksportfylke nr. 3 (trad. varer) i Noreg

Reiselivsfylke nr. 9 i Noreg

NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMSDAL

Med kontor i 33 land er Innovasjon Noreg ein aktiv
samarbeidspartnar for å fremme lokalt næringsliv sine
interesser over heile verda. Etter tilbakegang i 2009 tok
omsetninga i bedriftene seg opp i 2010, noko som har
heldt fram også i 2011 som har vore eit godt år for
mange av våre viktigaste næringar. Ny finansuro i
eurosona i løpet av det siste året gjer likevel situasjonen
usikker for store delar av våre eksportretta næringar.
Mange aktørar melder om god ordresituasjon ut 2012,
men er meir usikker på ordretilgangen etter dette.

Møre og Romsdal er eit stort industrifylke og spesielt
maritim industri med underleverandørleddet har ein
viktig posisjon i fylket. Industrien vart hardt ramma av
finansuroa, men har klart å bruke ledige ressursar på å
posisjonere seg og drive kompetanseheving internt i
påvente av oppturen som vil kome. Innovasjon Noreg
har gjeve store nasjonale ekstraløyvingar til
omstillingstiltak og kapitalisering. Meir enn halvparten av
desse midlane er nytta i Møre og Romsdal.
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MØRE OG ROMSDAL 

VI GIR LOKALE 
IDEAR GLOBALE 
MOGLEGHEITER

Vi skal vere med å
utvikle norsk
næringsliv, spesielt
med tanke på
fornying og
innovasjon både for
bedrifter og
enkeltprodukt

Vi skal også få fleire
nordmenn til å reise
meir i Noreg og
trekkje utanlandske
turistar hit.

Olje- og gassrelatert leverandørindustri har fått stor
oppsving i 2011 basert på dei nye større petroleumsfunna
som vart gjort på norsk sokkel. Det er venta ytterlegare
god kontraktstilgang innan denne delen av fylket sitt
næringsliv også det komande året.
Møre og Romsdal er mellom dei største oppdrettsfylka i
landet (114 matfisk- og 34 settefiskkonsesjonar). Næringa
sysselset direkte over 470 personar (med ca 18%
kvinnedel). Første del av 2011 gjekk bra for denne
næringa, men prisfall som følgje av auka konkurranse
internasjonalt har ført til noko større uvisse.

Foto: Innovation Norway/Heidi Widerø

Strukturendringane i landbruket i Møre og Romsdal har
også halde fram i 2011. Tal bruk og jord i drift er gått ned
medan produksjonen er oppretthalden. Færre og større
bruk, herunder fleire samdrifter har også i 2011 ført til
stor etterspurnad etter finansieringsmidlar for å kunne ta
dei nødvendige investeringane knytte til struktur-
endringane.

For reiselivet har 2011 vore eit relativt godt år med ei
auke i tal gjestedøgn frå 2010 på 2,2 prosent til i overkant
av 1,4 million. Hotellkapasiteten totalt sett i fylket har
auka med fleire utbyggingar i bynære område.

Distriktshotella har utfordringar når det gjeld heilårsdrift
og lønsemd. Møre og Romsdal har teke mål av seg å bli
aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 i Noreg og dei mange
små opplevingsselskapa i fylket er i den samanhengen
svært viktige aktørar. Likevel er det opplevingsbaserte
reiselivet dominert av tre store og viktige aktørar;
62 Nord, Classic Norway og Jebo-grupperinga.

ENTREPRENØRSKAP

Hoppid.no gjennomførte i 2011 33 etablerarkurs med til
saman 530 deltakarar. Vel 35 etablerarar fekk i snitt
320.000 i etablerartilskot i 2011. Tett på halvparten av
desse midlane gjekk til kvinneretta etableringar.  Som
resultat av auka satsing på dei med størst
vekstambisjonar og -potensiale vart Mentorordninga
lansert. Totalt 10 prosjekt fekk tilskot i vårt fylke.
Som i tidlegare år har bedrifter frå Møre og Romsdal
gjort det skarpt i nyskapingsprogrammet Midt-Norge
Take-Off i Trondheim. I alt fire selskap har delteke, og
Luminell AS frå Ålesund gjekk heilt til topps på Innovator.
Også studentbedriftene frå Høgskolen i Ålesund er
dyktige. Som tidlegare år henta dei heim mange
gullmedaljar i NM for studentbedrifter.

INNOVASJONSMILJØ

Kontoret har god kontakt med dei viktigaste miljøa og
aktørane i fylket. Samarbeidet med Forskningsrådet og
SIVA fungerer godt, og ein felles handlingplan vart
etablert. “Forskingsforumet” har vorte ein viktig
møteplass for undervisnings- og forskingsmiljøa,
næringsaktørane og verkemiddelapparatet. Gruppa var
aktivt med i utviklinga av Møre og Romsdal
fylkeskommune sin nye FoU-strategi. NCE Maritime
arbeider målretta, med auka fokus på innovasjon,
forsking og tilbod retta mot SMB-ane. Det vart arrangert
4 ”With Inside Information” der Innovasjon Noreg sine
utanlandskontor var med. Her deltek om lag 30 personar
kvar gong, dei fleste frå leiarsjiktet i ulike maritime
verksemder.

To nye industriinkubatorar vart etablert, i Haram og
Ulsteinvik, og Innovasjon Noreg har kome godt i gang
med begge.

VEKST I BEDRIFTER

Sektorane marin, maritim og møbel har vore
fokusområda i avdelinga.  Den nyutgjevne boka til
Torgeir Reve – Et kunnskapsbasert Norge (2011/2012) –
stadfestar fylket sin posisjon i framtida og forklarer
kanskje også noko av innsatsen i 2011. 2011 synest å være
starten på ei utvikling der norsk næringsliv blir delt.
Aktivitetsnivået er heva med maritim offshorerelatert
verksemd. Som ein naturleg konsekvens av auka
aktivitet innan maritim offshoreverksemd ser vi fleire
aktørar som fokuserer meir mot dette segmentet. Høg
FoU-aktivitet, der fleire prosjekt har fått støtte frå
Innovasjon Noreg gjennom Marut- og
nærskipsfartsordninga, byggjer både oppunder og
forsterkar føremonene i området. Utviklinga av
miljøvenlege teknologiløysingar har fått - og får – større
innpass og meir å seie tvers over alle sektorane som er
nemnde ovafor. Kunnskapen innan maritim sektor kan
òg nyttast til å skape nye verksemder ut over dagens
kjerneområde.

Omdømmeprogrammet som vart gjennomført for
maritim industri i fylket fekk positive tilbakemeldingar
også i 2011. Programmet vil bli vidareført i 2012.

Med ein samla sjømateksport på 53,7 mrd. kroner,
grunnfestar Noreg sin posisjon som verdas nest største
sjømateksportør. “Pendelen” har i 2011 svinga noko
tilbake og dei som vidareforedlar laks har betre
føresetnader til å drive lønsamt igjen – etter år med høg
lakseråstoffpris. Kvitfisksektoren er meir fragmentert.
Sjølv om enkelte har drive godt, merkar ein at
konkurransen er sterkare frå andre land.

Innovasjon Noreg vektlegg i sin dialog med bedrifter at
dei må jobbe marknadsorienterte – ei utfordring dei
fleste norske bedrifter har ifølgje dei siste
undersøkingane (www.unikbedrift.no). Fleire vellukka
prosjekt er finansierte gjennom Marint
Verdiskapingsprogram.
Marin Samhandlingsarena, som vart etablert i 2010, har
motteke mange positive tilbakemeldingar og blir derfor
vidareført i 2012. Formålet er å kople aktørar frå næringa
med kvarandre og med forskingsmiljøa.
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MØRE OG ROMSDAL 

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

AKTIVITETAR I MØRE OG ROMSDAL - NOKRE
NØKKELTAL
Kontorstader Ålesund og Molde

Tal saker i 2011 510 saksnummer

Løyvd i 2011 914 mill. kroner

Tal SkatteFUNN-søknader 2011 142 saker

Løyvd i 2011 (mill. kroner):
Marknadslån 566

Risikolån og garantiar 111

Landsdekkjande tilskot 34

Distriktsretta tilskot 52

Etablerartilskot 11

BU-midlar 36

Diverse tilskot 2

Lånebeløp for rentestøtte 102

Største næringar tilsagn 2011 (mill. kroner):
Hav- og kystfiske 416

Jord- og skogbruk 209

Maritim 214

Låneportefølje 31.12.2011 (mill. kroner):
Marknadslån 2 684

Risikolån 513

Andre lån 62

Tapsavsetning på utlån pr. 31.12.11  46

Dvs. ca. 1,5 prosent av totale utlån Møre og Romsdal eller

ca. 19 prosent av samla tap i IN (med 21 prosent av
porteføljen)

KONTORET I MØRE OG ROMSDAL

Dei 27 tilsette ved kontora i Molde og Ålesund løyvde
totalt 914 mill. kroner i 2011, ein reduksjon på om lag 100
millionar frå 2010. Kontoret er det største på tildeling av
verkemidlar frå Innovasjon Noreg. Innovasjon Noreg i
Møre og Romsdal forvaltar ei låneportefølje på ca. 3.26
mrd. kroner. Samarbeidet med Møre og Romsdal
fylkeskommune er framleis godt og Innovasjon Noreg er
aktivt med i utviklinga av den nye Handlingsplana for
Verdiskaping. Saman med Møre og Romsdal
fylkeskommune, Sparebanken Møre, Møreforsking og
NHO har vi også i 2011 laga konjunkturbarometeret
Temp.  Sparebanken Møre, Møre og Romsdal
fylkeskommune og Innovasjon Noreg gjennomførte
Mørekonferansen 2011.

KUNDEBEDRIFTER FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Luminell AS – LED-ande på nytt lys

Gründerbedrifta Luminell AS har spesialisert seg på
utvikling av moderne LED-lyskastarar. Bak bedrifta står
Petter Veiberg og David Fink.

LED-teknologien er ikkje ny, men er i stadig utvikling.
Luminell AS vart starta som ei kompetansebedrift med
eit mål om å bli globalt leiande innan kraftig flomlys i
hardføre miljø.

Dei har samarbeidd med fleire verft og rederi i distriktet,
og veit at dette er noko bransjen spør etter.

Fordelen med dagens LED-teknologi er at det gjev
arbeidsvenleg lys med ein brøkdel av straumforbruket i
forhold til ordinære lyskastarar. I tillegg er det liten
varmeutvikling, svært lang levetid og minimalt med
vedlikehald.

Frå venstre: Petter Veiberg, Ole Jacob Hanken, David Fink,
Morten Kalvø, Christian L Vassbakk. Foto: Luminell AS

Dei gode tilbakemeldingane frå LED-brukarane i
offshorebransjen gjer at også annan sjøbasert verksemd
vurderer å ta dette i bruk.

I mai 2011 vann Luminell AS Noregs største
gründerstipend “Startstøtte” som kvart år blir delt ut til
Midt-Norges to beste forretningsidéar. Prisen blir delt ut
av NTNU, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og
Sparebank 1 SMN i samarbeid med Innovasjon Noreg og
studentorganisasjonen Start.

Luminell AS har fått tilskot både til bedrifts-
etableringsfasen og til marknadsintroduksjonsfasen, har
delteke på Take-Off og hatt eigen mentor gjennom
mentortenesta. Støtta frå Innovasjon Noreg har vore
avgjerande i samband med etableringa og
gjennomføringa av viktige aktivitetar som produkt-
utvikling, pilotprosjekt og marknadsføring, samt
deltaking på Nor-shipping.

Mentortenesta som er eit samarbeid mellom Innovasjon
Noreg og Connect, har tilrettelagt eit lærerikt og nyttig
program som har hjelpt bedrifta til større
marknadsforståing. Mentoren som var ein ressursperson
frå næringslivet, har vore ein pådrivar for å spisse
bodskapen og ytt hjelp til strategiutvikling for dei neste 3
åra.

Stadt AS – med morgondagens framdriftssystem

STADT AS vart stifta i 2001 av gründeren Hallvard
Slettevoll. Selskapet byggjer på kunnskap som Slettevoll
har opparbeidd seg gjennom det tidlegare selskapet sitt
som vart selt til ABB. STADT AS utviklar og produserer
elektriske motorstyringar, og har til dømes utvikla eit
robust No-Loss diesel-elektrisk framdriftssystem som er
patentert.

Legislative, politiske, miljømessige samt reine bedrifts-
økonomiske faktorar har ført til at marknadsutvikling
(etterspurnaden) innan fleire segment går i retning av å
bruke gass som drivstoff i framdriftssystem. I løpet av dei
siste åra har det skjedd - og det skjer framleis - ei stor
utvikling med tanke på framdriftsproblematikk.
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STADT AS har i desse dagar sett i gang eit samarbeids-
prosjekt der Samsung Heavy Industries (Korea) deltek.
Prosjektet tek sikte på å utvikle eit nytt gass-elektrisk
framdriftssystem. Det nye produktet byggjer på element
frå eksisterande løysing og dei gevinstar dette systemet
har, mellom anna redusert drivstofforbruk med opp mot
60 %, redusert NOx, SOx og C02 utslepp samt redusert
støy.

   Adm. dir. Hallvard Slettevoll i STADT AS. Foto: STADT AS

Innovasjon Noreg har gjennom fleire ordningar støtta
ovannemnde prosjekt og andre prosjekt i regi av STADT
AS. Selskapet har i 2010 motteke lån og tilskot, samt at
dei deltek i høgvekstprogrammet i regi av Innovasjon
Noreg.

Klippfiskakademiet – etablering av event- og
undervisningskjøken

Distriktskontoret har over dei siste tre åra vore med å
delfinansiere eit utviklingsprosjekt som har gått ut på å
få etablert eit undervisningskjøken med hovudvekt på
marknadsføring og opplæring innan lokal mat og
tradisjonsmat både frå sjømat og frå landbruket.
Undervisningskjøkenet skal vere eit event-kjøken og
kulinarisk teater for kommersiell verksemd for
næringsliv, reiseliv og den private marknaden. Fleksible
serveringsfasilitetar av høg restaurantkvalitet er lagde til
grunn.

Kjøkenet skal primært ta i mot grupper av kokkar,
servitørar og reiselivsfolk for kortare eller lengre kurs i
tillaging av og kunnskap om sjømat spesielt og mat
generelt.

Det er ein intensjon at etableringa skal kunne styrkje
rekrutteringa av ungdom til kokk- og servitørfaga.
Kjøkenet skal også vere eit utstillingsvindauge for
sjømatnæringa i høve til turisme og besøkjande.

For skular og barnehagar vil konseptet kunne vere med
å skape positive opplevingar av sjømat og mat generelt
for oppveksande generasjonar. Konseptet skal vere til
hjelp i promotering av næringsliv, reiseliv, kompetanse-
bygging og merkevarebygging av Nordvestlandet som
matregion.

I Ålesund finst det ikkje kjøken som er eigna til formålet.
Sintef MRB har forprosjektert ei etablering av
Klippfiskakademiet i Atlanterhavsparken sine lokale på
Tueneset i Ålesund. Det er no inngått ein  langsiktig
avtale med Atlanterhavsparken om leige av eit lokale
som passar formålet svært godt. Ein dyktig lokal kokk
skal vidare gå inn i rolla som dagleg leiar for akademiet.
Ålesund handelsforening, Matfestivalen i Ålesund,
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag og
Atlanterhavsparken står bak stiftinga av akademiet.
Prosjektet er finansiert som eit spleiselag mellom
Innovasjon Noreg, Møre og Romsdal fylkeskommune,
Stiftelsen Kjell Holm og fleire lokale bankar og bedrifter.

Gollenes AS, Fosnavåg

Den pelagiske trålaren «Gollenes» vart i slutten av
september 2011 levert frå Karstensens Skipsværft AS til
Gollenes AS, Fosnavåg.
Fartyet kosta om lag 130 mill. kroner, og Innovasjon
Noreg finansierte 61,5 mill. kroner sidestilt med annan
bank (tot 123 mill. kroner). Selskapet fekk òg eit mindre
tilskot for utvikling av ny pumpeteknologi/-system.
Fartyet skal fiske etter tobis, makrell og sild.

Bak rederiet Gollenes AS, står Asbjørn Ose og Frode
Kvalsvik. Kvalsvik vil vere skipper om bord i «Gollenes». Til
Sunnmørsposten fortel dei om gode utsikter for den
pelagiske trålarflåten. – Fiskeprisane gjer at vi alle har
vorte løfta nokre hakk oppover, seier Kvalsvik.

MYKJE NORSK UTSTYR Alle hydrauliske vinsjsystem er
levert av Rapp Hydema. Kranene er leverte av Triplex AS.
Rolls-Royce har levert styremaskin og sidepropellar.
RSW-systemet er levert av MMC Kulde. Vidare har MMC
Tendos, Sotra Marin, Normex, Scana Servoteknikk,
Maritime Montering, Ekornes, Libra og Jets m.fl. levert
utstyr til nybygget. Sjøl om sjølve byggjeoppdraget
denne gongen gjekk til eit dansk verft, viser det seg igjen
at storparten av utstyret som er montert om bord blir
levert  av norske firma. Norsk verdiskaping er dermed
stor både i byggjefasen og gjennom god drift.

Foto: Gollenes AS

Innovasjon Noreg Møre og Romsdal

Ålesund:
St. Olavs plass 1
Postboks 166
6001 Ålesund

T: 70 11 64 50
F: 70 11 64 90

Molde:
Fylkeshuset
6404 Molde

T: 71 19 14 10
F: 71 19 14 11

moreogromsdal@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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IN SØR-TRØNDELAG

Til tross for betydelig usikkerhet omkring utviklingen i våre
viktigste markeder, spesielt i eurosonen, ble 2011 samlet sett et
godt år for sørtrøndersk næringsliv. Innovasjon Norge kunne bidra
til å realisere mange spennende prosjekter i 2011 og aktiviteten var
særlig stor innenfor leverandørindustrien til olje og gass sektoren.

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

Styret avholdt åtte møter og behandlet til sammen 115
saker i 2011. Styret er spesielt tilfreds med at kontoret
fikk fram svært mange gode industrielle forsknings- og
utviklingskontrakter, og at den samlede bevilgningen til
slike kontrakter ble den høyeste noen sinne,  med i
overkant av 50 mill. kroner. Omfanget av slike saker viser
den viktige rollen kontoret har i arbeidet med å
kommersialisere forskningsresultater.

Styret er tilfreds med at det fortsatt er stor aktivitet
innenfor tradisjonell bruksutbygging i landbruket. Styret
vil også framholde bevilgningen til utbyggingen på Røros
Tweed som en av de store og gledelige sakene i 2011,
samtidig som styret fortsatt kunne ha ønsket seg flere
utviklingssaker i distriktsbedriftene. Et av styremøtene
ble avholdt i kontorene til Technology Transfer Office på
Gløshaugen, der tema var NTNUs virkemidler for
nyskaping og kommersialisering. Styret kombinerte
videre et styremøte med bedriftsbesøk til Radionor
Communications AS, der det også ble gitt en orientering
fra bedriften ZXY Sport Tracking AS.

Styresammensetning:
Tore O. Sandvik (leder), May Kristin Knutsen, Merethe
Storødegård, Torild Langklopp, Lars Morten Rosmo,
Torhild Aarbergsbotten, Ståle Gjersvold og Christiane
Solheim.

SØR-TRØNDELAG FYLKE

FOLKETALL pr. 01.01.2012 :
Sør-Trøndelag     297.950
Trondheim            176.348
Arbeidsledigheten ved slutten av 2011 var 2,1 prosent,
mens den var 3 prosent pr. 31.12.2010.

KONKURSER
2011        215   (+11 %)
2010       194  (-35 %)

NÆRINGSLIVET I SØR-TRØNDELAG

I 2011 var markedssituasjonen for sørtrønderske bedrifter
sett under ett god, selv om den var langt unna nivået før
finanskrisen. Et viktig unntak er oppdrettsnæringa som
opplevde et kraftig fall i markedsprisen i 2011, men da fra
et historisk høyt nivå. Ved inngangen til 2012 opplever
bedriftene markedsutsiktene som noe svekket.
Investeringsiveren var fortsatt høy i 2011, men ble noe
svekket på slutten av året. Den viktigste årsaken som
bedriftslederne oppgir til dette, er synkende ordretilgang
og omsetning. Men nesten like viktig er manglende
tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I følge NHOs
undersøkelse ser en av tre bedriftsledere dette som en
stor utfordring, og spesielt innenfor olje og gass
begynner dette å bli en betydelig flaskehals.
Reiselivsnæringa opplevde generelt en liten tilbakegang,
men det finnes gledelige unntak. 2011 ble året hvor Røros
virkelig slo gjennom internasjonalt som reisemål.
Destinasjon Røros vant den høythengende prisen for
Beste Destinasjon under utdelingen av Virgin Holidays
Responsible Tourism Award under verdens nest største
bransjemesse, World Travel Market i London.
Knoppskytinger fra teknologimiljøene utgjør en viktig del
av sørtrøndersk næringsliv og vi har hatt mange
etableringer også i 2011. Det er videre gledelig å
registrere at mange av de tidligere etablerte teknologi-
selskapene ser ut til å levere gode resultater for året som
gikk.
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INNOVASJON NORGE I SØR-TRØNDELAG

Distriktskontoret ligger i Trondheim og hadde 22 ansatte
pr. 01.01.2011.
Direktør             Vigdis Harsvik
Styreleder          Tore O. Sandvik

Innvilget (i mill. kroner):            2011         2010
• Lavrisikolån                                121           107
• Risikolån og garantier                57            66
• Distriktsrettede tilskudd            27             33
• Etablerertilskudd                        10              9
• Tilskudd landbruk                      40            43
• Rentestøtte landbruk (lån)        47            69
• Andre tilskudd                            77             71
Sum                                             379           398

Behandlede finansieringssaker   561          586
Antall SkatteFunn-saker             154          175

Låneportefølje pr. 31.12.2011 er ca. 862 mill. kroner, fordelt
på lavrisikolån 727 mill. kroner og risikolån 135 mill.
kroner.

Vi har også i 2011 hatt et omfattende internasjonalt
engasjement. Vi arrangerte seminarer og matchmaking
for bedrifter fra sektoren energi og miljø i forbindelse
med julegrantenninga i Hamburg. Ledere fra næringsliv,
forsknings- og utdanningsmiljøer i Norge og India var i
oktober samlet i Trondheim under temaet “India -
muligheter i partnerskap”. Trønderske IKT leverandører
deltok på studietur til London for å lære mer om
markedet og forretningskultur, og leverandører til olje og
gass har deltatt på messe og seminarer i Brasil.

Det er arrangert en rekke møter mellom næringslivet og
våre utenlandskontor både her i Trondheim og i
forbindelse med studieturer/besøk ute i aktuelle
markeder, noe som har ledet til mange konkrete
prosjekter. Det er gitt tilbud om kompetansebygging
innenfor ulike internasjonale tema, spesielt innenfor
tjenesten Europe Enterprise Network.

 KUNDEBEDRIFTER FRA SØR-TRØNDELAG

Aptomar AS

16. januar 2011 fikk Aptomar bestillingen på åtte nye,
komplette oljesølsystemer til det brasilianske markedet.
Dette gjør at 20 fartøy i brasilianske farvann er utstyrt og
sertifisert til å oppdage, overvåke og bekjempe oljesøl 24
timer i døgnet, 365 dager i året. I løpet av 2012 vil system
nr 80 installeres og settes i drift siden SECurus ble
tilgjengelig i midten av 2008.

Aptomar ble etablert i 2005 av tre studenter som
fremdeles har sentrale posisjoner i selskapet. Selskapet
og dets 29 ansatte er basert i Trondheim, mens
nettverket av agenter og representanter er globalt.

De første fem årene var fokus rettet mot produktet
SECurus. Produktet og teknologien ble unnfanget i
studentmiljøet og har senere blitt utviklet i samarbeid
med og støttet av pilotkunder som Statoil, Møkster og
ENI, mens NTNU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge
har støttet utviklingen.

Etter den første kommersielle installasjonen av SECurus
på Volstad Princess i juni 2008, har interessen for
Aptomars teknologi økt dramatisk.

SECurus er nå foretrukket sikkerhetsløsning for
navigasjon, fartøysikkerhet, miljøovervåkning og søk- og
redningsoperasjoner for oljeselskaper og myndigheter
verden over. I Norge stiller Norsk Oljevernforening For
Operatørselskap (NOFO) krav om SECurus for at
fartøyet skal inngå i oljeselskapenes beredskapsflåte, og
Kystverket har utstyrt alle sine fartøyer med SECurus.

Aptomars ferskeste produkt er TCMS (Tactical
Collaboration Management System). Ved å trekke på
teknologi og erfaring fra SECurus, gir TCMS en helt unik
oversikt over sammensatte maritime operasjoner. TCMS
integrerer informasjon fra mange ulike kilder, blant
annet SECurus, radarer, video, ROV, CCTV, etc. inn i en
kartbasert, brukervennlig oversikt.
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Checkware AS

CheckWare, etablert i 2007, leverer web-baserte
kartleggingsløsninger spesielt tilpasset helsesektoren.
CheckWare benyttes i utredning, behandling og
oppfølging av pasienter, i forskningsprosjekter og til
innsamling av kvalitetsdata.

CheckWare effektiviserer og øker kvaliteten i
innsamlingen av sensitiv informasjon via tester, intervju,
psykologiske utredningsverktøy og andre skjema.
CheckWare tilbyr over 300 anerkjente tester, i tillegg kan
brukerne benytte egne skjema. CheckWare skreddersys
til klinikkens eller forskningsprosjektenes faglige profil,
arbeidsprosesser, informasjonsbehov og krav til analyser.

Brukere av CheckWare forteller at de sparer tid og øker
kvaliteten på behandlingen og forskningsdataene.
Informasjonen fylles sikkert og enkelt inn av pasienten,
behandleren eller pårørende. Dataene bearbeides
fortløpende, og behandlerne får umiddelbart tilgang til
kliniske rapporter som viser pasientens status. Ved
gjentatte målinger vises utvikling over tid. Innsamling av
kliniske forskningsdata automatiseres.

Kvalitetsdokumentasjon genereres fortløpende og viser
klinikkens behandlingseffekt. Sammen med innsamling
av pasienterfaringsdata gir dette et unikt bilde av
klinikkens virksomhet.
CheckWare tilfredsstiller kravene til Norm for
informasjonssikkerhet i helsesektoren, er godkjent for
bruk på Norsk Helsenett, og integreres med
pasientjournalsystemer.

CheckWare Kartleggingsverktøy er utviklet i tett
samarbeid med ledende fagmiljøer og brukes i dag ved
blant annet Universitetet i Tromsø, Helse Nord-
Trøndelag, St.Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-
Norge, Helse Bergen, Helse Stavanger, NTNU, Modum
Bad og Oslo Universitetssykehus.

Uttalelse fra Heidi Blengsli Aabel, Adm.direktør
CheckWare AS:
«Innovasjon Norge har gitt oss et helhetlig tilbud og

unike muligheter. De har bidratt med økonomisk støtte
gjennom etablerertilskudd, OFU-tilskudd og lån til
selskapet. Gjennom Global Entrepreneurship Training
Program har vi fått ny kunnskap og et internasjonalt
nettverk, og utekontorene til Innovasjon Norge har gitt
oss lokale kontakter. Trøndelagskontoret har fungert
som et nav og bidratt med rådgivning og informasjon.
Dette har vært uvurderlig hjelp på veien mot å bygge et
internasjonalt selskap.»

 Bønder i Bjugn investerer 9,5 mill. kroner i
samdrift

Rømmen samdrift produserer melk og kjøtt og har en
melkekvote på totalt  510 tonn.
Det er fem gårdsbruk som deltar i samdriften.
Deltagerne brukte tid på å gjøre en grundig
planleggingsjobb før prosjektet ble igangsatt, og
selskapsavtalen ble signert allerede i 2008. Gode
forberedelser er nok en viktig årsak til at samdriften så
langt har vært en suksess. Innovasjon Norges
medvirkning har vært avgjørende og vi har bidratt med
både lån, tilskudd og rentestøtte.
Det nye fjøset var kostnadsberegnet til 9,5 mill. kroner og
har i dag plass til 80 melkekyr og 140 ungdyr. Til
sammen driver de driftige bøndene et areal på 1050 da.
Og bøndene i Rømmen samdrift driver godt:
Produksjonen pr. ku ligger allerede på hele 8 tonn melk i
året og det leveres 25 tonn slakt.

I følge deltakerne gikk innflyttingen i fjøset og
samkjøring av buskapen veldig greit, og de oppfylte
melkekvoten allerede 1. driftsåret. Samdriften
kjennetegnes av meget god økonomistyring, og
arbeidsfordelingen og samarbeidet for øvrig er
organisert på en svært god måte.
Rømmen Landbruk DA markerte den offisielle åpningen
med “Åpen Dag” i oktober 2011. Et stort antall
samarbeidspartnere og interessenter benyttet
anledningen til å ta et hypermoderne fjøs, med det
nyeste av utstyr og teknologi nærmere i øyensyn.
Innovasjon Norge var naturlig nok også til stede, og lot
seg imponere over det som ble vist fram.

Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Erling Skakkesgt. 33
Postboks 6109 Sluppen
7435 Trondheim, Norge

T: 73 87 62 70
F: 73 87 62 99
post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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Innledning
Året 2011 viser at Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag har funnet
tak i og prioritert mer innovative og mer internasjonale prosjekter
enn tidligere. Dette er svært gledelige resultater og kommer av
mer fokus på dette i deler av næringslivet samt en målbevisst
jobbing med dette på kontoret, sier direktør Ulrik Hammervold.

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 bevilget til sammen 390 mill. kroner til
prosjekter i Nord-Trøndelag i 2011. Den geografiske
fordelingen var også god med bevilgninger til prosjekter i
23 av fylkets 24 kommuner.

Et nytt og tydelig trekk i næringslivet i Nord-Trøndelag
er satsingen innenfor området energi og miljøteknologi
og klyngesamarbeid innen denne sektoren. I løpet av
året ble det tatt opp to nye Arena-prosjekter med
tilhørighet i Nord-Trøndelag. Dette er Arena Smart Grid
Services med utgangspunkt i Steinkjer og Smart Water
Communities Cluster med utgangspunkt i Leksvik.
Samtidig har vindklyngen på Verdal utviklet seg videre,
og Innovasjon Norge har vært inne med større
bevilgninger til vindsatsingen på Kværner Verdal i løpet
av året.

En annen tydelig tendens i 2011 var den store interessen
for bioenergianlegg på gårdsbruk, og det var betydelige
bevilgninger over Bioenergiprogrammet til dette.
 
Innovasjon Norge deltar aktivt i det regionale
partnerskapet i Nord-Trøndelag. Partnerskapet i Nord-
Trøndelag fungerer godt, og er bl.a. sterkt delaktig i
utarbeidelsen av Regionalt Utviklingsprogram.

RAPPORT FRA STYRET

Styrets sammensetning i 2011 var:

Ingvild Kjerkol (leder), fylkesrådsleder
Nils Martin Williksen (nestleder), adm. dir Nils Williksen
AS
Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel og miljø
Rune Hallstrøm, distriktssekretær LO
Trine Hasvang Vaag, gårdbruker
Kristine Daling Sakshaug, medeier Øyna Parken AS
Kjetil Myran, daglig leder Professional Turn Milling AS
Siw Ellinor Aagård, medarbeider Li-vertn AS

Styret har som oppgave å arbeide med utvikling av
regional strategi, tilsyn med distriktskontoret og å være
beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Styret hadde 12 møter i 2011 og behandlet 126 saker. Et av
møtene var lagt til Namsskogan med bl.a. orientering og
besøk ved Namsskogan Familiepark AS.

NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG

Gjennom 2011 har aktiviteten vært høy i store deler av
næringslivet. Flere bedrifter har problemer med å
rekruttere nok og rett arbeidskraft og arbeidsledigheten
var lav. Men eksportindustrien sliter.

Situasjonen i Nord-Trøndelag kan oppsummeres slik:

• Svært gode utsikter på Kværner Verdal med kontrakter
fram til 2014
• Spennende klyngeprosjekter innenfor vann, vind og el-
nett
• Investeringsviljen fortsatt til stede i jordbruket, men
redusert antall prosjekter
• Svak etterspørsel innen trelast og treforedling
• Prisfall på laks

Foto: H
arald Valderhaug/Innovation N

orw
ay
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• Økning i reiselivet. Veksten kommer fra innenlandske
kunder
• Nedgang i eksporten på 7 prosent sammenlignet med
2010
• Flere nyetableringer enn i 2010, men fortsatt godt
under landsgjennomsnittet

OM KONTORET I NORD-TRØNDELAG

Ved Innovasjon Norges kontor i Nord-Trøndelag er det
17 årsverk. I 2011 ble det bevilget tilsammen 390 mill.
kroner til bedrifter i Nord-Trøndelag. Dette er 71 mill.
kroner mer enn i 2010. Av dette var 40 prosent lån og
garantier, 30 prosent rentestøtte og 30 prosent tilskudd.
Virkemidlene kommer både fra nasjonale rammer og fra
fylkesvise rammer for distriktspolitiske virkemidler og fra
bygdeutviklingsvirkemidlene.

Foto: Espen Storhaug

Kontoret har hatt en medarbeider på
hospiteringsopphold i San Francisco i løpet av året.
Kontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Innovasjon Norge Nord-Trøndelag prioriterer tre
sektorer. Dette er landbruk, energi og miljø og reiseliv og
opplevelser.

DE DISTRIKTSPOLITISKE VIRKEMIDLENE

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 57 mill. kroner i tilskudd og av dette var
9 mill. kroner til etablerertilskudd. Bevilgningen på
risikolån var 41 mill. kroner.

LANDBRUK

Landbruk er den høyest prioriterte sektoren i
virkemiddelbruken i 2011 med 58 prosent av alle midlene.
I 2011 ble det i alt gitt tilsagn om 30,9 mill. kroner i
tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk. Videre er det
innvilget 6,4 mill. kroner i tilskudd/stipend til
utviklingstiltak/nye næringer.

 I 2011 er det mottatt noen færre søknader innenfor
tradisjonelt jordbruk enn i 2010. Likevel er totale tilsagn
på samme nivå fordi størrelsen på investeringstilskudd
pr. prosjekt har økt. Det var tilfredsstillende etterspørsel
etter bygdeutviklingsmidler innen tradisjonelt jordbruk,
men lav etterspørsel innenfor tilleggsnæringer.

ENERGI OG MILJØ

Til satsingsområdet Energi og miljø ble det bevilget 47
mill. kroner i tilskudd. Den største saken var bevilgninger
på 12 mill. kroner til Kværner Verdal til vindsatsing.
Innenfor dette området var det tre industrielle- eller
offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU).
Vi har registrert økt interesse for miljøteknologi-
ordningen.

Også i 2011 har vi hatt samarbeid med våre kontorer i
Storbritannia, Tyskland og USA innenfor energi- og
miljøområdet

REISELIV

Innen reiseliv var den største begivengeten at Rock City-
hotellet på Namsos åpnet. Dette har vi vært med og
finansiert.

MARIN

Det ble bevilget 12 mill. kroner til dette satsingsområdet,
og det var en industriell forsknings- og
utviklingskontraktkontrakt (IFU).

ENTREPRENØRSKAP

Innen entreprenørskap er finansiering av
nyetableringsprosjekter en svært viktig del av arbeidet.
Det er bevilget 79 mill. kroner til dette området.

Etablerere får dessuten tilbud om å delta i
etablereropplæringen, som Innovasjon Norge på vegne
av 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 Midt-Norge Take Off som
kjøres i samarbeid med NTNU.

STATISTIKK NORD-TRØNDELAG

Nærings- og samfunnsliv                           2011          2010
Folketall 31.12 133390 132140

Arbeidsledighet i prosent ved
utgangen av desember

2,3 2,4

Eksport (tusen mill. kroner) 3,6 3,9

Konkurser 105 112

Nyetableringer 980 929

Reiseliv (tusen gjestedøgn) 631 601
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Antall saker                                               2011             2010
Antall saker 430 402

Innsendte søknader
SkatteFUNN

55 41

Innvilget i mill. kroner
Markedslån 94 81

Herav landbrukslån 61 50

Risikolån og garantier 56 25

Distriktsrettet tilskudd 48 44

Etablerertilskudd 9 7

Tilskudd landbruk 53 47

Lånebeløp for rentestøtte 108 90

ANdre tilskudd 17 19

Regionalt utviklingsprogram 5 6

Sum innvilget 390 319

Låneportefølje i mill. kroner
Markedslån 378 367

Risikolån og garantier 101 127

Sum låneportefølje 479 494

KUNDEBEDRIFTER

Innovasjon Norge har 4000 kunder i Nord-Trøndelag.
Årlig er vi i kontakt med om lag 1000 av disse gjennom
finansiering eller ulike typer av kompetanse- eller
nettverksprosjekter. Her presenterer vi tre prosjekt hvor
Innovasjon Norge på ulike måter har medvirket i løpet
av 2011.

SALSNES FILTER AS, NAMSOS

Foto: Ivar Skjerve/Innovasjon Norge

Salsnes Filter er en bedrift som kan karakteriseres som et
industrieventyr. Som en typisk gründerbedrift ble den
startet først på 1990-tallet, og har jobbet hardt med
produkter og marked i alle år. Samtidig som bedriften
har hatt fokus på å tjene penger hvert år, har den også
hatt tålmodige eiere som har forstått at bedriften må
bruke ressurser på utvikling.

Innovasjon Norge har vært med bedriften ved mange
anledninger og med mange virkemidler. Ved siden av
prosjektfinansiering har bedriften søkt bistand på flere av
utekontorene. Bedriften omsatte i 2010 for 77 mill.
kroner.

ØYNA PARKEN AS, INDERØY

Foto: Marius Rua

Øyna Parken er
et særegent
reiselivsanlegg
på Inderøy med
serveringslokaler
og putball-bane
og med en
beliggenhet som
de kaller “på
Inderøys tak”.
Her har de
13.000
besøkende og
omsetter for
mellom 3 og 4
mill. kroner i året.

Innovasjon
Norge har støttet Øyna Parken AS med finansiering av
investeringer og eierne har vært med på reiselivskurs i
regi av Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv.

VINJE BRUK, MOSVIK

Foto: Arne Opdal

På Vinje Bruk i Mosvik har Gunhild Jenssen (24) startet
opp med ammeku-produksjon sammen med sin
samboer. Gjennom dette har de tatt i bruk en stor
driftsbygning som ikke var til nytte tidligere, og de får
også gjort seg nytte av beiteressursene på gården.

Innovasjon Norge har bidratt med investeringstilskudd
og rentestøtte.

Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

Besøkadresse: Seilmakergata 2
(Fylkets Hus)
Postboks 2567, 7735 Steinkjer

T: 74 13 54 00
F: 74 13 54 01

nordtrondelag@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
Facebook: Innovasjon Norge Nord-Trondelag
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NORDLAND

Nordland – mulighetenes fylke

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.

Sett under ett opplevde næringslivet i Nordland et godt
år i 2011. Imidlertid førte den globale finanskrisen til
kraftig reduksjon og nedleggelser i solcelleindustrien. På
samme tid beholder Nordland sin plass som landets
viktigste fylke innen marin sektor. Næringsbarometeret
Indeks Nordland lanserer Nordland som mulighetenes
fylke gjennom økt satsing på olje og gass, småkraft,
bioenergi og vindkraft.

Antallet søknader til Innovasjon Norge Nordland sank i
2011. Hovedårsaken til dette er reduksjon i antall
returnerte saker og klagesaker. Antall kroner innvilget til
lån og tilskudd ligger høyere enn fjoråret. Dette betyr at
sakene i 2011 var større enn i 2010.

RAPPORT FRA STYRET

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 og
eies av Nærings- og handelsdepartementet med 51
prosent og fylkeskommunene med 49 prosent.
Innovasjon Norge får oppdrag og forvalter virkemidler
fra flere departementet 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 2011 gikk Innovasjon
Norge gjennom en nedbemanningsprosess. Nærmere
100 årsverk ble fjernet fra hele organisasjonen. Dette
rammet også kontoret i Nordland der staben ble
redusert med tre årsverk.

Innovasjon Norge lanserte i fjor nye mer brukervennlige
nettsider. På nettsiden kan Innovasjon Norge Nordland
fremheve spesielle prioriteringer og kommende
aktiviteter. Kontorets økte fokus på kommunikasjons-
arbeid førte til nærmere tusen oppslag i media og
uoffisiell Innovasjon Norges rekord.  Kontoret i Nordland
ble også kåret til det beste distriktskontoret med hensyn
til kvalitet i større finansieringssaker.
I 2011 fikk kontoret for alvor fart i arbeidet med
kommuneavtalene og alle fylkets kommuner ble besøkt.

Innovasjon Norge Nordlands styre (valgt i 2010)
består av: 
Rita Lekang (styreleder)
Frode Mellemvik (nestleder)
Malin Arntsen
Jann Greger Winsents
Wenche Kristiansen
Roger Mosand
Åsunn Lyngedal
Jan Ivar Myrflott

NÆRINGSLIVET I FYLKET

Omsetningen i Nordland er tidenes høyeste og nådde
129,3 milliarder (Indeks Nordland). Dette er 56 prosent av
omsetningen i Nord-Norge. Industri og bygg og anlegg
er fylkets største sektorer. God lønnsomhet har gjort at
næringslivet har kunnet styrke egenkapitalen, og
egenkapitalandelen er nå i snitt på 31,2 prosent.

Eksporten av tradisjonelle varer utgjør 19,3 mrd. kroner,
ikke langt unna rekorden på 20,2 mrd. kroner fra tre år
tidligere. Imidlertid fører negativ prisutvikling for metaller
og oppdrettsfisk til at eksportverdien forventes å synke i
2012. God vekst i næringslivet og etterspørsel fra helse-
og omsorgssektoren i 2010 og 2011 har gitt
sysselsettingsrekord. Det er nå 115 285 personer i arbeid i
Nordland (Indeks Nordland). Dette medfører at
arbeidsledigheten fortsatt er svært lav. Egenkapitalen
investert i Nordland har økt med 9,1 mrd. kroner de siste
to årene, og verdiene av Nordlandsbedriftene har aldri
vært større (Indeks Nordland).

KORT BESKRIVELSE AV DE VIKTIGSTE SEKTORENE I
NORDLAND:

Totalt ble det i 2011 eksportert sjømat fra Nordland til en
verdi av drøyt 6,2 mrd. kroner, en marginal vekst fra året
før. Laks er fortsatt motoren i sjømateksporten fra
Nordland og står for nærmere 60 prosent av den totale
sjømateksporten.

På tross av en del dårlig kvalitet på tørrfisk, førte
prisøkning til et økonomisk tilfredsstillende år for fylkets
tørrfiskprodusenter. I takt med reduserte kvoter var det
en nedgang i eksporten av sild fra Nordland på 29
prosent sammenliknet med 2010. Kvantumsreduksjonen
ble imidlertid mer enn kompensert av prisøkning. For
torsk økte både kvoter og pris sist år, og driftsinntektene
i torskefisket anslås å ha økt ca 20 prosent i 2011 i
forhold til året før. For fiskeflåten er det positive utsikter.
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Den mangeårige nedgangen i antall fiskefartøy og antall
fiskere med fiske som hovedyrke synes å ha stanset opp.
Finanskrisen i flere sentrale kjøperland samtidig med en
sterk krone kan imidlertid skape avsetningsvansker og
dermed redusere prisen til fiskerne.

Reiselivsnæringen i Nordland har i 2011 hatt en økning i
antall gjestedøgn på 5,3 prosent fra 2010. Det har vært
vekst i de fleste regioner, men størst har den vært i
Narvik, Bodø og Brønnøysund.  Reiselivsnæringen i
Nordland taper utenlandske markedsandeler mens den
vinner på det norske markedet (økning på 7,4 prosent).
Næringen jobber med å forlenge sesongene for dermed
å bedre lønnsomheten. Lengre sesonger og bedre
kapasitetsutnyttelse er nødvendig for å bedre
økonomien i næringen.  Reiselivsnæringen deltar aktivt i
flere regionale og nasjonale satsinger, og har sentral
posisjon i store satsinger som Arena Innovative
Opplevelser, VRI og Forskningsløft nord. Samarbeidet
mellom næringen og forskningsmiljøene er styrket. Et
resultat av dette samarbeidet etableringen av Novadis
(Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv) i
Bodø. Novadis skal være en kunnskapsbygger,
kunnskapsformidler, utviklingspartner og veiviser for
opplevelsesbasert reiseliv.

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for
mange kommuner i fylket, og 3 prosent av
sysselsettingen i Nordland er i landbruket.
Lønnsomheten i landbruket i Nordland er svakere enn i
nabofylkene Troms og Nord-Trøndelag.
Investeringsviljen i nye driftsbygninger innenfor
tradisjonelt landbruk er likevel fortsatt høy. Spesielt
gjelder dette investeringer i nye driftsbygninger for melk,
med høyt teknologisk nivå. Innad i fylket er det imidlertid
store forskjeller i investeringslyst. I enkelte områder er
det stor vilje til å satse, mens det i andre områder er rask
nedgang i antall produsenter. Produsert volum i
Nordland opprettholdes, til tross for nedgangen i antall
produsenter.

Lønnsomheten i industrien har gjennomgående vært
god i de fleste sektorer. Unntaket er solindustrien i
Narvik og Meløy som er sterkt redusert. Det er stor
usikkerhet om veien videre for denne bransjen. På grunn
av finansuroen dempes utsiktene for generell vekst i
industrien i 2012. (Indeks Nordland). Unntaket er olje og
gass, der aktiviteten er høy og veksten økende. Blant
annet bidrar Skarvskipet til vekst i  petroleums-
virksomheten utenfor Helgeland. Andre deler av
prosessindustrien har gjort miljøinvesteringer de siste
årene. Dette bidrar til å gjøre virksomhetene både
grønnere og mer kostnadseffektive. Treindustrien hadde
et normalår i 2011, men er utsatt for et betydelig
konkurransepress fra utlandet. Nordland har store
mineralressurser, og det er investert i gruvene og
effektive logistikksystemer. Økt gruvevirksomhet i Nord-
Sverige fører til økt utskipning over Narvik havn og
investeringer på rundt en milliard kroner de nærmeste
årene. Nylig ble det også igangsatt et nettverksprogram i
regi av Innovasjon Norge sammen med
mineralnæringen for å øke verdiskapingen innen hele
verdikjeden i Nord-Norge.

Tjenesteytende sektor er en viktig jobbskaper, og fra år
2000 til 2010 er det skapt over 6 000 arbeidsplasser i
privat og offentlig tjenesteproduksjon i Nordland. Mange
av disse bedriftene er både nasjonale og internasjonale
tjenesteleverandører.

Tjenesteleverandørene fungerer i mange sammenhenger
som koblere av kunnskap mellom organisasjoner.
Samtidig er kunnskapsbaserte tjenesteytere avhengige
av andre vekstkraftige næringer og en avansert offentlig
sektor for å vokse og utvikle seg. For det første er
tjenestesektoren avhengig av gode konjunkturer for de
bedriftene de leverer tjenester til. For det andre må
tjenestetilbyderne være konkurransedyktige i forhold til
leverandører utenfor regionen. Over tid er det kun i
bysamfunnene i Nordland at tjenestesektoren vokser.
Utviklingen i tjenestesektoren er selve nøkkelen til å
skape attraktive jobber for høyt utdannet arbeidskraft.

OM KONTORET I NORDLAND
2011 2010

Antall ansatte 27 30

Totalt antall finansieringssaker 605 821

          Innvilgede 326 401

          Avslåtte 95 128

          Retur- og klagesaker 184 292

Innvilget (i mill. kroner) inkl.
lånebeløp for rentestøtte
landbruk)

469,7 416,4

Låneportefølje (i mill. kroner) 1 089 1 127

Antall skattefunnsøknader 76 86

Innvilget i 2011 (mill. kroner)
Lavrisikolån 188,4 74,7

Riskolån og garantier * 40 86,3

Distriktsrettet tilskudd 83,5 104

Etablerertilskudd 4,2 3,6

Tilskudd landbruk 33,3 35

Lånebeløp rentestøtte landbruk 82 72

Andre tilskudd 28,4 40

(Herav DA Bodø 20,5 28)

SUM innvilget lån og tilskudd 469,7 416,4

* herunder avsetning til tapsfond for risikolån 12,4 og 12
mill. kroner

Største næringer tilsagn lån og tilskudd (mill.
kroner)
Jord/skogbruk 113 94,4

Fiske/oppdrett 162 93

Industri 86 67,4

Bergverk 5 40,8

Faglig, vitenskaplig og teknisk
tjenesteyting

20,5 34

Overnatting og servering 9,9 24

Helse 1,3 6,8

Kultur 9 5,7

Bygg og anlegg 0,6 5

Informasjon og kommunikasjon 7,4 4,7

Varehandel 12,9 2,8

Forretningsmessig
tjenesteyting

5 2,7

Transport og lagring 15

45



NORDLAND 

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

NØKKELTALL NÆRINGSLIVET I FYLKET
2011 2010

Arbeidsledighet 2,7 % 2,7 %

Omstillingskommuner Bø/
Øksnes/
Flakstad

Bø/
Øksnes

Nyetableringer 1010 1022

Konkurser 194 233

Eskport (mrd. kroner) 19,3 16,10

Reiseliv (antall gjestedøgn) 1523500 1446277

Fotograf: Nancy Bundt

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.

Innovasjon Norge Nordland er et av distriktskontorene til
Innovasjon Norge med høyest bevilgninger per år. I 2011
var samlede tilsagn på 469,7 mill. kroner.
Innovasjonsprosjekter (nye produkter, tjenester,
prosesser eller markeder) prioriteres. Vi arbeider for å få
frem flere prosjekter fra kvinner, ungdom, etablerere,
unge bedrifter og små og mellomstorebedrifter med
vekstambisjoner. Det gjennomføres en rekke aktiviteter
for å fremme nettverksbygging og økt kompetanse i
næringslivet.
I Nordland er det fortsatt tre næringsklynger som er
operative; NCE Aquaculture, Arena Beredskap og Arena
Innovative Opplevelser. De to siste fikk ett års
forlengelse i 2011, og er nå inne i sitt siste år.
NCE Aquaculture arbeider bra med ulike
problemstillinger og utfordringer knyttet til akvakultur.
Produksjon av laks og torsk er sentrale tema. Arena
Beredskap arbeider med utvikling av oljeverntjenester og
utstyr. Bedrifter fra hele landsdelen deltar. Det jobbes
med videreføringen etter at Arena-perioden er ferdig.
Arena Innovative opplevelser er kommet godt i gang
med å forberede videre aktivitet etter Arena-perioden.
Høsten 2011 ble det startet et forprosjekt på Arena
Mineral. Dette favner hele Nord-Norge og søknaden om
hovedprosjekt vil bli avgjort i 2012.

De tre nordligste Innovasjon Norge kontorene, Statkraft
og Statnett samarbeider om et
leverandørutviklingsprosjekt for leveranser til
energisektoren, kalt LUEN. Statkraft og Statnett skal i
løpet av ti år bygge ut strømnettet og
produksjonsanlegg for ca 30 mrd. kroner. Målet med
nettverket er å kvalifisere nordnorske leverandører til å
komme i posisjon for leveranser til disse investeringer.

40-50 bedrifter har på en eller annen måte vært
involvert i forhold til kontorets internasjonale tjenester i
2011. 12 av Innovasjon Norges kontorer i utlandet besøkte
Nordland i løpet av året. Innovasjon Norge
representanter fra Canada, Boston og  Murmansk
besøkte et tyvetalls nordlandsbedrifter. Formålet med
møtene var å synliggjøre forretnings- og
samarbeidsmuligheter for norske bedrifter på de
respektive markedene innen sektorer som energi, miljø,
IKT, sjømat med mer. Utekontoret i Beijing hadde med
seg en kinesisk næringslivsdelegasjon til Nordland. Det
ble gjennomført flere bedriftsbesøk innen  marin sektor.
På de internasjonale laksedagene på  Lovund  var
Innovasjon Norges utekontor i Tyrkia representert.
På Asiadagene var syv kontorer fra Sørøst- Asia tilstede
(Tokyo, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Hanoi, New Dehli
og Singapore). Et konkret resultat av arrangementet er
et NAVIGATOR prosjekt (kompetanseprosjekt) innen
maritim sektor.

Gjennom programmet Bedrift i EU - Enterprise Europe
Network bistår Innovasjon Norge næringslivet med å
utnytte mulighetene 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 2011 har vi blant annet
gjennomført CE-merkingskampanje, EU-
søknadskrivekurs i EUs miljøprogram, gjennomført
seminarer med tema EUs programmer innen FoU og
miljø, tatt med bedrifter til bedriftstreff innen miljø i
Spania, Nederland og Polen samt besvart henvendelser
om EUs regelverk.  Innovasjon Norge har gjennom dette
programmet eget prosjektkontor i Narvik.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning
for FoU-prosjekter i næringslivet, der Innovasjon Norge
foretar kvalitetssikring av søknadene og gir innstilling til
Norges Forskningsråd. I 2011 ble det i Nordland mottatt
76 søknader hvorav 59 ble godkjent. Dette var en liten
nedgang sammenlignet med året før.  Norges
Forskningsråds regionale representant for Nordland har
kontorfellesskap med Innovasjon Norge.

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 2011 ble det
igangsatt 18 designprosjekter i Nordland.

Gjennom IPR-rådgivningstjenesten (immaterielle
rettigheter) fikk 13 bedrifter og etablerere veiledning om
beskyttelse av varemerke, design, patenter og åndsverk.

Mentorordningen for unge gründere ble etablert i 2011.
Dette er et tilbud om en strategisk mentor til daglig
ledere av gründerbedrifter. Tjenesten er fleksibel og
tilpasset etablerernes behov. Connect Nord-Norge
velger mentor til etablereren og har ansvaret for
oppfølging og gjennomføring av nettverkssamlinger.
Nordland var pilotfylke for ordningen og Lofoten
Sjokolade var første bedrift ut. Det ble innvilget 13
mentorsøknader i 2011.

Foto: N
ancy Bundt/w

w
w

.visitnorw
ay.com

46



NORDLAND 

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

KUNDEBEDRIFTER

Kundebedriftene er valgt fra Innovasjon Norge
Nordlands kundeportefølje. De representerer ulike
sektorer og geografisk spredning i fylket. Siglar Lofoten
AS er en nyetablering med høy innovasjonsgrad innen
sitt felt. Helgeland Offshore representerer olje- og
gassektoren og har en enestående teknologi.
Mediegården AS tilhører tjenestesektoren, en sektor
med sterk vekst i Bodø-regionen.

Siglar Lofoten AS
Anlegget ble offisielt åpnet i februar 2012. Bedriften skal
drive produksjon og salg av tørkede biprodukter av
hvitfisk. Hovedmarkedet er Nigeria. Produksjonen
foregår både som naturlig og kunstig tørking. Prosjektet
har i sum hatt en samlet kostnad på ca. 30 mill. kroner,
og Innovasjon Norge har deltatt med finansiering i flere
av prosjektets faser.
Råstoffet består av fiskehoder, kapp fra filetindustrien
med mer. Anlegget har en tørkekapasitet på 15 - 20 tonn
i døgnet. Etableringens sysselsettingspotensiale er 60
nye arbeidsplasser.
Bedriften deltar i kompetanseprogrammet FRAM fiskeri
og flåte. I tillegg er bedriften nå i gang med en prosess
knyttet til strategisk bruk av design.

Fotograf: Erling Santi Falch

Helgeland Offshore AS
Helgeland Offshore AS er den eneste bedriften i Norge
som tilbyr laserteknologien LASERCARB på
spesialsveising. Metoden har de beste egenskaper når
det gjelder kontroll av innsmelting og oppblanding.
Strålen er presis og kompakt og kvaliteten blir derfor
svært høy på lasersveiste belegg. Teknologien egner seg
på utstyr og applikasjoner som utsettes for sterk slitasje.
Prosessen er fullautomatisert, og er med sine unike
egenskaper egnet der det stilles høye krav til kvalitet og
effektiv produksjon. Markedet er i første omgang Norge
og Sverige, og selskapet leverer tjenesten til industrier
som olje og gass, bergverk, prosessindustri, maritim
sektor, treforedling med flere.
Bedriften flytter inn i nye lokaler ved kaiområdet til Mo
Industripark AS og vil i starten ha 5 årsverk. Helgeland
Offshore AS ble tildelt prisen Årets Nyskaper i Rana for
2011. Innovasjon Norge Nordland har bidratt med lån og
tilskudd til investering i utstyr samt tilskudd til
kompetanseoppbygging.

Fotograf: Technogenia

Mediegården AS
Ideen bak etableringen av Mediegården AS i 2007 var å
samlokalisere den kulturbaserte næringen i Bodø og
omegn. Selskapet driver utleie av lokaler og er det
største frittstående medie-, kultur- og reklamefellesskap
i Nord-Norge.
Selskapet kjøpte i 2008 store deler av den tidligere NRK-
bygningen “Prestegaard”. Selskapet har i løpet av kort tid
lyktes med å innarbeide seg som et moderne miljø for de
profesjonelle aktørene i Bodø innenfor film, TV/DVD,
nett, avis, reklame, musikkproduksjon og radio.

Etter utvidelsen i 2011 er det 30 bedrifter i bygget, og på
sikt vil det være plass til ytterligere 15 til 20 bedrifter.
Ambisjonen er å utvikle samarbeids- og
kommersialiseringsmodeller som kan løfte tjenestene og
produktene inn i et nasjonalt og internasjonalt marked.
Dette omfatter både samordning av eksisterende
tjenester og produkter, til en viss grad investeringer i
nødvendige ressurser samt utvikling av nye løsninger for
et større marked enn aktørene har hver for seg. Det er
en uttrykt målsetting for Mediegården AS at leietakerne
skal oppnå vekst gjennom fellesprosjekter, utvikling og
synergier skapt mellom virksomhetene i huset. Mottoet
er at man ikke trenger å være alene selv om man driver
bedrift alene.

Innovasjon Norge Nordland har bidratt med å finansiere
utviklingen av bedriftsnettverk i Mediegården samt
delfinansiert investeringer i forbindelse med
oppgradering av studio og endring av lager/-
logistikkløsning i bygningen. I tillegg har Innovasjon
Norge støttet flere av prosjektene til bedriftene som
holder til i Mediegården.

Fotograf: Brynjar Erdahl

Innovasjon Norge Nordland

Torvgata 2
Postboks 488
8003 Bodø, Norge

T: 22 00 25 00
F: 75 54 20 50
nordland@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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TROMS

Et år på det jevne
Tromsø er motoren i fylket, men vår virksomhet bidrar til å løfte
marin sektor, landbruket og reiselivsnæringen i distriktene.

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.

Som tidligere år har vår virksomhet 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 kunnskapsintensive næringer som
marin bioteknologi, helse, IKT, romfartsteknologi m.fl.

Landbruk, marin sektor og reiseliv er de næringene som
har størst betydning for sysselsettingen i distrikts-
områdene av Troms. Tallene for 2011 viser at ca. 77
prosent av lån og tilskuddsmidler har gått til prosjekter
utenfor Tromsø og Harstad.

Etter et svært høyt nivå på finansieringsaktiviteten i
2009 som følge av bankkrisen i 2008/2009, ble det i 2011
innvilget lån og tilskudd på nesten 600 millioner kroner.
Troms var det distriktskontoret i Innovasjon Norge som
behandlet flest saker og som hadde den nest største
finansieringsaktiviteten. Bare Møre og Romsdal har
større aktivitet, gjennom større utlån.

Innovasjon Norge sine virkemidler er godt kjent i
næringslivet i Troms.  Dette skyldes vårt gode
omdømme i de viktigste bransjene og vår aktive rolle
som pådriver for entreprenørskapsarbeidet i fylket.

Samarbeidsavtaler med halvparten av fylkets kommuner
og gjennomføring av kontordager i samarbeids-
kommunene er trolig med på å øke interessen for å
etablere egen virksomhet.

RAPPORT FRA STYRET

Styret har bestått av Håvard Kyvik Gulliksen (leder), Sissel
Stenberg (nestleder), Edmund Broback, Geir Jørgensen,
Bjarne Leonhardsen, Kristina Torbergsen,  Toini Løvseth
og Anny Skogman.

Styret hadde sju ordinære styremøter og tre telefon-
styremøter, og behandlet 89 saker. I tillegg til
bevilgningssaker, ble det behandlet administrative og
strategiske saker, referatsaker og andre
orienteringssaker.

Styremøtet 17. mars ble holdt i Harstad, kombinert med
bedriftsbesøk hos Statoil, Aibel, TINE og Marcussens
Metallstøperi i Harstad, og hos Kvæfjord Opplevelse og
Avlastning i Kvæfjord. Det var også møter med flere
bedrifter knyttet til Kunnskapsparken Nord i Harstad og
med Kvæfjord kommune.

Styret gjennomførte høsten 2011 en egenevaluering av
arbeidet i styret og samarbeidet med administrasjonen.
Styret konkluderte med at arbeidet i styret fungerer
godt, det samme gjelder samarbeidet mellom styret og
administrasjonen. Styremedlemmene har ulike
oppfatninger av hvilken rolle observatørene fra
fylkeskommunen og fylkesmannens landbruksavdeling
skal ha, og etterlyser en avklaring av observatørenes
rolle.

NÆRINGSLIVET I TROMS

Å få dekket behovet for kompetent arbeidskraft er den
største utfordringen for næringslivet i Troms. Troms har
42 prosent av de sysselsatte i offentlig sektor, mot 30
prosent på landsbasis. 12 av de 25 kommunene i Troms
har en offentlig sysselsettingsandel som overstiger 50
prosent. Dette er situasjonen før eldrebølgen slår inn for
alvor. Når det skjer, vil behovet for arbeidskraft i offentlig
sektor øke ytterligere.

Høy offentlig sysselsettingsandel gir høy velferd, og det
gir god infrastruktur for næringsvirksomhet. Poenget er
at det må være en balanse mellom offentlig og privat
sysselsetting; dels for å unngå at næringslivets andel
kommer under en kritisk masse, og dels fordi det kreves
en viss størrelse for å opprettholde dynamikk og
utviklingskraft i næringslivet.

Industrisysselsettingen i Troms utgjør bare 5 prosent av
de sysselsette, mot 10 prosent på landsbasis. Den er for
en stor del knyttet til skjermet landbruksindustri og
konkurranseutsatt fiskeindustri med stort innslag av
utenlandsk arbeidskraft, mye fra Baltikum.

Permitteringstallene i Troms har vært og er fortsatt
svært lave.

Den høye offentlige sysselsettingsandelen bidrar blant
annet også til at Troms blir sårbart overfor store, raske
fall i olje-/gassprisene på kort sikt, fordi det vil svekke
handlefriheten i statsbudsjettet. På noe lengre sikt vil
dessuten produksjonen reduseres – med tilhørende
svekkelse av offentlige budsjetter. Norges petroleums-
avhengighet kan illustreres med at handelsbalansen med
utlandet i 2011 var positiv, 393 milliarder. Uten inntektene
fra olje/gass, ville Norge hatt et underskudd i handels-
balansen på 132 milliarder. Knappheten på arbeidskraft
blir forsterket dersom offentlig sektor øker.
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Nord-Norge hadde i 2011 12 000 arbeidsårsverk som
pendlet inn til landsdelen. Den viktigste kilden til
verdiskaping er antall sysselsatte. 2/3 av total
verdiskaping knytter seg til lønn. Inn-pendlerne legger
beslag på de best betalte jobbene. Det er en utfordring å
unngå at innbyggerne i Troms blir sittende igjen med de
dårligst betalte jobbene, noe som kan kan bidra til at
velferdsnivået i Nord-Norge ikke blir så høyt som det
ellers kunne ha vært.

En positiv faktor er etableringen av Aker Solutions sitt
arktiske hovedkontor i Tromsø. Selskapet planlegger å få
på plass 300 ingeniører i løpet av 3 år, og rekrutteringen
er i full gang.

Høy sysselsettingsandel og etterspørsel etter arbeids-
kraft i det offentlige, er en viktig årsak til at Troms har
en lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, og
også enn resten av Nord Norge. Ved utgangen av året
var 2,1 prosent helt arbeidsledige i Troms, mens lands-
gjennomsnittet var 2,4 prosent.

Marin sektor hadde gjennomgående et godt driftsår, noe
som hadde sammenheng med økte torskekvoter og
gode priser.  Fiske på andre arter, som uer, sei, kveite,
breiflabb og blåkveite, har også bidratt til gjennom-
gående gode resultater. Lakseoppdrett, som hadde et
rekordår i 2010, startet også godt i 2011, med høy
produksjon og svært gode priser. Utover året falt pris-
nivået betydelig. Likevel er det optimisme i næringa ved
utgangen av året.

Landbruket hadde et år med gode avlinger etter krise-
året som ga store negative utslag i 2010. Interessen for
investeringer i nye og moderne driftsbygninger er
fortsatt stor, selv om mange av fylkets bønder avvikler
melkeproduksjonen på ku og geit, og selger kvotene.
Prisnivået på kvotekjøp i Troms er svært lavt.

Nortura avviklet eggpakkeriet sitt i Lenvik. Egg som blir
produsert i Nordland, Troms og Finnmark må nå sendes
til Trøndelag for sortering og pakking.

Produksjonen av svinekjøtt holder seg lavt, noe som har
negative konsekvenser for aktiviteten og lønnsomheten i
Nortura sitt slakteri og foredlingsanlegg i Målselv.

I landbruket utgjør tilleggsaktiviteter som reiseliv og "Inn
på tunet" en stadig viktigere del av inntektsgrunnlaget
på mange bruk.

I tillegg til landbruk, fiskeri og havbruk, er reiselivs-
næringen en næring som betyr mye for sysselsetting og
bosetting i distrikts-Troms. Når det gjelder utviklingen av
reiselivsnæringen, viser statistikken for Troms en positiv
utvikling, med en økning i antallet gjestedøgn på over
20 prosent. Det er fortsatt stor pågang av søknader fra
etablerte reiselivsbedrifter og også fra nyetableringer.
Som tidligere gjelder pågangen først og fremst mindre
bedrifter og etableringer som baserer seg på natur-
opplevelser.

INNOVASJON NORGE TROMS

Den største enkeltsaken i 2011 var konsernfinansieringen
av Nergård-konsernet sammen med Nordea Bank ASA,
med et lånetilsagn på 140 millioner kroner fra Innovasjon
Norge.

Når det gjelder store saker med Innovasjon på
internasjonalt nivå, kan nevnes rederiet Arnøytind AS,
som fikk tilsagn om tilskudd på 5,4 millioner kroner til
utvikling av et fangstbehandlingssystem for snurrevad-
flåten sammen med tilsagn om lån på 43,5 millioner
kroner til bygging av nytt fartøy.

Det har vært flere større lånesaker knyttet til nybygg av
fartøy og til kjøp og strukturering av fiskerettigheter i
kystflåten.

Kontorets satsing på opplevelsesbasert reiseliv bidrar
også til å realisere mange prosjekter i distrikts-
kommunene. Flere av prosjektene går på
kompetanseheving, samarbeid og produktpakking
mellom bedriftene.

Etter godt forarbeid og forankring hos næringsaktørene,
fikk ARENA-prosjektet Lønnsomme Vinteropplevelser
sentral finansiering og startet opp.

Innovasjon Norge Troms videreførte samarbeidsavtalene
med Bardu, Berg, Dyrøy, Harstad, Kåfjord, Lenvik,
Målselv, Nordreisa og Skånland kommuner. Samtidig ble
det inngått nye avtaler med kommunene Gratangen,
Karlsøy og Sørreisa. Samarbeidet har fungert godt og i
løpet av året har vi hatt 9 kontordager i disse
kommunene. Vi har også hatt god kontakt med flere
kommuner uten avtale med oss, først og fremst i
forbindelse med konkret finansiering av prosjekter. Vi har
ikke hatt kontordager på Svalbard.

Nedbemanningsprosessen i Innovasjon Norge berørte
også kontoret i Troms, som fikk redusert bemanningen
fra 27,5 årsverk til 25,5 årsverk.

De fleste ansatte ved kontoret. Foto: Innovasjon Norge

Foto:  Innovasjon N
orge Trom
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NÆRINGSLIVET I FYLKET
NØKKELTALL 2011 2010

Antall kommuner 25 25

Folketall 158 193 157 343

Nyetableringer 1 225 1 261

Konkurser 105 150

Arbeidsledighet (%) 2,1 2,3

Eksport (mrd. kroner) 4,9 4,3

Gjestedøgn 1 012 530 840 242

BEVILGNINGER
TILSAGN 2011 2010

Antall tilsagn 498 565

SkatteFUNN-søknader 52 65

BELØP
(mill. kroner)

2011 2010

Lavrisikolån 339,7 215,4

Risikolån og garantier 49,2 66,9

Etablerertilskudd 10,4 7,6

Distriktsutviklingstilskudd 41,9 67,8

Andre tilskudd inkl. RDA 69,9 52,2

Lånebeløp for rentestøtte 52,4 41,0

Tilskudd landbruk 22,5 25,9

Sum innvilget 586 476,8

TILSAGN  SEKTORER
(mill. kroner)

2011 2010

Marin sektor 170,1 117,6

Landbruk 122,0 123,4

Industri 199,0 113,1

Reiseliv 23,8 36,3

LÅNEPORTEFØLJE
(mill. kroner)

2011 2010

Risikolån 212 247

Lavrisikolån 1 517 1 298

Garantier 57 236

BEDRIFTSEKSEMPLER

Nergård-konsernet

Nergård AS er et av de største selskapene innenfor
marin sektor i Norge. Totalt er det ansatt ca. 450 årsverk
i konsernet, og omsetningen i 2011 var om lag 1,9
milliarder kroner.

Ulikt de aller fleste andre selskapene i norsk fiskeri-
næring favner Nergård-konsernet om de fleste ledd i
verdikjeden (rederidrift, foredling og salg), dog ikke
havbruk. Produksjonen er fordelt mellom pelagisk og
konvensjonell fiskeindustri. Det meste av salget går til
eksport.

Nergård AS eies av Nergård Holding AS, som igjen eies
av Søstrene Nergård AS, Bollagrunn AS, Arne Stang AS
og Welcon AS. Styrets leder er Arne Stang, og Nergård-
konsernet ledes av Magnar Harry Pedersen.

Konsernet har produksjonsvirksomhet i åtte særlig
fiskeriavhengige lokalsamfunn i Nordland, Troms og
Finnmark. Om lag 25 prosent av årsverkene er
kvinnearbeidsplasser.

Som eier av 5 trålere med 13,09 torsketrålfaktorer, og
hvor det er leveringsplikt til bestemt fiskeindustri eller
område for 12,39 torsketrålfaktorer, er Nergård med på å
sikre leveranse av råvarer til fiskeindustrien på land.

Nergård AS fikk i 2011 på plass en konsernfinansering
sammen med Nordea Bank Norge ASA og Innovasjon
Norge.

Tråleren Ole Arvid Nergård. Foto: Nergård Havfiske AS.

Foto: N
ergård H

avfiske A
S
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ARENA-prosjektet Lønnsomme Vinteropplevelser

Inspirert av utvikling av vintertrafikk på Hurtigruten og
gjennom det våre naboer i finsk Lappland har fått til, har
reiselivet i Nord-Norge betydelige ambisjoner for
utvikling av vinteren. Basert på disse erfaringene tar
reiselivsbedriftene tak i arbeidet med å utvikle
vintertrafikk til Troms.

For å realisere ambisjonene  gjør reiselivet i Troms en
tyngre satsing gjennom Arena-prosjektet Lønnsomme
Vinteropplevelser. Gjennom den oppnådde statusen som
Arena-prosjekt vil prosjektet over tre år kunne arbeide
kontinuerlig med utvikling av lønnsom vintertrafikk.

Prosjekteier er VinterTroms AS, som eies av Polar Zoo
AS, Stiftelsen Polaria, Senja Reiseliv AS, Arctic Travel
Guides AS og Grand Nordic AS.

Sammen med over 40 andre reiselivsaktører, Innovasjon
Norge og Troms fylkeskommune er det utviklet en
langsiktig strategi for arbeidet. Visjonen er at: "Arena
Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et
unikt og foretrukket reisemål med attraktive
vinteropplevelser i verdensklasse".

Hovedmålet er å generere økt vintertrafikk gjennom
styrket markedsadgang og markedsrettet produkt-
utvikling spesielt for ferie- og fritidsmarkedet og
arrangementsmarkedet.

Konkret innhold i prosjektet er opparbeidelse og
bearbeiding av nye distribusjonskanaler, gjennomføring
av markedstiltak sammen med distributører, produkt-
pakking og testing av nye produkter, kvalitetssikring og
markedsanalyser.

Arbeidet skjer i tett samarbeid med, og i tråd med de
markedsmessige prioriteringer som Nord-Norsk Reiseliv
AS arbeider etter.

Innovasjon Norge har bevilget totalt 3,5 mill. kroner i
tilskudd til utvikling av klyngen og spin-off prosjekter
som er utledet av dette samarbeidet.

Nordlyssafari/Camp Tamok. Foto: Lyngsfjord Adventure AS.

Kongsberg Spacetec AS

Kongsberg Spacetec AS er blitt verdensledende på
mottakssystemer for satellitter. En nyutviklet antenne
har i løpet av kort tid gitt bedriften flere million-
kontrakter.

Værmeldere over hele verden viser frem satellittbilder
som er laget med utstyr og programvare fra Tromsø. I
løpet av en måned høsten 2011 signerte Kongsberg
Spacetec kontrakter med meteorologiske institutt i
Danmark, Storbritannia, Hellas, Spania og Russland.

Suksessen skyldes ikke minst en ny antenne som er
utviklet av Tromsø-selskapet. Deres nye antenne gjør at
de kan levere teknologi helt fra data hentes ned, via
databehandling til resultatet vises på skjerm.

Innovasjon Norge har bistått bedriften med tilskudd til
utvikling av den nye antennen.

Antenne med ny teknologi. Foto: Kongsberg Spacetec AS.

Innovasjon Norge Troms

Stortorget 2
Postboks 6304
9293 Tromsø

T: 77 60 61 00
F: 77 60 61 60
troms@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Foto: Lyngsfjord A
dventure A

S, Kongsberg Spacetec A
S

51



FINNMARK

Finnmark en region rik på naturressurser
Finnmark er en region rik på naturressurser som olje og gass,
mineraler og metaller, fisk og annen sjømat. Her finnes landets
største reindriftsvirksomhet, samt store og fortsatt relativt lite
utnyttede muligheter for oppdrett av fisk. Felles for disse
næringene er at vi stort sett kun eksporterer råvarer. Den store
utfordringen når det gjelder ytterligere verdiskaping i fylket er
derfor å få til større andel bearbeiding av disse råvarene lokalt og
regionalt sier direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norge
Finnmark.

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.

OM KONTORET

Innovasjon Norge Finnmark har ved utgangen av 2011 18
stillinger fordelt på våre to kontorer i Vadsø og Alta.
Disse har i løpet av året gitt 331 tilsagn om lån og/eller
tilskudd på til sammen 234 millioner kroner. Marin sektor
står for den største andelen av lån og tilskudd, med
landbruk som nest største sektor.
Markedsorientering er i fokus i Finnmark. Vi har i 2011
arrangert markedsorienteringskurs med stor oppslutning
fra næringslivet. Dette har vist seg å være en god måte å
spre bevissthet rundt temaet i Finnmark, og vi har
mange konkrete saker hvor kundebedriftene har brukt
nyvunnen kompetanse til å utvikle seg videre i
samarbeid med distriktskontoret.
Det har i 2011 vært spesielt god aktivitet mellom DK
Finnmark og kontorene i Haag, London, Milano,
Russland, Kina, Korea, og Japan.

RAPPORT FRA STYRET

Styrets hovedoppgave er å behandle administrasjonens
innstillinger i finansieringsaker som overstiger
direktørens fullmakt, profilere kontoret, gi råd, samt
være premissgiver for Innovasjon Norge Finnmark sin
virksomhet. Styret har i 2011 hatt 8 møter og behandlet
56 saker. Av viktige saker kan nevnes: Risikoanalyser og
konsekvensanalyser i forbindelse med utbygging av
mineralprosjekter, utbygging av nye maritime tjenester i
Loppa og Hammerfest, kapasitetsøkning i fylkets
smoltproduksjon i Hasvik, langsiktig utviklingsarbeid i
reiselivsdestinasjonene i Alta, Nordkapp og Sør-
Varanger, kapasitetsøkning i melkeproduksjonen i Tana,
Sør-Varanger og Alta. Styret og administrasjonen
gjennomførte et vellykket program for Innovasjon
Norges hovedstyre sin studietur i Finnmark i juni.

Det regionale utviklingspartnerskapet i Finnmark,
Norges Forskningsråd og SIVA er sentrale premissgivere
som både utfordrer og forstår vår virksomhet og
prioriteringer. Styret vil takke for godt samarbeid og
felles innsats i dette viktige arbeidet. Styret vil takke alle
ansatte i administrasjonen i Finnmark og dens kolleger i
inn- og utland for god innsats i Finnmark i 2011.

Styrets sammensetning i 2011 var:
Harald J. Karlstrøm (leder) administrerende direktør
Ann-Solveig Sørensen (nestleder) fylkesvaraordfører
Bjørn Johansen, LO -sekretær
Runar Sjåstad, fylkesordfører
Laila K. Hagalid Berntsen, melkebonde
Bodil Rabben Majala, regnskapsfører
Marit-Helene Pedersen, regiondirektør i NHO
Svein Vegar Lyder, Fiskarlaget Nord

NÆRINGSLIVET I FYLKET

2011 har samlet sett vært et godt år for næringslivet i
Finnmark. Begynnende problemer i økonomien i noen av
de viktigste markedene har ført til prisfall på en del
produkter. I 2011 medførte ikke dette store konsekvenser
hos oss, men vedvarende internasjonale kriser vil opplagt
true eksportbedriftene særlig innenfor fiskeforedling og
oppdrett. Nedenfor følger en liten temperaturmåling på
noen bransjer.

Bygg og anlegg
Bygg- og anleggssektoren i fylket møter stadig sterkere
konkurranse i takt med at det lyses ut store oppdrag
innenfor olje og gass, energisektoren og gruve- og
mineralnæringa. Bygg og anlegg er allikevel en relativt
stor bransje mange steder i fylket, og som hadde meget
god kapasitetsutnyttelse i 2011.
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Sjømat                                                                               
Det var i fjor mange lyspunkt i sjømatnæringa med
bedrifter på sjø og land som er i ferd med å utvikle en
sterk markedsorientering. Råstoffbasen i havet har en
betryggende forvaltning. På land er imidlertid aktiviteten
preget av forskjeller. Noen bedrifter har sterk og stabil
sysselsetting, andre har store svingninger. Vi ser en
utvikling der det oppstår uheldig skille mellom råstoff-
fokuserte bedrifter og markedsorienterte bedrifter.  Den
sterkere markeds- og kundeorienteringen avdekket også
at utilstrekkelig logistikk er blitt en tydeligere utfordring.
12 av industribedriftene på sjømatsida har i løpet av året
deltatt i Innovasjon Norges omfattende
verdikjedeprogram.

Reiseliv                                                                             
Det har vært en økning i antall turister til Finnmark i
2011, sammenlignet med 2010. Økningen er betydelig
større enn i Norge generelt. Finnmark og Nord-Norge
har fortsatt den største økningen fra våre tradisjonelle
volummarkeder, som Tyskland, Spania, Italia og
Storbritannia. Det virker som om den økonomiske krisen
i deler av Europa ikke har påvirket antallet besøkende fra
disse landene. Dette kan skyldes at Finnmark er inne i
høytbetalende segmenter i disse markedene som ikke
har fått redusert sin kjøpekraft i særlig grad. I tillegg er
det økende interesse for Finnmark i det asiatiske
markedet. Sommersesongen er fortsatt viktigst for
reiselivet, men vinteren bidrar nå i betydelig grad.

Temabasert reiseliv har vært et satsingsområde de siste
årene. Et segment innenfor dette satsingsområde er
havfiske. Det er fortsatt en voksende næring med
hovedtyngde i Vest-Finnmark. Fugleturisme er et annet
område som har utviklet seg positivt i 2011, særlig gjelder
dette Øst-Finnmark hvor man finner områder med
sjeldne arter.

Landbruk                                                                             
Til tross for at det er nedgang i antall gårdsbruk i fylket
opplever en at det fortsatt er flere som ønsker å
investere i nybygg og øke sin egen produksjon på
gården. Dette gjelder spesielt innen melkeproduksjonen.
Melkeproduksjon er den driftsformen som sysselsetter
flest. Her har vi samarbeidet med næringen og det
regionale partnerskapet om å få til en større innsats for
ny bruksutbygging og modernisering i melkebruk i fylket.
Saueproduksjonen er stabil.

Gruve/mineral                                                                    
Et relativ høyt prisnivå på metaller i verdensmarkedet,
hovedsakelig som følge av stor etterspørsel fra India og
Kina, har bidratt til økt interesse i Finnmark for utvinning
av mineraler som jern, kobber og gull.

Videre har regjeringens signaler om økt fokus på
mineralutvinning sannsynligvis bidratt til ytterligere
interesse også for andre typer
mineralutviklingsprosjekter i Finnmark. Innovasjon
Norge Finnmark har prioritert nettverksbygging mellom
alle viktige aktører i næringen, forstudier og
kompetanseheving i forbindelse med nye
gruveprosjekter og hjemhenting av kunnskap fra Finland,
Sverige og Russland om hvordan de takler store
mineralutbygginger. Største tilsagn i 2011 var til
gruveprosjektet Nussir AS, der Innovasjon Norge bidro
med risikofinansiering til utredninger og
konsekvensanalyser.

NOEN AV DE VIKTIGSTE AKTIVITETENE I 2011

En stor andel av kontorets ressurser går med til
søknadsbehandling og dialog med søkere. Behandlingen
av søknader om finansiering av prosjekter og tiltak i
enkeltbedrifter og fra nyetablerere skjer på bakgrunn av
tildelte økonomiske rammer.  Regionalt
Utviklingsprogram (RUP), sentrale policyer og lokale
prioriteringer styrer bruken av virkemidlene. Kontoret
har også som oppgave å drive næringsutvikling gjennom
dels å ta initiativ til, og dels ta del i prioriterte
utviklingsprosjekter som omfatter flere bedrifter.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen av de
viktigste av disse aktivitetene i 2011.

Leverandørutvikling                                                      
Finnmark er for tiden preget av stor
investeringsaktivitet, spesielt innefor olje- og gass
sektoren og gruve- og mineralindustrien. Utviklingen
innenfor disse to sektorene har også inspirert til
ytterligere leteaktivitet, som også kan gi betydelige
lokale/regionale ringvirkninger.
I tillegg til dette starter snart en betydelig utbygging av
hovedstrømnettet i landsdelen. Mye av dette vil skje i
Finnmark.
Vi vet også at det i naboregionene i Sverige, Finland og
Russland gjennomføres svært store investeringer, mye
innenfor de sektorene som er nevnt ovenfor, og hvor
nordnorske bedrifter kan ha muligheter for leveranser av
varer og tjenester.
Det er gode eksempler på at Finnmarksbedrifter har fått
kontrakter på levering av varer og tjenester til disse
prosjektene. Vi tror imidlertid at det er mulig å øke
andelen av leveranser fra Finnmarksbedrifter i disse
markedene betydelig. Dette kommer ikke av seg selv, og
vi har derfor satset betydelig på leverandørutvikling og
bedriftssamarbeid. I 2011 har vi deltatt aktivt i
prosjektene LUNN (i et partnerskap mellom
Statoil/Innovasjon Norge) og LUEN (i et partnerskap
mellom Statnett/Statkraft/Innovasjon Norge), som har
hatt leverandørutvikling/-kvalifisering som primære
fokus. Bonus i disse prosjektene er nettverksbyggingen
som oppstår når bedriftene møtes.

Foto: C
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Destinasjonsutvikling                                                           
I 2010/2011 startet prosjektet destinasjonsutvikling i
Finnmark. Dette var et av fire delprosjekter i en større
satsing på innovasjon ved kontoret – “ Innovasjonsløft
Finnmark”. Hovedmålsettingen med dette var å
stimulere til vekst og utvikling i reiselivsnæringen på de
modne destinasjonene. Disse destinasjonene var i
hovedsak Alta, Nordkapp og Kirkenes.
Det er viktig for Innovasjon Norge Finnmark at de
modne destinasjonene, som er klare for vekst, har en
helhetlig plan for utvikling og at den er forankret både
hos reiselivsnæring, øvrig næringsliv og kommuner. For å
lykkes med reiseliv så må destinasjonen vite hva den skal
være og for hvem. Innovasjon Norge Finnmark har fokus
på videreutvikling og videre satsing innen fisketurisme i
Vest-Finnmark, samt at vi har vært pådrivere for samisk
reiselivsutvikling. Vi har også vært pådrivere for å få i
gang et markedsorientert prosjekt innen fugleturisme i
Øst-Finnmark. Fugleturisme har et stort fremtidig
potensiale for vekst i Finnmark, der blant annet Varanger
er rangert som en av 100 beste fugledestinasjoner i
verden. .
Prosjekt Reisemålsutvikling Nord Norge (RUNN) er et
delprosjekt i Prosjekt Reiseliv i Nord, og har et
totalbudsjett på 15 mill. kroner som er stilt til disposisjon
fra KRD for perioden 2011 – 2013. Innovasjon Norge
Finnmark har prosjektlederansvar for to av prosjektene
under RUNN.

Bedriftsnettverk                                                        
Innovasjon Norges bedriftsnettverkstjeneste skal
imøtekomme behovet som 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. Etablering og iverksetting av bedriftsnettverk
skal bidra til å utløse konkret innovasjons- og
verdiskapingspotensial basert på samarbeid mellom
bedriftene.
I Finnmark pågikk det i 2011 fem hovedprosjekter
innenfor denne ordningen innen reiseliv, IKT og bygg- og
anlegg. I tillegg er det flere prosjekter som er i
forstudie-/forprosjektfasen.
Med finansiering fra Fiskeridepartementet er det er i 2011
i tillegg igangsatt tre bedriftsnettverk innenfor
sjømatnæringa, dels regionalt og dels på nasjonal basis.

Regional omstilling                                                 
Innovasjon Norge tilbyr tjenester til kommuner som har
fått omstillingsstatus. I de fleste tilfellene er det
fylkeskommunen som tildeler slik status basert på noen
nøkkelkriterier. Vi hadde i 2011 seks kommuner med slik
status; Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Porsanger
og Loppa. I tillegg hadde vi tilsvarende oppgaver knyttet
til et prosjekt i Vardø.
I korthet har jobben gått ut på å kvalitetssikre
omstillingsarbeidet i kommunen, bidra til at våre verktøy
blir anvendt i utviklingssammenheng, samt delta i
finansieringen av bestemte prosjekter. Vi forsøker i
tillegg å bidra til å gjøre hele vårt apparat så tilgjengelig
som mulig for aktører i disse kommunene.

Satsinger i landbruket                                                         
I 2011 har pådriverarbeid innen økt rekruttering til
primærnæringene vært sentralt. I Finnmark kjøres det nå
et pilotprosjekt, trainee i landbruket, hvor målet er å
etablere en fast ordning som kan bidra til at det
rekrutteres kvalifisert arbeidskraft og kompetanse.
Prosjektet er forankret i det regionale partnerskapet. Det
ble igangsatt et treårig prosjekt i august 2011. Vi har også
initiert flere andre tiltak sammen med det regionale
partnerskapet i 2011. Det er etablert et
matnettverkprosjekt med Sintef som prosjektleder.
Bioenergiproduksjon har fortsatt utviklingsmuligheter,
spesielt i Alta og Pasvik. Innen reindrift har det vært
fokus på økt verdiskaping i hele verdikjeden. Innovasjon
Norge har her bidratt til prosjekter som har hatt fokus
på økt foredlingsgrad på råvare og markedsframstøt i
nye markeder.

Kvinnesatsing                                                                   
Det er svært viktig å sikre en utvikling som gjør bruk av
kvinners kompetanse i næringsutviklingen i Finnmark.
Flere kvinnelige ledere i næringslivet vil bidra til økt
mangfold og mer innovasjon, og vil dermed ha betydning
for samfunnets verdiskaping. Innovasjon Norge
Finnmark har derfor som mål at alle våre virkemidler skal
ha en høy kvinneandel.
Statistikken for 2011 viser en kvinneandel på 43 prosent i
de prosjekt vi gir lån og tilskudd til.
De tilskuddsordningene som har høyest kvinneandel
med 66 prosent er våre distriktsutviklingstilskudd, noe
som har sammenheng med en høy andel kvinnelige
ansatte og ledelse innen reiseliv, kultur og også industri.
Tilskudd til landbruksnæringen viser også en høy
kvinneandel med 58 prosent.
En av målsettingene for Innovasjon Norge Finnmark er å
legge til rette for flere kvinnelige etablerere. Statistikken
for 2011 viser at kun 31 prosent av vårt etablererskudd går
til kvinner, noe som er vesentlig lavere enn ønsket.

Foto: Pål Bugge/inn/Innovation N
orw
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FINNMARK 

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

Kreativ Industri v/Marit Vambheim og Lone Hegg. Foto: Knut
Åserud

NOEN INTERESSANTE KUNDEBEDRIFTER

Kreativ Industri AS er et rådgivningsselskap med bare
kvinner i staben og som eiere. Bedriften ble etablert i
februar 2009, og har i dag to ansatte på heltid, en på
deltid, samt assosierte partnere. De har kontorer i Alta
og Vadsø. For å styrke profesjonaliteten i bedriften
deltok de i Innovasjon Norges FRAM-program i
2010/2011. Kreativ Industri AS tar sikte på å skille seg fra
andre konsulentselskaper gjennom bruk av en
kombinasjon av vitenskapelige og kreative metoder.
I tillegg til deltakelsen i FRAM-programmet, har
bedriften mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge i
utviklingsfasen. “Vi møtte også forståelse og veiledning
hos Innovasjon Norge Finnmark for de særegne
utfordringene investeringer i en kunnskapsbedrift utgjør.
Denne tøffe utviklingsfasen, “blodbadet”, kunne ha ført til
avvikling av selskapet. Støtten fra Innovasjon Norge og
mulighet til fokus på nye og innovative produkter, bidro
til at situasjonen i bedriften snudde”, sier gründeren Lone
Hegg.

Selskapet Cape Fish Group AS består av to
datterselskaper: Storbukt Fiskeindustri AS og Cape Fish
Sales AS og er lokalisert til Nordkapp kommune..
Storbukt Fiskeindustri AS er et produksjonsselskap med
to fabrikker; en i Honningsvåg og en i Kamøyvær. Cape
Fish Sales AS er markeds- og salgsselskapet og som
selger alle selskapets produkter under eget varemerke.
“Cape Fish Group AS feiret i 2011 20 års jubileum i en
bransje som gjennomgår stadige endringer. I
produksjonen har vi rettet fokuset mot atferden både til
havs og til lands, og har dermed klart å møte de behov vi
ser i markedet. Det å tilpasse seg enkelte krevende
kunder gir oss mulighet til å ta ut høyere pris. Våre
kunder er store med sterkt omdømme i sine respektive
markeder. De vet derfor å verdsette det vi kan levere.
Kundene og vi kommer i en vinn/vinn situasjon.
Minst like viktig som klippfisktørkeri er vår investering i
riktig kunnskap. Innovasjon Norge har bistått med begge
deler og har vært en samarbeidspartner i alle disse
årene”, avslutter Bjørn Ronald Olsen, eier og daglig leder
i Cape Fish Group AS.

GLØD i Alta ble startet i 2005 og tilbyr skreddersydde
arktiske eventyr og ekspedisjoner. Gründer Trygve
Nygård er både daglig leder og villmarksguide.
Opplevelsene har et bredt spekter og omfatter blant
annet skiturer, hundekjøring, padling, terrengsykling, jakt
og fiske. Nygård har vært en foregangsmann i Finnmark
gjennom sitt tilbud “Jakten på nordlyset”, der vi vet at
nordlyset lokker mange turister. Nygård benytter
tjenester fra Innovasjon Norge, der etablerertilskudd var
med på å finansiere oppstarten. Bedriften har deltatt på
Innovasjon Norges designprogram, har et bevisst forhold
til profilering, og har utviklet en hjemmeside med god
bruk av bilder. I pågående terrengsyklingsprosjekt
samarbeider han med vårt kontor i Italia i arbeid mot
turoperatører.

Fotograf: Morten Uglum

Statistikk

2010 2011

Innbyggere 73417 73787

Nyetableringer 510 405

Konkurser 69 57

Kredittsaker
Innvilget i mill kr

331
234

Låneportefølje i mill kr
SkatteFUNN søknader

805
11

Innvilget i mill. kr

Lavrisikolån 93,3

Innovasjonslån, risikolån og garantier 25,4

Distriktsrettet tilskudd 62,6

Etablerertilskudd 8,9

Tilskudd landbruk 19,0

Lånebeløp for rentestøtte landbruk 17,7

Andre tilskudd 6,0

Sum 232,9

Innovasjon Norge Region Finnmark

W. Andersensgt 4-3
Postboks 607
9811 Vadsø

T: 78 95 56 00
F:78 95 56 39
finnmark@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
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De vesteuropeiske markedene har i 2011 for alvor begynt å frykte for 
fullstendig kollaps i Euro-sonen. Til tross for dette er Vest-Europa 
fremdeles ansett som Norges viktigeste handelspartner. Våre kontorer 
får stadig henvendelser fra norske bedrifter med interesse i regionen 
og har i 2011 støttet en rekke virksomheter innen ulike sektorer i å 
etablere seg i markedene. 

De vesteuropeiske markedene har i 2011 for alvor begynt 

å frykte for fullstendig kollaps i Euro-sonen. Til tross 

for dette er Vest-Europa fremdeles ansett som Norges 

viktigeste handelspartner. Våre kontorer får stadig hen-

vendelser fra norske bedrifter med interesse i regionen 

og har i 2011 støttet en rekke virksomheter innen ulike 

sektorer i å etablere seg i markedene. 

Euro-krisen har hatt implikasjoner for Vest-Europa i 2011 

og regionen går 2012 i vente med usikkerhet mht. videre 

utvikling av krisen og hvordan den skal takles. Flere land 

er inne i en periode med sterke kutt i offentlige tjenester, 

arbeidsledigheten i mange av landene har økt betrakte-

lig det siste året og forbrukernes tillit forblir svekket. Til 

tross for svak vekst i økonomien generelt i området, var 

landene i Vest-Europa også i 2011 Norges klart viktigste 

eksportmarkeder: 70,7 % av all norsk fastlandseksport 

gikk til Europa, mens 69,6 % av all norsk fastlandsimport 

kom fra Europa.

Små og mellomstore bedrifter benytter ofte nærmarke-

dene i regionen i sin første internasjonale ekspansjon. 

Våre kontorer i regionen har gode nettverk og etablert 

handelssamarbeid som i en årrekke har betydd svært 

mye for norske bedrifter og norsk næringsliv, både mht. 

besøkstall, eksport og investeringer til landet. 

I Vest-Europa har Innovasjon Norge ni kontorer: London, 

Hamburg, Paris, Madrid, Milano, Haag, Stockholm, 

København og Helsinki. Kontoret i London representerer 

Storbritannia og Irland, Hamburg håndterer henvendel-

ser mot Østerrike og Sveits i tillegg til Tyskland, og Haag 

er et kontor med rent reiselivsfokus.

SektorfokuS i VeSt-europa

De viktigeste sektorsatsingene i Vest-Europa i 2011 har 

vært innen reiseliv, energi & miljø og helse. Vi har videre 

hatt fokus på IKT, kreative industrier, marin og landbruk. 

På oppdrag utfører kontorene også prosjekter innen 

andre sektorer.  

Virksomheten i regionen er organisert i en matrise der 

hvert kontor har sine sektorprioriteringer og besitter ulik 

kompetanse. Vi jobber for å dra nytte av kompetanse  

på tvers av landegrensene for en best mulig utnyttelse av 

kapasitet til beste for kunden.

Sektorene 

Reiseliv

Reiseliv er en av våre viktigeste sektorer i Vest-Europa 

og våre medarbeidere gjennomførte i 2011 en rekke aktivi-

teter i regionen for å profilere Norge som destinasjon. 

Innovasjon Norge stilte med stand på de viktigeste  

messene; eksempelvis World Travel Market i London, 

CMT i Stuttgart, SITC i Barcelona, Vakantiebeurs i Utrecht 

med flere. De forskjellige markedene har egne webpor-

taler under Visit Norway-merkevaren og utførte i tillegg 

en rekke aktiviteter innen digitale medier. Kampanjer ble 

utført både på nasjonalt nivå og på tvers av markeder, 

fra sesongbestemte kampanjer til temakampanjer. De ni 

kontorene sendte over 700 journalister på presseturer til 

en rekke destinasjoner i Norge og oppnådde  

mye verdifull pressedekning. 

Til tross for vedvarende økonomisk turbulens opplevde 

den europeiske reiselivsindustrien vekst i 2011, i følge ITB 

World Travel Trends Report. For Norge var det samlede 

antallet utenlandske gjestedøgn til landet uendret fra 

vest-europa

vi giR lokale 
ideeR globale 

muligheteR

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

«Verdens økonomiske tyngdepunkt 
skifter mot øst og mot syd. For Norge 
er likevel EU desidert viktigst […]  
Glem Kina.»

karen Helene ulltVeit-Moe, DagenS næringSliV.
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2010, men der er noen endringer med hensyn til hvor 

turistene kommer fra. Landene med størst økning var 

Storbritannia (+1 %) og Spania (+3 %). Tyskland, som også 

i 2011 er det største utenlandsmarkedet med en andel 

på 20 prosent av alle utenlandske gjestedøgn, falt med 

2 prosent fra 2010. Sverige, det neste største markedet 

med en andel på 11 prosent, gikk tilbake med 3 prosent. 

Deretter følger Danmark (-8 %) og Nederland (-7 %). 

Antall gjestedøgn fra Frankrike falt med 2 prosent og fra 

Italia er nedgangen på 10 prosent.

energi & miljø

Energi og Miljø er et område som de siste årene har blitt 

gitt økt fokus, ikke bare i Innovasjon Norge, men også i 

EU og landene i regionen vi representerer. Vår målsetting 

er at våre kontorer skal dekke alle delsektorer i Vest-

Europa-regionen; vind- og bølgeenergi, solenergi, grønn 

IT, byggetekniske løsninger og karbonfangst. 

Offshore vind antas å ville vokse dramatisk i årene som 

kommer. Denne veksten er sterkt drevet av EU og de en-

kelte landenes politikk som tar sikte på å gi et mye større 

gjennomslag for fornybare energikilder. Den europeiske 

vindkraftorganisasjonen forventer en utbygging av 50 

TW vindkraft i EU innen 2020. Utbygging av offshore vind 

er kommet langt i Storbritannia, Tyskland og Danmark, 

der også planlegging, avgjørelse og konstruksjon er 

pågående.  Utviklingen gir utfordringer og flaskehalser 

bl.a. innen installasjon, drift og vedlikehold og kabler der 

norsk offshore kompetanse potensielt kan bidra. 

Den 30. juni 2011 var en historisk dag for det tyske ener-

gimarkedet da forbundsdagen besluttet at alle kjerne-

kraftanlegg skulle stenges innen 2022. Den nye retningen 

setter et første mål om at 35 % av energiproduksjonen 

skal komme fra fornybar energi i 2020. 

I Italia og Spania er solenergi spesielt aktuelt og in-

dustrien er under utvikling, og vil etter hvert kunne gi 

muligheter for utstyrsleverandører. Biogass er et annet 

område det satses sterkt på for å nå EU-målene i for 

eksempel Italia.

I 2011 var det fortsatt fokus på å bygge inntrykket av 

Norge som en naturbasert og bærekraftig nasjon,  

som for eksempel på messen All Energy i Aberdeen hvor  

Innovasjon Norge arrangerte en norsk paviljong til å 

skape større synlighet for deltagende bedrifter.

ikt

Vest-Europa er på mange måter et naturlig startmarked 

for IKT-bedrifter 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 innova-

sjon. Vi opplever at mange norske bedrifter har utviklet 

gode løsninger og at det er stor interesse for ekspansjon. 

Bedriftene er ofte born globals med behov for å styrke sin 

internasjonale konkurransekraft, og våre kunder jobber 

med store internasjonale, krevende kunder og partnere. 

Kontorene i Vest-Europa får henvendelser fra mange IKT-

bedrifter som ønsker assistanse til å etablere aktiviteter 

og nettverk i regionen. 

Kompleksitet og raske endringer i IKT-sektoren gjør det 

utfordrende å ekspandere for små bedrifter, og etterspør-

sel etter kompetente sparringspartnere er stor. Innova-

sjon Norges Høyvekstprogram har åpnet for tettere 

samarbeid og bedre oppfølging av bedrifter med stort 

vekstpotensial og våre rådgivere opplever at programmet 

har blitt tatt godt imot.

Software as a Service, digitale medier og Big Data er  

områder som ble gitt mye fokus innen IKT i 2011 og våre 

rådgivere jobber med voksende norske bedrifter med 

stort potensial innen feltene. Videre har utviklingen av 

grønne data senter i skandinavia oppnådd oppmerk-

somhet og norske aktører har kommet på banen og får 

assistanse fra våre vest-europeiske kontorer. Vi ser sterk 

utvikling i de nevnte områdene fremover og også fokus 

på mobile løsninger i takt med utbredt bruk av smart-

telefoner, apps og tablets. 

helse 

Bedriftene vi har hjulpet i 2011 varierer fra eHelse-

virksomheter til leverandører av kosttilskudd. Oppgavene 

har vært markedskartlegging, partnersøk, forhandlings-

hjelp, og omfattende feasibilityanalyser i flere markeder.

Vi har i 2011 gjennomført den åttende AngloNordic 

Biotech Conference, en møteplass mellom industrien og 

venturekapital, samt startet forberedelsene til en tilsva-

rende møteplass for bedrifter innen medisinsk teknisk 

sektor.

Den aldrende befolkningen i Vest-Europa stiller store krav 

til helsevesenet. Å utvikle et effektivt samspill mellom  

offentlig og privat sektor er nødvendig for å møte disse ut-

fordringene. Fremveksten av livsstils- og aldersbetingede 

sykdommer øker. Det kan være sykdommer som diabetes 

og Altzheimer samt fremvekst av hjerte-/kar-relaterte 

sykdommer for å nevne noen, i tillegg til kreftdiagnoser 

og terapi.

Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech og MedITNOR frem-

står som viktige klynger i arbeidet med å utvikle vilkårene 

for industrien og særlig har Oslo Medtech utviklet seg til 

å bli en viktig aktør. Flere av bedriftene i disse klyngene 

har produkter eller er i ferd med å utvikle produkter med 

internasjonalt potensial.

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

  vest-europa

57



Den økonomiske forventningsindikatoren i Vest-Europa 

har utviklet seg svært ulikt fra land til land. Redusert in-

vesteringsvilje skyldes den vanskelige økonomiske situa-

sjonen – som også har medført at offentlig sektor som er 

kjøper av tjenester i helseindustrien. Selv om Vest-Europa 

er et attraktivt marked der det brukes veldige summer 

på helse, er det store ulikheter mellom medlemslandene 

Dette stiller store krav til lokal kunnskap om f.eks. doku-

mentasjonskrav, registreringsprosedyrer, kliniske studier, 

systemer, lover og regler etc.

kultur- og opplevelsesnæringene 

De kreative næringene i Vest-Europa er mangfoldige 

og varierte. Interessen fra norske bedrifter er stor for 

å ekspandere i regionen, men betalingsviljen er liten 

og konkurransen stor. Kultur og kreative næringer ble 

fortsatt brukt til profilering av Norge, norske produkter 

og Norge som destinasjon, bl.a. gjennom pressereiser, 

sosiale medier og eventer som Arkitektur-konferansen 

på Polyteknisk universitetet i Milano og Copenhagen 

Fashion Week, der 30 norske aktører deltok. Dette viser 

en enorm utvikling fra 2007, da norske aktører ikke var 

representert i det hele tatt. 

Den viktigeste innsatsen innenfor den kreative næringen 

i UK 2011 var 100 % Norway-utstillingen som er en inte-

grert del av London Design Festival. Arrangementet viste 

frem det beste av Norge i møbler og interiørprodukter  

til et internasjonalt publikum og tiltrakk flere tusen  

besøkende i løpet av fire dager på Earls Court. I Stockholm 

har den norske ambassaden, Innovasjon Norge og den 

svenske Trendgruppen i løpet av året holdt utstillinger 

om temaet Norway Now innen design og mote.

marin sektor

Norge er verdens nest største sjømateksportør, og EU 

er det viktigste markedet for denne eksporten med en 

markedsandel på vel 60 prosent. Samarbeidet med EU 

på fiskeriområdet er derfor av stor betydning, selv om 

forvaltningen av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-

avtalen.

Ifølge SSB eksporterte Norge sjømat (fisk, krepsedyr 

og bløtdyr) for totalt 51,7 millioner kroner i 2011. Norsk 

eksport av torskefisk (inkl. klippfisk, saltfisk og tørrfisk) 

hadde en økning på hele 20 % fra januar 2011 til januar 

2012, ifølge Norsk Sjømatråd.

Vi gjennomfører primært nettverksprosjekter i denne 

bransjen. For eksempel samarbeider Innovasjon Norge 

og Norges Handelshøyskole om å tilby kompetansekurs 

– ”Norwegian Seafood Competence Program” – innen 

sjømat. En viktig del av dette programmet er studiebesøk 

i Madrid, hvor 30 studenter i 2011 opplevde verdens nest 

største fiskemarked og en rekke interessante foredrag 

om det spanske sjømarkedet, samt næringsinteresser 

mellom Norge og Spania.

Italia er også et betydelig marked for norsk sjømat, 

spesielt tørrfisk og laks. Potensialet er imidlertid langt 

fra utnyttet. En satsing konsentrert innenfor Marint 

Verdiskapningsprogram i 2011 har vært å styrke norske 

sjømatprodusenters markedsorientering, samt å åpne 

dører til nye distribusjonskanaler og derigjennom øke 

markedsandelene for norsk sjømat. Prosjektet som orga-

niseres av Milano-kontoret fortsetter inn i 2012.

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

  vest-europa
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Norden - den viktiga närmarknaden
Norden är en allt viktigare marknad för norskt näringsliv.  
Det är här merparten av små och medelstora bolag påbörjar sin 
internationalisering. Norden är också känd för att vara early  
adopters av ny teknologi och detta passar bra för Norskt Näringsliv 
som generellt sett är duktiga på teknologi som effektiviserar. 

Norden är en allt viktigare marknad för norskt näringsliv. 

Det är här merparten av små och medelstora bolag på-

börjar sin internationalisering. Norden är också känd för 

att vara early adopters av ny teknologi och detta passar 

bra för Norskt Näringsliv som generellt sett är duktiga på 

teknologi som effektiviserar

Fortsatt stark växt under 2011 

Under 2011 har vi upplevt ett fortsatt ökat intresse för 

närmarknaden. Exporten till Norden ökade med hela +15 % 

och när det gäller direktinvesteringar i närmarknaden  

så ligger fortsatt Norskt näringsliv högt.  Även om finans-

krisen påverkat Norden, så är situationen här bättre än  

i många andra länder vilket bidrar till att många ser  

Norden som en attraktiv och högt prioriterad marknad.

Totalt sett så genomfördes under året 

61 projekt med 46 enskilda kunder. Av totalt antal projekt 

var det 11 stycken som omfattade mer än 1 land.

ny organisation på plats

Innovasjon Norges kontor i Norden har sedan ett par 

år haft ett nära samarbete vad gäller kundprojekt och 

profilering. I samband med nedbemanningen 2011 så 

formaliserades detta samarbete i en ny gemensam 

organisation med namnet ”Trade Nordic”. Målsättningen 

var här att optimera användandet av specialist kunnande 

och projektresurser över landsgränserna.  

Detta realiserades 

lyckosamt bl.a i ett 

pan-nordiskt projekt 

med företaget Wave-

Train. Här användes 

spetskompetens från 

kontoret i Finland  

för att göra analyser  

samt facilitera kontakt och dialog med relevanta myndig-

heter i såväl Sverige och Finland. 

Trade Nordic har under året knutit aktiva samarbeten 

med specialister inom områden som Juridik, Tull & Moms 

samt E-handel. Detta är en långsiktig strategi som syftar 

till att utöka och spetsa kontorens leveranskapacitet via 

externa partnerskap. 

spännande nya möjligheter För norsk näring 

En viktig del i det löpande arbetet är att fånga upp 

intressanta lokala marknadsmöjligheter och synliggöra 

dessa för norskt näringsliv. Här genomförde kontoret 

i København samman med danska Vejdirektoratet ett 

seminarium i förbindelse med anbudsprocessen på drift 

och underhållstjänster till det statliga danska vägnätet. 

Målsättningen med workshopen var att informera och 

involvera norske aktörer och leverantörer. Storleksord-

ningen på denna affär ligger runt 1-1,5 milliarder DKK per 

år med en löptid på 4 år.

Ett annat område 

som visar stark tillväxt 

är E-handel. Samman 

med Tollpost och KGH 

Customs Services har 

Nordic Trade under 

året dragit igång en 

satsning för att samla 

specialist-kunnande om möjligheter och fallgropar för 

norska bedrifter som vill expandera sin affär via e-handel 

norden

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

Foto: Johannes Jansson/norden.org 

Foto: Veidirektoratet i Danmark

Helt fra starten bestemte vi oss  
for at hele Norden skulle være vårt 
hjemme marked.

harald lysdahl, healthtech as
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till den nordiska marknaden. Denna satsning kommer 

fortsätta även under 2012

långsiktiga satsningar som nu ger resultat 

Norden har under långt tid satsat extra på området tek-

nologi inom vård och omsorg och systematiskt utvecklat 

vårt nätverk inom denna sektor. Vi har haft projekt med 

ledande norska företag som via vårt nätverk nu har stor 

succé på den nordiska marknaden.  Elektroniska infor-

mationstavlor från det norska hälsoteknologi företaget 

Imatis AS blir nu använt på sjukhus i hela hälsoregion 

Sjælland i Danmark. Gatsoft AS har fått kontrakt med två 

av de större privata sjukhusen i Sverige på sin lösning för 

resursplanering.  Health Tech AS har också fått genom-

brott för sitt datasystem som styr medicinrörelserna på 

sjukhus. 

Under 2011 har vi också samband med Nordic Medtech 

Investment Day haft diskussioner med industrin i Norge 

om utökat samarbete inom E-hälsa, och fortsatt kluster 

samarbete i Norden. 

Mode och Design är ett annat område där Norden nu ser 

resultatet av långsiktiga aktiviteter och samarbetet med 

utrikestjänsten. I Danmark har vi tillsammans med Nor-

wegian Fashion institutt haft en strategisk satsning un-

der Copenhagen Fashion Week, som är Nordens största 

och viktigaste plattform för modebranschen.  I august 

2011 var 3 norska designers representerade på catwalken. 

Detta är en stor utveckling från 2007 då norska aktörer 

inte alls var representerade.

I Stockholm har norska ambassaden, Innovasjon Norge 

och Svenska Trendgruppen under året haft 2 utställningar 

på temat Norway Now inom området möbeldesign resp. 

mode.

 

nya möjligheter att Fokusera på

Näringsministeriet i Finland estimerar förväntade inves-

teringar i det Arktiska området till approx 100 milliard 

euro (800 mrd NOK), om alla planer realiseras.  Detta 

kan ge intressanta möjligheter för Norskt näringsliv. De 

största möjligheterna förväntas finnas inom sektorer 

offshore , transport (Northern passage) samt  gruvdrift. 

Trade Nordic har under 2011 börjat bevaka detta område 

och mer aktiviteter kommer under 2012.

viktigt nätverksarbete 

Våra kontor har under året haft besök av ett antal grup-

per som sökt inspiration och erfarenhetsutbyte med sina 

nordiska grannar. Två FRAM grupper, Navigator Sjømat, 

NHD och Fokus Bank har besökt Danmark.  Innovations 

politik har också diskuterats på ett delegationsmöte till 

Finland under hösten 2011. Andra viktiga samarbetsak-

törer för aktiviteter är de olika handelskamrarna i Norden

närvaro i norden

Nordic Trade har kontor i Stockholm, Köpenhamn  

och Helsingfors. Vid slutet av 2011 hade Nordic Trade  

3 fast anställa personer. Kontakta oss gärna för vidare  

information.

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

  norden

innovasjon norge stockholm

Sveavägen 64
SE-111 34 Stockholm 
 

T: +46 8 791 83 15 
stockholm@innovasjonnorge.no 
www.innovasjonnorge.no 

Foto: Norwegian Fashion Institute

Ledare för  
Nordic Trade är  
Tina Nordlander.  
Foto: Eddie  
Granlund

Det vellykkede samarbeidet mellom 
Norwegian Fashion Institute,  
Innovasjon Norge og Ambassaden 
i København er blitt en foregangs-
modell for videre internasjonal  
eksponering av enkeltaktører og  
bransjen som helhet. 

gisle mardal, daglig leder i norwegian  
Fashion institut

60



Sverige er det nærmeste og samtidig et av de viktigste markedene for 
norsk reiselivsnæring. De svenske kommersielle overnattingene står 
for hele 12 % av det totale antallet utenlandske overnattingene i Norge 
og er med det det nest største utenlandsmarkedet etter Tyskland.

Til tross for en internasjonal lavkonjunktur og stor 

usikkerhet i verdensøkonomien de siste to årene har 

den svenske økonomien vist seg å være relativt sterk, 

kanskje en av de sterkeste i Europa, og Sverige har klart 

seg relativt bra i forhold til mange andre europeiske land. 

Lavkonjunkturen har i liten grad påvirket svenskenes 

kjøpekraft og finanskrisen har i 2011 ikke hatt noen større 

påvirkning på svenskenes reiselyst. 

Den svenske reiselivsstrategien

Det er svenskenes store interesse for aktiviteter og 

opplevelser i naturen som ligger til grunn for den mar-

kedsstrategien som er utviklet for det svenske markedet 

(OPTIMA).  Den svenske strategien kan kort oppsumme-

res med; ”Verdifulle og annerledes opplevelser”. 

Resultatene fra OPTIMA-undersøkelsen har gitt oss 

veldefinerte demografiske målgrupper som har lagt til 

grunn for arbeidet med alle prosjekt og aktiviteter i 2011. 

Alle prosjekter har også hatt fokus på partneres produk-

ter og ambisjonen har vært å skape ny trafikk til Norge, 

samtidig som vi opprettholder den eksisterende ferie- 

 og fritidstrafikken fra Sverige. 

reiselivsåret som gikk

I 2010 opplevde vi en vekst i antallet svenske gjestedøgn 

på hele seks prosent. Resultatene for første halvår 2011 

viste på en fortsatt stabil utvikling til tross for en usik-

ker økonomisk situasjon. Under andre halvår kom den 

internasjonale lavkonjunkturen i fart også Sverige og 

førte med seg en nedgang i trafikken til Norge som videre 

resulterte i en mindre nedgang (-3%) for året som helhet.

Svenske kommersielle gjestedøgn 2009 - 2011 →  

SVENSKE gjEStEdøgN 2009 2010 2011
Antall franske  
kommersielle  gjestedøgn 892 292 942 070 917 021
 Kilde: SSB 

Svenske gjestedøgn 2011 →

SVENSKE gjEStEdøgN 2011
Hotell 613 379
Hyttegrend 70 266
Camping 211 383
Vandrerhjem 22 183
 Kilde: SSB 

svensk presse interessert i norge

Svenske presse viser fortsatt stor interesse for Norge og 

de siste årenes positiv trend blant svensk journalister 

fortsatte også i 2011. Antallet journalister som besøkte 

Norge økte med hele 20 % sammenlignet med 2010. 

Arbeidet i Sverige resulterte i langt over 200 artikler om 

Norge i svenske aviser og magasin. Den totale annonse-

verdien på pressearbeidet oppgår til ca. 14,5 mill. NOK, 

hvilket er en økning med 10 % ihht 2010. 

Pressearbeid i Sverige er en integrert del i det totale profi-

leringsarbeidet som gjøres av Norge som reisemål og skal 

sammen med øvrige markedstiltak bidra til at posisjo-

nere Norge som et attraktivt reisemål overfor svenskene. 

Eksempel på presseaktiviteter som ble gjennomført i 

løpet av 2011 er; pressereiser, pressemeldinger, pressear-

rangement, presseworkshops og en løpende bearbeiding 

og dialog med relevant presse.

Sverige

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta: 
 
hovedstad:  
Stockholm 
 
befolkning: 9,5 mill. 
 
areal: 410 335 km2 
 
bNP: +4,6 % (Q3 2011) 
 
inflasjon:  
2,3 % (des 2011) 
 
arbeidsledighet:  
7,1 % (des 2011) 
 
Svenske feriereiser  
i Sverige: 39,6 mill. 
+/- 0 % (2011) 
 
Svenske feriereiser  
til utlandet:  
14,5 mill. +11 % (2011) 
 
Svenske forretnings-
reiser til utlandet: 
3,2 mill. +13 % (2011) 
Kilde: SCB og TDB Fakta

“Andelen svensker som overnatter på 
hotell er 65 %”

“Sveriges markedsandel av det totale 
antallet utenlandske overnattinger  
er 12 %”
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Pressearbeidet  2011 → 
 
PRESSEARBEIdEt I SVERIgE (RESULtAtER) 2011
Antall artikler om Norge som reisemål 238
total annonseverdi  14 537 444 NOK
Antall journalister på presseturer til Norge 66
Produserte pressemeldinger 87
 Kilde: Innovasjon Norge, Presserapport 2011 

aktiviteter og prosjekter

Kontoret har gjennomført et stort antall framgangsrike 

tiltak i løpet av året som f.eks. en meget vellykket studie-

reise/workshop rettet mot kurs- og konferansemarkedet, 

to messer (TUR-messen og Vildmarksmessen), TV, radio 

og kinoreklame, utendørskampanje inkludert bussre-

klame, onlinebilag og opplevelseskart med fokus på som-

mer–Norge, kortferiekampanje sammen med aktører 

som Skyways og AVINOR med mer. De ulike aktivitetene 

har vært koblet til følgende prioriterte prosjekter;

• Norgeskampanjen

• Vintermarkedsføring

 - Alpint

 - Langrenn

 - Vinteropplevelser (uten-ski)

• Temaprosjekter

 - Fiske    

 - Vandring 

• Meetingsprosjekt (kurs- og konferanse)

Kontoret har også gjennomført omfattende online-

kampanjer og flere fremgangsrike aktiviteter innenfor 

sosiale medier.

kunDebeDrifter

Kontoret har i løpet av året hatt samarbeid med repre-

sentanter fra en stor del av norsk reiselivsbransje i tillegg 

til øvrig næringsliv. I kundeporteføljen finns represen-

tanter fra store destinasjoner som Nord Norge og Fjord 

Norge til hotellkjeder, flyselskap, Hurtigruten, svenske 

operatører, mindre norske reiselivsbedrifter samt noen 

kommersielle aktører fra andre bransjer som f.eks TINE 

og EFF. Alt vårt samarbeid tar utgangspunkt i å gi lokale 

ideer globale muligheter og bidra til økt verdiskaping.

utsiktene fremover 

Til tross for en mindre nedgang i trafikken i 2011 og usikre 

økonomiske tider i Europa og verden har svenskene fort-

satt en relativt høy kjøpekraft. Alle rapporter i markedet 

viser at svenskenes reisevirksomhet fortsetter å øke og at 

de prioriterer sine feriereiser svært høyt.  

Samtidig som rapportene i markedet viser positive tall og 

en positiv utvikling, så er det likevel vår bedømming at 

utsiktene mot 2012 inneholder flere momenter av usik-

kerhet. Fremst ser vi følgende mulige utfordringer;  

•	 Økt	reising	ut	i	Europa	kan	gå	på	bekostning	av	reiser	 

 i eget land og i Skandinavia (Norge)

•	 Norge	oppfattes	som	dyrt	og	vil	derfor	velges	bort	til	 

 fordel for Sverige og eventuelt andre reisemål.

•	 Valutakurs	(SEK/NOK,	SEK/EUR)	og	olje/bensinpris	er	 

 viktige usikkerhetsfaktorer og vil kunne påvirke svensk  

 reisemønster da mange svensker drar på ferie i bil.

Europa preges av politisk og økonomisk urolighet og 

instabilitet – utviklingen i 2012 vil kunne påvirke svenske 

reisemønstret positivt eller negativt. Vårt uttalte mål for 

2012 er å opprettholde 2011-års besøkstall men samtidig 

stimulere våre målgrupper til økt reiselyst for å bidra til 

videre vekst i besøkstallene fra og med 2013. 

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

  Sverige

Fra Turmessen. Fotograf: Daniel Ohlsson

Fjord Norge
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kontoret i stockholm (reiselivsavDelingen); 

Robert Nygårdhs, kontorleder og markedssjef

Andreas Solhaug, prosjektleder

Elinor Eriksson, prosjektleder og administrativt ansvarlig

Sandra Olsson, prosjektleder, bransje- og messeransvarlig

Caroline Lundkvist, prosjektleder og presseansvarlig

kontorets ansatte

NB: Handels- og eksportvirksomheten er organisert og 

bedrives på et felles nordisk nivå. Den nordiske satsingen 

ledes av Tina Nordlander (se separat rapport).

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  Sverige

innovasjon norge stockholm

Sveavägen 64
SE-111 34 Stockholm 
 

T: +46-8-791 83 00
sweden.tourism@innovasjonnorge.no 
www.innovasjonnorge.no 

Kontorets ansatte.
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Innovasjon Norges kontor gennmegik i 2011 en omstrukturering 
som resulterede i at alle aktiviteter utenom reiseliv blev samlet i en  
Nordisk Hub – dette for at styrke Innovasjon Norges satsning  
på nørmarkederne. 

2011 var en øjenåbner for reiselivet

Faldet i danske gjestedøgn fortsætter, og dette rammer 

vinterdestinasjonerne særlig hårdt. Innovasjon Norge 

havde varslet at dette ville komme til at ske som en kon

sekvens af betydelige demografiske forskydninger som  

betyder reduceret volume i vores primære målgrupper 

skiferier for børnefamilier.  Udviklingen i kursfolholdet 

mellem DKK og NOK og en generel  økonomisk afmat

ning på det danske markede har forstærket den negative 

udvikling.

Danske gjæstedøgn 2009 - 2011 →  

 2009 2010 2011
Hotell 512.279 519.077 492.880
Hyttegrender 271.293 237.385 201.192
Camping 152.995 141.333 133.039

revideret vinterstrategi

Vi registrerer at vi beholder vores markedesandele i 

det lukrative børnefamilie segment men det er ikke til 

strækkeligt til at fastholde antallet af gjestedøgn. I 2011 

startede vi derfor en proces op for at se hvorledes vi 

kunne spidse strategien og kompensere for den negative 

udvikling i målgruppevolumen. I nært samarbejde med 

de største vinteraktører på det danske markede enedes 

vi om at fokusere på fire budskaber: Tryghed for Børn, Bo 

tæt på løjpen, Terræn Parker, og kombinasjonsproduktet 

Alpin og Langrend.

Udvidet samarbejde med skigUrU

I 2011 fik vi produceret yderligere fire vinterdestina

sjonsfilm med den danske skiguru Thomas Uhrskov og 

ligeledes en række film som understøttede de nye temaer 

i vintermarkedsførringen. Fimene blev med held distri

buret via Visitnorway, destinasjonernes egne sider, QR 

koder, Youtube og Bannerstreaming

ny optima-Undersøgelse på vinter

Den reviderede vinterstrategi er et resultat av branchens 

erfaringer, men vi oplevede at vi var i bekneb for mere 

hårde data og fik derfor sat en ny Optimaundersøgelse 

i gang udlukkende med fokus på vinter! Erfaringer fra 

fire fokusgrupper dannede grundlag for en kvantatitativ 

spørring og en analyse af resulterne herfra skal danne 

udgangspunkt for Vinterstrategien 2012/13   

    

Norgeskampanjen – større og bedre end nogensinde

De udfordringer vi har med forskydninger i befolkningens 

aldersfordeling på vinteren, får positivt fortegn når vi ser 

Norges attraktivitet for danskerne om sommeren. Den 

aldrende danske befolkning er mere til hoteller end hytter 

og det har store dele av reiselivsnærringen også fået for 

øjne for og vi slider ikke længere med at få næringen til at 

investere i det danske marked udenfor vintersæsongen!

implementert strategi for sociale medier

I 2011 har vi implementerede vores strategi for sociale 

medier fuldt. Gjennom året har vi på Facebook haft 10 

chatevents, 6 konkurrancer, et stort antall postinger og 

rekruttereret ca 8000 aktive Norgesfans. På Twitter har 

vi samlet 280 relevante followers og haft mere end 200 

tweets i årest løb.

danmark

vi gir lokale 
iDeer globale 

muligheter

 → landsfakta 
 
befolkning:  
5,5 mill. indbyggere  
 
hovedstad:  
københavn 
 
areal: 43.094 km2 
 
bNP: 2010 223$ 
 
arbeidsledighet: 
6,1 % 
 
vækst i forbruker-
priser 2011: 2,8 %

Figur: Folketal i Danmark, 2011
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aktivt pressearbejd

Pressearbeidet er en integrert del i det totaleprofilerings

arbeidet av Norge som reisemål, og sammenvmed øvrige 

markedstiltak skal pressearbeidet bidra til å posisjonere 

Norge som et attraktivt reisemål. Vi reagerer på henven

delse fra pressen og vi arbeider proaktivt hvor vi selv er 

med til å skape historiene. Et godt eksempel herpå er at 

vi i december som et resulat af vores målrettede arbejde 

fik et helt tematillæg med fokus på VinterNorge i landets 

største avis Jyllands Posten.

Presseturer arrangeres hele året – både som gruppeturer 

og som individuelt tilrettelagte turer. I 2011 har vi haft 

særlig fokus på Nasjonale Turistveie og udstilingen 

DETOUR.

trender på markedet

Bookingmønsteret på det danske markede er under 

stadig forandring. Turisterne booker senere og senere og 

efterspørger flere kortere ophold.

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  danmark

innovasjon norge

Kgl. norsk ambassade
Amaliegade 39
1256 København K 
 

T: + 45 33 14 01 24
copenhagen@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 

“Med Innovasjon Norges kontor i København har vi gennem mange år haft et  
godt og tæt samarbejde. Fordelen ved dette er at vi har en partner der som  
os monitorerer markedet og derfor hurtigt og præcist kan igangsætte tiltag  
for at opretholde efterspørgselen efter rejser til Norge. Det giver en tæt,  
proffessionel og resultatorienteret dialog, men ikke mindst gode resultater.”

Henrik renneberg
adm. direktør color line danmark as

“Vi er meget fornøyd”

   sondre arndaHl, trysil

Innovasjon Norgeteamet i København ser frem til å påta seg 
flere og større utfordringer i 2012! Foto: Jacob Hertz.

fakta 2011:

Visitnorway.dk hadde mer end 460.000 besøkende.

Innovasjon Norges danske forbrukerdatabase indeholder mer end 56 000 aktive epostadresser.

Verdien av pressearbeidet i Danmark oversteg 7,4 mil DKK.

Innovasjon Norge stod bak produktionen av 14 vinterfilmer.

Norgeavisen hadde et oplag på 692.000 eksemplarer.

Innovasjon Norge sendt 72 journalister til Norge.

Innovasjons Norge Workshop i Købehavn hadde mer end 75 deltakere og der gennmeførtes ca. 460 møter.

Visitnorway.dk Facebooksider samlede flere end 7 000 nye fans.

Visitnorway.dk Facebook havde flere end 63 000 visninger.
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Tyskland fortsetter å være det europeiske lokomotivet. Høy eksport 
og import, samt en handlekraftig ledelse gjør at landet står  
i en særstilling i Europa. Endring i energipolitikken gir utfordringer  
i Tyskland, men også muligheter for norske bedrifter. 

2011 har vært et år preget av europeisk finanskrise og stor 

usikkerhet om hvordan det økonomiske samarbeidet i 

Europa ville utvikle seg. Tyskland har klart seg godt gjen-

nom året, antallet arbeidsløse er rekordlavt, den økono-

miske veksten er høyere enn i mange andre land og med 

unntak av uro for Euroen så er optimismen i Tyskland høy.

Hamburger Hafengeburtstag

Hafengeburtstag 6. – 8. mai 2011 var en stor satsing for 

å markere de 8 fylkene i Østlandsregionen ved feiringen 

av Hamburgs 822 fødselsdag.  Østlandssamarbeidet tok 

politisk og administrativ eierskap, med aktiv deltagelse 

fra blant annet Generalkonsulatet, Innovasjon Norge og 

ambassaden.  Det ble satt publikumsrekord med 1,5 mil-

lioner besøkende til byen, hvorav ca. 300 000 besøkte 

det norske området. Utstillerne hadde så stor etterspør-

sel at det flere steder gikk tomt for brosjyrer. 

For øvrig ble det i 2011 også satt opp en egen Peer Gynt-

forestilling og gjort en kraftig markering innen nærings-

liv, reiseliv og kultur.

Hamburg-regionen er et interessant satsingsområde 

og viktig for våre partnere. Her har Innovasjon Norges 

kontor bidro aktivt i samarbeidet. Reiselivsavdelingen 

gjennomførte en regional markedsføringskampanje som 

var spesielt tilpasset Hamburgs befolkning.  Målet var 

å lokke flere fra Hamburg og Nord-Tyskland til å reise til 

Oslo-regionen. I tillegg hadde Innovasjon Norge en egen 

stand på Hafengeburtstag hvor vi delte ut kataloger og 

spesialtrykkede t-skjorter. 

sikker energiforsyning

Den 30. juni 2011 var en historisk dag for det tyske ener-

gimarkedet. Den tyske forbundsdagen besluttet at alle 

kjernekraftanlegg skulle stenges i 2022. Avgjørelsen må 

ses i sammenheng med kjernekraftulykken i Fukushima. 

Umiddelbart etter hendelsen ble åtte av de 17 tyske  

anleggene avsteng. Ved å kutte ut en betydelig del av 

energiproduksjonen reises spørsmålet om hvordan Tysk-

land vil sikre energiforsyningen og hvordan omleggingen 

skal lykkes. Den nye retningen setter et første mål om  

at 35 % av energiproduksjonen skal skje med fornybar 

energi i 2020. Energimarkedet i Tyskland endrer seg dra-

matisk og er en utfordring for alle markedsaktørene. 

Medarbeiderne som jobbet med energispørsmål på 

Hamburg-kontoret fokuserte på å skape en plattform for 

bedrifter for å forstå trendene og utviklingen, og for  

å identifisere markedsmuligheter.

Tyskland

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta  
 
hovedstad: berlin 
 
befolkning:  
82 millioner 
 
areal: 357 021 km2 
 
bNP: 2.580 mrd € 
 
bNP vekst 2011: 3,0 % 
 
arbeidsledighet: 
6,6 %

Hafengeburtstag webside

Foto: Andrea Pfeiffer Innovasjon Norge 
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På den årlige konferansen arrangert av Tysk-Norsk 

Energiforum diskuterte medlemmer og inviterte gjester 

integrering av fornybar energi og hvilke konsekvenser 

dette vil ha for energiprisene når energinettet i Tyskland 

og Norge knyttes sammen. Norge som et miljøvennlig 

batteri var et hett tema, og vi hørte uttalelser fra det 

offisielle Norge og Tyskland. Norske bedrifter benyttet 

anledningen til å treffe kunder og nye kontakter på det 

årlige møtet i ambassaden i Berlin.

Sommeren 2011 vedtok den tyske regjeringen en rekke 

lover som vil tre i kraft i 2012 og som vil påvirke investerin-

gene innen fornybar energi.

offshore Wind Planleggingen, avgjørelsene og kon-

struksjonen av offshore vind-anlegg i Nordsjøen og 

Østersjøen er pågående. Prosjektutviklerne står overfor 

mange utfordringer og norske selskap kan bidra med 

teknisk ekspertise fra offshorevirksomheten. Etablering 

av kontakter mellom leverandører, presentasjon av 

Norsk teknologi og møte med aktørene innen offshore 

vind var målet for to events i Hamburg med mer enn 100 

deltagere.

Photovoltaic Svært mange norske selskap deltar i leve-

randørkjeden for produksjon av fotovoltaiske moduler og 

gjenvinningstjenester. Åtte selskap benyttet Photovoltaic 

Solar Energy-konferansen og messen i Hamburg for å vise 

sine produkter og følge de globale utviklingene og deres 

konkurrenter. Selv om installert kapasitet av solarenergi 

vokser årlig, mister de tyske modulprodusentene andeler 

til asiatiske leverandører. Solar modul-produsent Solon 

og solar kraftanleggsprodusent Solar Millennium har 

erklært seg selv konkurs. Gjenvinning av gamle moduler 

og materiale er et voksende forretningsområde, og det 

samme er teknologier som reduserer produksjonskost-

nadene.

reiseliv

Tyskland fortsetter å være det største utenlandsmar-

kedet med 20 % av utenlandske gjestedøgn, selv om 

tallene for 2011 viser en nedgang på 2 % i forhold til 2010. 

Reiselivsteamet ved Hamburg-kontoret har kontakt og 

samarbeid med partnere fra alle landsdeler i Norge. De 

største partnerne er Fjord Norge og Nord-Norge, men 

vi jobber blant annet også med Trøndelag, Oslo Region, 

Østlandet, Sørlandet, Telemark.

tysk reiselivs workshop I 2011 arrangerte vi for første 

gang en workshop som samlet 32 deltakere fra Norge og 

19 tyske deltakere og turoperatører. Målet var å fremme 

kontakt mellom tyske turoperatører og norske bedrifter/

reiselivstilbydere og å få norske produkter inn i tyske 

reiselivkataloger på nytt eller med ekstra produkter og 

aktiviteter. Deltagerne var svært fornøyd, og vi har be-

sluttet å gjennomføre en ny workshop i 2012.

Studietur: tema fisk For første gang organiserte vi 

studietur med 8 norske fiskebedrifter til Hamburg. 

Bedriftene fikk et inntrykk av det tyske fiskemarkedet, 

de så hvordan redaksjonen av fiskemagasinet Blinker 

fungerte og hva tyske turistfiskere forventer.  De norske 

deltagerne var svært fornøyd med programmet og orga-

niseringen av turen.

reisebyråopplæring Nytt av året var også samarbeidet 

med en tysk turoperatør (Studiosus) for å vise fram Norge 

som reisemål til reisebyråansatte. 

en annerledes kampanje I 2011 forsøkte vi et nytt og 

stort samarbeid med europas største utendørs utstyr-

sleverandør Globetrotter Ausrüstung.  I stedet for en 

klassisk markedsføringskampanje for vinter i Nord-Norge 

gjennomførte vi markedsaktiviteter sammen med Globe-

trotter og andre tyske og norskepartnere – både kjente 

og nye. Huskytrack var for første gang partner i kampan-

jen, likeså Bergans of Norway, mens Hurtigruten, Rica og 

SAS/Widerøe har vært partnere i tidligere kampanjer.

visitnorway.de Til tross for 15 % økning fra 2009 til 2010, 

økte antall besøkende på visitnorway.de-sidene med hele 

23 %! Gjennom god bruk av riktige nøkkelord har vi lykkes 

i å få gode treff gjennom organisk søk på søkemotorene. 

Samtidig er merkevaren “visitnorway” bedre kjent, da 

nesten 25 % av de besøkene kommer til portalen ved å 

angi visitnorway direkte som web-adresse eller som søk 

i Google.

messedeltakelse Hamburg-kontoret av aktiv utstiller 

på forbrukermessen CMT i Stuttgart som avsluttet med 

besøksrekord av over 224.000 gjester i 9 dager, Reisen 

Hamburg og f.r.e.e i Munchen.

aktivt pressearbeid I 2011 arrangerte vi pressereiser for 

129 journalister til Norge.  Det ble publisert nesten 3900 

antallet artikler som et resultat av vårt arbeid, med en 

presseverdi på 83 millioner kroner. Spesielt vil vi trekke 

frem to prosjekt hvor vi bidro:

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  Tyskland

Globetrotter filialdeko same. Foto: Ulrike Sommer 
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Geo Saison er Tyskland 

viktigste og mest aner-

kjente reisemagasin.  

Juni-utgaven med et 

opplag på 89 200 var 

viet Norge, med tre 

artikler om Troms, 

Fjord-Norge og Oslo. 

Også tittelen var “norsk”. 

Dette er resultat av 

flere presseturer og mye 

kontaktpleie av pres-

seavdelingen. Presseverdien er anslått til over 4 millioner 

kroner! 

I 2011 viste TV-stasjonen “ARTE” en tv-serie om “Europas 

hoher Norden” med støtte fra Hamburg-kontoret og 

serien viste 2 filmer om Norge. 

strategisk rådgivning

Hamburg-kontoret gjennomførte en rekke rådgivnings-

prosjekt for norske bedrifter i 2011. Vi trekker frem et par 

gode eksempler:

mikrodaisy i det tyske skolemarkedet Mikrodaisy 

ønsker å tilby sikkerhet og multimedia-løsninger til det 

tyske skolemarkedet. Etter en undersøkelse av mulig-

hetene i 4 utvalgte land, valgte selskapet å se nærmere 

på det tyske markedet. Innovasjon Norge arrangerte 

en workshop i Hamburg hvor selskapet fikk treffe 

potensielle kunder og partnere, samt lære om de tyske 

utfordringene. Møtet skapte interesse også fra tysk side 

og i desember reiste en delegasjon fra utdanningsdepar-

tementet i Schleswig-Holstein med sitt IT-selskap på en 

studietur til Norge for å besøke Mikrodaisy og også se på 

andre løsninger for skolemarkedet. Fra tysk side var det 

stor interesse for norske IT-løsninger og vi fortsetter ar-

beidet med å hjelpe Mikrodaisy og andre norske selskap 

for å komme inn i det tyske markedet.

askim Frukt & bærpresseri (aFb) I mai 2011 ble IN 

Hamburg kontaktet av Askim Frukt- og Bærpresseri 

(AFB), et familieforetak fra Østfold. Bakgrunnen for 

henvendelsen var at AFB ønsket å komme i kontakt med 

potensielle distributører av deres blåbærprodukt “Ritni” 

(ren blåbærsaft uten tilsetningsstoffer). IN Hamburg 

inngikk en avtale om partnersøk, og delte prosjektet i tre 

faser:  

1) Kartlegging og identifisering av aktører (bryggerier,  

 saftprodusenter, importører mfl.) på det tyske markedet.  

2) Kontakte de mest interessante aktørene for møter.  

3) Assistere og delta i møter med AFB og de tyske kontak- 

 tene samt å gi en anbefaling. 

 

Fem gode møter ble gjennomført i desember 2011, og 

AFB er nå i oppfølgingsprosessen. En hovedutfordring 

er at blåbærene ikke er like kjent som en “helsevinner” i 

Tyskland som den er i Norge. Slike prosesser tar normalt 

mye lenger tid i Tyskland enn i Norge, men man ser likevel 

at dette er i ferd med å endre seg.

sosiale medier

Hamburg-kontoret har lagt stor vekt på å fortelle andre 

om arbeidet vi gjør i og hvordan situasjonen i Tyskland er. 

I 2011 har vi derfor startet en direkte kommunikasjon ved 

å bruke sosiale medier med egne Twitter- og Facebook-

sider. Antallet som følger oss er stigende, og vi publiserer 

daglig oppdateringer på www.twitter.com/IN_Tyskland   

og  www.facebook.com/InnovasjonNorgeD

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

  Tyskland

innovasjon norge Hamburg

Caffamacherreihe 5
20355 Hamburg 
 

T: + +49(0) 40 22 94 15-0
F: +49 (0) 40 22 94 15 88
germany@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 

Innovasjon Norges kontor i Hamburg 
har bistått Mikrodaisy på en utmerket 
og profesjonell måte. De har vist seg 
godt informert om de produkter som 
vi ønsket brakt inn i det tyske marke-
det og fant de kontakter som ansees 
som best egnet for at vi skal kunne 
lykkes.

bernt Pedersen, daglig leder

Tusen takk for all god hjelp med tilret-
telegging for gode møter med et høyt 
læringsutbytte.

astrid lier rømuld, daglig leder
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Kontoret i Den Haag arbeider kun med reiselivsprofilering av Norge. 
Kontoret er samlokalisert med ambassaden og de 3 ansatte har i 2011 
hatt et høyt aktivitetsnivå hva angår reiselivskampanjer  
og prosjekter. 

Nederlenderne gjennomførte mer enn 36 millioner ferie- 

og fritidsreiser i 2011. Rundt 19,0 millioner av reisene 

gikk til utlandet. I Norge er rundreise med egen bil den 

viktigste ferieformen for dette markedet. Med 743 000 

overnattinger er Nederland det 4. viktigste markedet  

for den norske reiselivsnæringen til tross for at antall 

overnattinger gikk ned med 7 % i 2011 (kilde: SSB).  

Oppholdstiden i Norge har gått ned de siste årene og er 

nå på rundt 9 dager. Nederlenderne benytter seg i stor 

grad av reiselivstilbudene i distriktsnorge 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 neder-

lenderne til Norge.

REISELIVSKAMPANJER I NEDERLAND

Forbrukerkampanjer Norgeskampanjen, med et bud-

sjett på i overkant 10 mill. kr. er den største kampanjen 

som gjennomføres i Nederland. Nesten alle områder i 

Norge er med i denne kampanjen i tillegg til transpor-

tører og nederlandske turoperatører. Kampanjen besto 

bl.a. av vedlegg, online-aksjoner på større web-portaler 

og bearbeidelse av pressen for å få artikler om Norge i 

nederlandsk media.

Det ble også gjennomført målrettede kampanjer 

mot bl.a. 50 pluss-segmentet, camping og kortferie i 

Stavanger-regionen. I tillegg har vi gjennomført tema-

kampanjer mot vandre- og fiskesegmentene og en egen 

Nord-Norge-kampanje for å markedsføre både sommer- 

og vinterproduktene.

Vinterkampanjen 2011 ble gjennomført med deltakelse 

fra fem norske destinasjoner, transportør og 3 nederland-

ske turoperatører. Kampanjen var større enn i 2010 og 

flere av deltakerne har fått økt trafikk. I tillegg gjen-

nomførte vi en langrennskampanje i samarbeid med en 

organisasjon som markedsfører langrenn.

Messer Selv om nederlenderne bruker internett til både 

å innhente reiselivsinformasjon og bestille ferie, besøker 

de fremdeles den største reiselivsmessen Vakantiebeurs 

(120 000 besøkende i 2011). Innovasjon Norge hadde 

en stor stand med totalt 15 deltakere fra norsk reiselivs-

næring.

Vi deltok også på messer rettet mot vandre- og 50 pluss 

segmentet. Interessen for Norge på disse messene er 

upåklagelig. 

Pressen Pressebearbeidelse med pressereiser, pres-

semeldinger osv. er en viktig del av profileringen av det 

norske reiselivsproduktet. I 2011 besøkte 86 journalister 

fra nederlandske media til Norge. Dette resulterte i 218 

artikler i media og 4 TV-program med over 6 mill. seere. 

Reklameverdien av media omtalen i trykte media er be-

regnet til 32 mill. kr. Vi deltok også på 3 presseworkshops 

for å få flere pressekontakter.

Andre aktiviteter I TV-programmet ”All you need is love” 

som ble sendt på julekvelden var det et 28 min. langt 

program fra Nord-Norge. Programmet trakk totalt 2,8 

NederlaNd

vi gir lokAle 
ideer globAle 

Muligheter

 → landfakta  
 
hovedstad:  
Amsterdam 
 
Areal:  
41,543 km2 
 
innbyggere:  
16,6 mill. 
 
bNP:   
$770,3 milliarder 
 
bNP vekst:  
1,2% 
 
Arbeidsledighet:  
5,6%
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mill. seere og på messene var det mange som refererte til 

dette programmet når de kom for å få mer informasjon 

om Norge. Reiselivspartnere i Nord-Norge og Innovasjon 

Norge samarbeidet om tilrettelegging av forholdene for 

filmteamet og de nederlandske deltakerne i programmet.

Vi har samarbeidet tett med ambassaden og deltatt  

i forskjellige Norges profilerende tiltak og presseturer 

innenfor kultur og turisme.

 

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

  NederlaNd

Innovasjon Norge den Haag

Lange Vijverberg 11
NL-2513 AC DEN HAAG 
 

T: +31 70 346 73 48
F: +31 70 360 74 28
hague@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 
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Spania – optimisme i et marked fullt av muligheter.
Ved utgangen av 2011 ble det gjort et regjeringsskifte i Spania etter 
overlegen valgseier for det konservative partiet Partido Popular.  
Den nye statsministeren Mariano Rajoy utrykker optimisme med tanke 
på Spanias muligheter ut av den økonomiske krisen, og det settes i gang 
reformer og tiltak for å stimulere nasjonal økonomi og flere arbeidsplasser. 

Likevel, ved utgangen av 2011 var arbeidsledigheten på 

landsbasis på 22.85 %, og betydelig høyere for ungdom 

mellom 20-24 år på hele 44.45 % arbeidsledighet. Landets 

økonomi har en svak oppgang, med BNP vekst på 0.7 %. 

Til tross for landets høye arbeidsledighet, har Spania 

fortsatt en enorm arbeidskraft på hele 23,1 millioner men-

nesker. Fra 2010 til 2011 har forventninger til investeringer 

økt fra 30 % til 40 %. Det finnes gode grunner for bedrifts-

etablering i Spania; geografisk beliggenhet, størrelsen 

på markedet (over 47 millioner innbyggere), tilgang på 

markeder og landets gode og velutbygde infrastruktur. 

Spanske selskaper er nå, mer enn tidligere, åpne for nye 

forretningsmuligheter, nye produkter og mer effektive 

løsninger. Ved å kaste seg på markedsmulighetene i Spa-

nia nå, vil norske selskaper ha muligheten til å være med 

på toget allerede før avgang. Grip mulighetene nå.

IN Madrid har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2011, noe som 

viser at det er økende interesse for Spania, og spesielt 

innenfor våre prioriterte sektorer; Reiseliv, Energi og 

Miljø, Marin og Helse. 

Fortsatt økning i spanske turister til norge

Norge er et spennende reisemål for spanjoler, og fra 2010 

til 2009 økte antall spanske turister til Norge med 4 %. 

Norske fjorder hadde en enda bedre økning med 21,2 % 

sammenlignet med 2010. 

Spania rangeres nå på 8 plass i antall turister til Norge. 

Den spanske turisten er 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. 

Gode medarbeidere og gode strategier gir resultater. 

Kontoret organiserte og gjennomførte pressereiser for 

81 journalister, noe som var delaktig i over 88 artikler om 

Norge, mer enn 20 tv reportasjer, mer enn 26 radiopro-

gram og over 400 online artikler. Alt til en verdi av over  

44 mill NOK.

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. Es-

pañoles en el mundo er det mest populære programmet, 

med et gjennomsnittlig publikum på over 3 millioner 

seere. I 2011 ble det lagd reportasje fra blant annet Oslo, 

De norske fjordene, Trondheim og Lappland.  

spania

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta  
 
hovedstad: madrid 
 
befolkning: 47,2 mill 
( januar 2011) 
 
areal: 505,370 km2 
 
bNP:  
794.643 mill. euro 
(totalt t.o.m tredje 
kvartal 2011).  
 
bNP per capita: 
22.300 € 
 
bNP vekst 2011:  
+0,7 %  
 
arbeidsledighet: 
22,85 %

Fjord Norge regionen hadde en flott 
oppgang på 28 % fra Spania i 2011, 
og Spania kommer på tredjeplass i 
antall hotellovernattinger i regionen 
etter Storbritannia og Tyskland. Vi 
satser videre i det spanske markedet 
i 2012 med spesielt fokus på den nye 
direkteruten til Vueling fra Barcelona 
til Stavanger. Tusen takk til Innovasjon 
Norge i Spania for den flotte og ener-
giske innsatsen de gjør for Norge, og 
det gode samarbeidet vi har.

Helen siverstøl – Fjord norge

Norwegian Travel Workshop – Madrid 2011
Fotograf: Eugenia Fierros
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Innovasjon Norge Spania den årlige Norwegian Travel 

Workshop i Madrid, knyttet vi sammen 20 norske med  

70 potensielle spanske reiselivsselskaper. 

Innovasjon Norge Spania deltok i 2011 på reiselivsmes-

sene FITUR i Madrid og SITC i Barcelona. Vi har personlig 

møtt over 50.000 potensielle besøkende til Norge via 

disse messene. 

 

sosiale Medier – direkte og dynaMisk  

koMMunikasjon Med Markedet

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 Facebook-siden for Visit-

Norway - Spania mer enn 19.500 medlemmer (en økning 

på 12.500 medlemmer fra 2010). 

Sosiale medier fungerer som en god kommunikasjons-

kanal til markedet, og vi er daglig i kontakt med våre 

medlemmer med oppdateringer, diskusjoner og konkur-

ranser, og i tillegg har vi en rekke Norges-ambassadører 

som forteller gode historier og opplevelser fra Norge på 

våre medie-sider. 

Madrid-kontoret er aktive også på andre medier; på Twit-

ter har vi 2000 “followers”, og rundt 800 besøker vår egen 

Youtube-kanal hvor vi laster opp filmer fra norsk reiseliv. 

På twitter er fokus rettet mot redaktører av reiselivsblog-

ger, noe som har gitt gode resultater med hensyn til 

positiv omtale. 

Marin sektor 

Norge har eksportert til fisk og sjømat til Spania i flere 

hundre år. Spanjoler spiser i gjennomsnitt 40 kg fisk pr 

person i året. Markedet for sjømat er stort i Spania.

Ifølge SSB, eksporterte Norge totalt sjømat (fisk, 

krepsedyr og bløtdyr) for 51.678 millioner kroner i 2011. 

Norsk eksport av torskefisk (inklusiv klippfisk, saltfisk og 

tørrfisk) hadde en økning på hele 20 % fra januar 2011 til 

januar 2012, ifølge Norsk Sjømatråd. Markedet for salt-

fiskeksport til Spania har vokst fra 8.2 millioner kroner til 

11.8 millioner kroner i løpet av 2011.

Norsk laks har en dominerende markedsandel på hele  

94 % i Spania, og forbrukerundersøkelser gjort av Norsk 

Sjømatråd viser at 82 % av spanske konsumenter fore-

trekker norsk laks.

I tillegg til laksen, er det et stort potensiale også for andre 

typer fisk og sjømat. Gjennom prosjektet MarInWay 

Spain, identifiserer IN Madrid forretningsmuligheter for 

norske eksportører av saltfisk til det spanske markedet. 

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

  spania

Et inspirerende, lærerikt og  
motiverende kurs som anbefales alle 
som jobber i sjømatnæringen!

Skal vi være verdens fremste sjømat-
nasjon kreves det at vi har kunnskap 
om strategi, forbrukertrender,  
markedsføring og omdømmebygging.
Like viktig som fagkunnskap gir kurset 
også en unik mulighet til å knytte  
kontakter innen næringen.

MonicHa seternes – salMar sales as

Innovasjon Norge gjør virkelig en 
forskjell. Deres kunnskap, kontaktnett 
og engasjement har gitt oss fantastisk 
start i det Spanske markedet. 

ricHard aaroe – ceo Wave trains systeMs
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Innovasjon Norge og Norges Handelshøyskole samar-

beider om å tilby kompetansekurs – ”Norwegian Seafood 

Competence Program” – innen sjømat. En viktig del 

av dette programmet er studiebesøk i Madrid, hvor 30 

studenter i 2011 opplevde verdens nest største fiskemar-

ked og en rekke interessante foredrag om det spanske 

sjømarkedet, samt næringsinteresser mellom Norge og 

Spania.

inFrastruktur – Wave train systeMs 

IN Madrid hadde i 2011 også prosjekter innenfor infra-

struktur, med prosjektet Wave Train Systems. Vi bistår 

kunden med å finne potensielle kunder, partnere og 

andre relevante aktører i det spanske markedet, slik at 

Wave Train Systems AS får muligheten til å tilby sikker-

hetsløsninger for spanske jernbanelinjer, og da spesielt 

for usikrede planoverganger. 

energi og Miljø – sterkere bånd MelloM  

norsk og spansk næringsliv

Spania er et av verdens ledende land og mest ambisiøse 

innenfor utvikling og produksjon av fornybar energi. 

Spesielt på områder innen sol og vindkraft er det stort 

fokus. Offshore wind, bølgekraft og andre fremtidige 

teknologier er satsningsområder. 

I 2011 har Innovasjon Norge i Madrid, i samarbeid med 

PROEXCA (Economic Development Agency of the Canary 

Islands) og Den norske ambassaden i Madrid, planlagt 

og gjennomført et seminar om marin fornybar energi og 

marinteknologi på Kanariøyene. 13 norske og mer enn 20 

spanske selskap og institusjoner deltok. Seminaret ble 

offisielt åpnet av presidenten av Kanariøyene og Norges 

tidligere ambassadør til Spania. Seminaret bød på 

samarbeidsmuligheter for norsk og spansk næringsliv og 

selskap innenfor energi- og miljø-sektoren. 

eea grants

I etterkant av seminaret, ble MoU av EEA/Norway Grants 

Agreement 2009-2014 signert i Madrid, hvor rundt 140 

millioner kroner av EØS-midlene er satt av til utvikling av 

miljøteknologi. Innovasjon Norge i Madrid har blitt tildelt 

rollen som forvalter (DPP – Doner project partner) av 

disse midlene til prosjekter i Spania. 

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  spania

Foto: Wave Train System AS

Foto: SWAY AS

Foto: Hugo Ryvik 

Studieturen til Madrid overgikk alle forventninger både faglig og sosialt. Vi hadde 
veldig dyktige foredragsholdere og lærte mye om europas største sjømatmarked. 
Innovasjon Norge og Norges Handelshøyskole laget et veldig bra program for 
turen. 

tHoMas asHeiM – norges råFisklag

NHH studietur, Madrid 2011
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ict – World Mobile conFerence

World Mobile Conference er en gigantisk messe og 

møteplass for selskaper med interesse i og rundt mobil 

teknologi, innovasjoner og trender. Innovasjon Norge 

spiller en nøkkelrolle i ved å tilrettelegge for alle de norske 

selskaper som deltar, samt tilrettelegge kontakter og 

møter med potensielle forretningspartnere.

oMdøMMe i praksis

Innovasjon Norge samarbeidet med tett med Ambas-

saden, det Spansk - Norske Handelskammer og Eksport-

utvalget For Fisk der det faller seg naturlig og der hvor 

samarbeidet gir merverdi. 

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

  spania

innovasjon norge Madrid

Plaza de Colon, no 2,  
Torres de Colon –  
Torre II-piso 20
28046 Madrid

T: +34 91 344 09 87
F: +34 91 344 09 47
madrid@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 

Leder: Håkon Hauan 
Hakon.hauan@innovationnorway.no
Antall ansatte: 7

Håkon Hauan,  
Innovasjon Norge – Madrid  

Team Visit Norway Spain

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 profesjo-
nell måte enn om vi skulle gjort samme jobben enkeltvis.

torgeir larsen – norges aMbassadør til spania i 2011  
(nå statssekretær i utenriks-departeMentet)
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Den italienske økonomien har vært under hardt press i 2011.  
Norske datterselskaper etablert i Italia melder imidlertid om vekst 
i året som har gått og gode utsikter for 2012. For IN Milano har det 
vært et travelt år, selv om vi har merket oss at nye aktører har hatt 
større betenkeligheter med å satse i Italia. 

I Innovasjon Norge kan vi ikke få understreket nok 

betydningen av å se bakenfor de makroøkonomiske 

tallene. Grundig markedsarbeid avdekker fortsatt nye 

muligheter.

Italia er fortsatt verdens 7. største økonomi og den  

4. største i Euro-sonen, men enorm utenlandsgjeld,  

svak vekst, stigende statsrenter og frykt for at eurokrisen 

skulle flytte seg fra Hellas til Italia har ført til mediestorm 

og ny regjering. Til tross for en svak BNP-vekst (0,4 %) 

for landet som helhet, hører regioner som Lombardia 

fremdeles til blant Europas lokomotiver. Store deler av 

industrien klarer seg godt, selv om små og mellomstore 

bedrifter sliter med dårligere kredittilgang enn før. 

Samlet har utviklingen i industrien vært bedre enn gjen-

nomsnittet i euro-området. Landet har en svært bred 

industribase konsentrert om produksjon av ferdigvarer 

for eksport. 

Enkelte eksportbedrifter har møtt utfordringer, mens 

andre har vist stor tilpasningsdyktighet og posisjonerer 

seg på nye markeder. Mange av dem kan vise til eksport-

tall med to sifre for 2011. Monti-regjeringens sparetiltak, 

kamp mot skatteunndragelse og veksttiltak har ført til 

at statsrentene har krøpet ned til et mer akseptabelt nivå 

og landet har fått en langt bedre internasjonal status. 

Spareraten er høy: Gjennomsnittsitalieneren har en 

formue som tilsvarer 8 ganger disponibel inntekt, som 

er mer enn i Tyskland. Tross tøff medisin fra den nye re-

gjeringen har det private konsumet foreløpig kun vist en 

svak tilbakegang på 0,8 %. Økningen i arbeidsledigheten 

er fremdeles begrenset. Bank- og finanssektoren har 

vært konservative i sin utlånspolitikk og økonomien er 

derfor fri for bristeferdige økonomiske bobler.

Reiseliv – stoR inteResse foR noRge tRoss  

utfoRdRende tideR

16 % færre italienere dro på ferie i 2011. For Norges del 

viste turisttrafikken fra Italia en positiv utvikling t.o.m. 

juli, mens perioden  

august-desember  

viste en reduksjon i 

gjestedøgn. Dette ga 

en samlet nedgang 

for året på 10 % 

fra Italia. Cruise-

segmentet utviklet 

seg derimot positivt 

med 3,6 % flere 

italienske cruise-

passasjerer enn i 

2010. De italienske 

turoperatørene 

melder dessuten 

om økt salg  

(+10-20 %), spesielt 

knyttet til gruppereiser. Konklusjonen må derfor være at 

det er individuelle reiser som har avtatt. Spesielt er det 

Oslo-området, fjordene og Nord-Norge som tiltrekker. 

Nord-Norge så en økning i antall gjestedøgn fra Italia på 

10 %. Nordlyset fascinerer mange. 

Besøkstallene på visitnorway.it har oppmuntrende 

 (2,8 mill. sidevisninger og 67 % nye brukere) og med  

567 publiserte artikler om Norge må vi kunne slå fast at 

interessen for Norge fremdeles er stor. IN Milano arran-

gerte i fjor 39 pressereiser for 108 fotografer og journalis-

ter. Total presseverdi var på hele 108 mill. NOK foruten  

TV, radio og Internett. IN Milano tilrettela også presse-

reiser og informasjon da det populære reiselivsmagasinet 

Meridiani ønsket å publisere et eget Norgesnummer.  

Publikasjonen kom ut i mai og sto alene for en presse-

verdi på 17 mill. NOK. 

IN Milano har i 2011 deltatt på alle de 3 største reiselivs-

messene, arrangert nordisk workshop i Milano og gjen-

nomført store reklamekampanjer i de største italienske 

byene.

italia

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta  
 
hovedstad: roma 
 
befolkning: 60 mill. 
 
areal: 301.340 km2 
 
bNP-vekst:  
+0,4 % (2011) 
 
gjennomsnittsinfla-
sjon: 2,9 % (2011) 
 
arbeidsledighet:  
8,5 % (2011) 
 
italienske reiser  
i italia:  
78 mill. – 1 % (2011) 
 
italienske reiser til 
utlandet: 18 mill. 
-8,6% (2011) 
 
Kilde:  
EIU og (EO kommer med 
kilden til reiselivstall) 
 

Foto: Finnmark Reiseliv AS
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eneRgi og Miljø

Italia har satset kraftig på solenergi de siste årene og 

er nå verdens nest største marked i form av installert 

kapasitet. På energisiden har derfor vår hovedinnsats 

vært konsentrert om denne sektoren. IN Milano har i 2011 

assistert flere norske solenergiselskaper på markedet 

både i form av markedsinformasjon, profilering og 

myndighetsdialog. Den italienske solenergiindustrien er 

under utvikling og oppstrøms vil det etter hvert kunne gi 

muligheter også for utstyrsleverandører. 

Energieffektivisering representerer et annet stort utvi-

klingsområde. Italia har innført energisertifisering av 

boliger og forretningsbygg og fokuset på ny teknologi 

knyttet til bygningsmaterialer, elektrisitet, varmepum-

per, automasjon i bygg og energibesparelse generelt er 

stort. 

Biogass er et annet område det satses sterkt på for å nå 

EU-målene Italia har forpliktet seg til. Vindforholdene i 

Adriaterhavet er dessuten under kartlegging gjennom et 

EU-finansiert forskningsprosjekt. Stor spenning er knyt-

tet til hvilke muligheter rapporten vil avdekke når denne 

presenteres i 2013.

iKt

Det italienske IKT-markedet er i sterk utvikling og 

omsetningen er nå blant de høyeste i Europa. Italia 

representerer et attraktivt marked for tilbydere av 

software-applikasjoner, telecom og ikke minst mobile 

tjenester. Det teknologiske gapet mellom Italia og andre 

europeiske land er snevret kraftig inn de siste årene, men 

markedet er langt fra modent og innen mange segmen-

ter og potensialet er betydelig. Både SMB-bedrifter og 

offentlig administrasjon investerer aktivt i IKT for økt 

effektivisering og kvalitet. Veksten i internettilgangen 

fortsetter. 35,8 mill. italienere mellom 11 og 74 år er nå 

online (+6,9 % i 2011). Særlig sterk har veksten vært for 

mobil internettilgang: +55,4 %.

Italienerne er ivrige brukere mobiltelefoni (90 mill. aktive 

SIM-kort hvorav 23 mill. med tilgang til UMTS tjenester. 

Også skyteknologi er på full fart inn og forventes å gene-

rere 451 mill. € i omsetning de neste 3 årene. 

I 2011 bistod IN Milano også en håndfull norske IKT-

leverandører på det italienske B2B-markedet. Applika-

sjonsområdene har vært knyttet både til det offentlige og 

det private markedet. 

MaRin

Italienerne spiser mye fisk og annen sjømat og landet er 

et betydelig marked for norsk sjømat, spesielt tørrfisk og 

laks. Potensialet er imidlertid langt fra utnyttet. I 2011 har 

vår innsats vært konsentrert innenfor Marint Verdiskap-

ningsprogram, der målet er å øke norske sjømatpro-

dusenters grad av markedsorientering samt å åpne 

dører til nye distribusjonskanaler og derigjennom øke 

markedsandelene for norsk sjømat. Prosjektet fortsetter 

inn i 2012. IN Milano samarbeider også nært med Norsk 

Sjømatråd om profilering av norsk sjømat i kombinasjon 

med profilering av Norge som reisemål. 

KlyngeR

Italia står i en særstilling når det gjelder utvikling av 

svært dynamiske industriklynger. I samarbeid med 

Arena-programledelsen arrangerte IN Milano i november 

en delegasjon til Milano for lederne for de ulike Arena-

prosjektene. Deltagerne fikk møte inspirerende represen-

tanter for ulike italienske klynger, regionale innovasjons-

selskaper og klyngeprogram. Som forberedelse til turen 

mottok deltagerne en rapport om den seneste italienske 

klyngeutviklingen utarbeidet av IN Milano. Flere av klyn-

gene traff italienske motparter som inspirerte til videre 

kontakt. 

design

Handelsstatistikken viser at norsk design har muligheter 

i Italia. Eksporten av klær økte med hele 101 % i 2011. IN 

Milano har i 2011 levert en rapport om mulighetene både 

på markedssiden og når det gjelder produksjon. Vi har 

også bistått Norwegian Fashion Insititute (NFI) med 

markedsbesøk og etablering av kontakt med sentrale 

aktører i italiensk motebransje, et marked som egner seg 

spesielt godt for et middels høyt segment. Markedet byr 

også på interessante muligheter innen produksjon, noe 

vi ønsker å se nærmere i 2012.

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  italia

Takket være bistand fra Innovasjon 
Norge og Ambassaden i Roma, fikk vi 
italienske myndigheter til å endre et 
diskriminerende regelverk mot norske 
produsenter.

ivano Zanni, Managing diRectoR,  
Rec solaR italy sRl

Vårt samarbeid med Innovasjon Norge 
i Milano strekker seg nå over 3 år og 
har vært av stor betydning for vår 
merkevare- og nettverksbyging på det 
italienske markedet.

MassiMo MaRchesin, expoRt ManageR  
scandinavian Business seating as
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Italia representerer også et spennende marked for norsk 

møbeldesign, både som marked og som utstillingsvindu 

internasjonalt. IN Milano har i 2011 bistått flere aktører 

med profileringstiltak samtidig som vi i samarbeid med 

Norsk Industri har sørget for norsk deltagelse på den 

internasjonale møbelmessen fra 2012. 

Profilering av norsk arkitektur har vært et annet aktivi-

tetsområde. I forbindelse med arkitektmagasinet Area’s 

utgivelse av et spesialnummer om norsk arkitektur arran-

gerte IN Milano i samarbeid med forlaget, Ambassaden 

i Roma og flere norske aktører en konferanse om norsk 

arkitektur på det Polytekniske universitetet i Milano.

landBRuK

Italiensk landbruk, småskala matproduksjon og merke-

varebygging inspirerer fortsatt norske aktører. Ikke minst 

er det mye å lære når det gjelder samarbeidsformer og 

skjæringsfeltet mot reiseliv og opplevelser. Etter en liten 

nedgang i antall studieturer i 2011 ser vi nå økt etterspør-

sel for 2012. 

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

  italia

innovasjon norge Milano

Via Puccini 5
20121 Milano 
 

T: +39 02 85 45 14 11
F: +39 02 85 45 14 30
milano@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 

Forside Area-magasinet: Gruppo Sole 24 Ore

“IN Milano sørget for et svært innholdsrikt og inspirerende program til vår  
klyngeledersamling i Milano høsten 2011. I forkant av samlingen utarbeidet de  
en bakgrunnsrapport som er av stor nytte for internasjo naliseringsarbeidet  
både i NCE og i Arenaklyngene. Takk for innsatsen!”

pRogRaMledelsen aRena-pRogRaMMet
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Frankrike er et viktig marked for norsk reiseliv. Kommersielle 
gjestedøgn fra Frankrike står for om lag 4 % av totalt antall 
utenlandske overnattinger i Norge. 

Den franske økonomien har vært preget av den finansi-

elle uroen og usikkerheten i verdensøkonomien. Til tross 

for at Frankrike har vært vurdert som blant de sterkere 

og mer betydningsfulle innenfor Euro-sonen, mistet 

Frankrike mot slutten av 2011 sin AAA-status. Den franske 

kjøpekraften er svekket, men dette har ikke gitt tilsva-

rende utslag på reisefrekvensen til Norge tross stadig 

sterkere krone i forhold til Euro. Dette forklarer vi ut fra at 

primærmålgruppen hva gjelder Norgesreiser tilhører en 

kjøpesterk gruppe som har en noe romsligere privatøko-

nomi enn gjennomsnittsfranskmannen. 

Den franske reiselivsstrategien

Det er franskmannens store interesse for kultur og aktive 

naturopplevelser som ligger til grunn for den markeds-

strategien som er utviklet for dette markedet (OPTIMA). 

Ved målbevisst bruk av den franske strategien skal vi 

befeste Norge som en destinasjon med ”eksotiske opple-

velser i vakker (norsk) natur”. 

Resultatene fra OPTIMA-undersøkelsen ligger til grunn 

for arbeidet med samtlige aktiviteter i 2011. Samtidig har 

vi også lagt vekt på å presentere partnere og deres pro-

dukter. Formålet med våre aktiviteter har vært å styrke 

kjennskapen og bevisstheten til Norge som reisemål 

for derigjennom å bryte ned mentale barrierer og sikre 

tilvekst av nye Norgesreisende og øke antall franske 

gjestedøgn i Norge. 

reiselivsåret som gikk

I 2010 var et godt fransk reiselivsår og vi opplevde en 

vekst i antallet franske gjestedøgn på syv prosent. 

Dessverre holdt ikke denne gode utviklingen fast i 2011. 

Til tross for at flere av de viktigste lokale turoperatørene 

tidlig meldte om rekordsalg sesongen 2012, viste året sett 

under ett en nedgang (-2%).

Franske kommersielle gjestedøgn 2009 - 2011 →  

Franske gjestedøgn 2009 2010 2011
antall franske  
kommersielle  gjestedøgn 298 168 318 072 310 488
 Kilde: SSB 
 
 

Franske gjestedøgn 2011 →

Franske gjestedøgn 2011
Hotell 212 940
Hyttegrend 6 834
Camping 78 694
Vandrerhjem 12 020
 Kilde: SSB 

fransk presse interessert i norge

Franske medier viser stadig stor interesse for Norge.  

73 journalister besøkte Norge med hel eller delvis  

assistanse fra Innovasjon Norges kontor i Paris. Arbeidet 

resulterte i om lag 150 artikler hvorav 34 ble publisert 

som direkte følge av presseturer tilrettelagt fra IN.  

Den totale annonseverdien på pressearbeidet tilsvarer  

ca. 26 mill. NOK, som er en fordobling av resultatet fra 

året før. Spesialutgaven Trek – Norvège representerer  

en betydelig del av dette beløpet.

Pressearbeid er en integrert del i det totale profilerings-

arbeidet av Norge som reisemål og skal sammen med 

øvrige markedstiltak bidra til å posisjonere Norge som et 

attraktivt reisemål overfor det franske markedet. Eksem-

pel på presseaktiviteter som er blitt gjennomført i løpet 

av 2011 er; pressereiser, pressemeldinger, pressearrange-

ment, presseworkshops og for øvrig en løpende pleie og 

dialog med pressen.

Frankrike

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta: 
 
hovedstad: Paris  
 
befolkning: 65,3 mill. 
 
areal: 674 843 km2 
 
bNP: vekst +4,6 % 
(Q3 2011) 
 
gjennomsnittsinfla-
sjon: 1,7 % (jan 2012) 
 
arbeidsledighet: 9,7 
% (Q3 2011) 
 
Franske feriereiser  
i Frankrike: 176 mil.  
– 2,8 % (2010) 
 
Franske feriereiser  
til utlandet:  
22 mill. +1,5 % (2010) 
 
kilde: iNSee og  
tourisme.gouv.fr

«Andelen franskmenn som overnatter 
på hotell er 68,6 %.»

sonDre arnDahl, trysil
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Pressearbeidet  2011 → 
 
PressearBeIdet I FrankrIke (resULtater) 2011
antall artikler om norge som reisemål 71
total annonseverdi  25 936 720 nOk
antall journalister på presseturer til norge 73
Produserte pressemeldinger / nyhetsbrev 9
 Kilde: Innovasjon Norge, Presserapport 2011 

aktiviteter og prosjekter

Kontoret har gjennomført en rekke spennende og resul-

tatrike tiltak i løpet av året. De ulike aktivitetene har vært 

koblet til følgende prioriterte prosjekter;

• Norgeskampanjen 

Annonsekampanje i print og web 

Stor aktivitet over sosiale medier (Facebook & Twitter)  

Temakvelder med lokale bransjepartnere

•	vintermarkedsføring med vekt på vinteropplevelser 

uten ski. 

•	 tema – vandring.  

Vandremessen i Paris, annonsering,  

temakvelder i Paris & Lyon.

•	meetingsprosjekt (kurs- og konferanse). 

Meedex-messen, sales calls, studietur, VIP-arrange-

ment lagt til Centre Pompidou og Munch-utstillingen.

•	bransje:  Utviklet en elektronisk infodatabase og et 

eget e-læringsprogram for fransk reiselivsbransje. 

Programmet har vært en stor suksess og en måned 

etter lansering hadde over 10 % av samtlige franske rei-

sebyråansatte gjennomført opplæringsprogrammet.

kunDebeDrifter

Kontoret har i løpet av året hatt samarbeid med  

representanter fra en stor del av norsk reiselivsbransje. 

Kundeporteføljen består av representanter fra store  

destinasjoner som Nord Norge og Fjord Norge til  

hotellkjeder, flyselskap og mindre enkeltbedrifter med 

produkter tilpasset det franske markedet – alt med  

utgangspunkt i å gi lokale ideer globale muligheter og 

bidra til økt verdiskaping.

utsiktene fremover 

Den økonomiske krisen er et faktum for Europa og  

Frankrike. Arbeidsløsheten er økende, kjøpekraften svek-

kes og en av gjengangerne i den franske presidentvalg-

kampen er blitt budskapet om å kjøpe fransk for å sikre 

landets fremtid. Vi antar at dette vil påvirke antallet  

franske gjestedøgn, slik at en vil se en nedgang totalt 

sett. 

Erfaringsmessig har vi sett at målgruppen vår i mindre 

grad har latt seg påvirke av tidligere konjunkturendrin-

ger og vi anslår derfor at vi gjennom god og målrettet 

markedsføring, kombinert med et høyt aktivitetsnivå 

i bransjen, vil ha et godt grunnlag for å opprettholde 

dagens trafikk fra Frankrike til Norge.

kontoret i paris

Tove Eliassen, kontorleder og markedssjef (reiseliv) 

Delphine Vallon, presse og kommunikasjon (reiseliv) 

Anne Lisbet Tollånes, bransje, tema og meetings (reiseliv) 

Martin Hennum, rådgiver (næringsliv) 

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

  Frankrike

innovasjon norge paris

22, rue de Marignan
75008 Paris 
 

T: +33 1 53 23 00 50
F: +33 (0)1 53 23 00 59
paris@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 

Pressetur til Lofoten, februar 2011, etter utflukt med ribbåt.
Foto: Béatrice Hentgen/Editions Gaïa
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2011 was an eventful year for the United Kingdom with budget cuts, 
numerous demonstrations, the London Riots, the Royal wedding 
and an increasingly turbulent Eurozone debt crisis. As the country 
was getting ready for the 2012 Olympics in London, the Innovation 
Norway team continued to experience great interest from 
Norwegian companies looking to grow their business.

UK Economy and marKEt

The UK and Norway share a long history of bilateral  

cooperation, and in January 2011 the Prime Ministers  

Cameron and Stoltenberg signed a bilateral and global 

partnership agreement. The UK provides an unrivalled 

and highly cost effective environment for global com-

panies to thrive, and continues to be the most popular 

location for foreign direct investment (FDI) in Europe. 

Furthermore, the World Bank ranks UK first in Europe 

and fifth in the world in a list of the easiest places to 

operate business. 

The eurozone debt crisis was, and continues to be, the 

“single biggest risk” to the UK. Total unemployment 

rose to 2.68 million last year, with youth unemployment 

above one million.  All industries except from energy have 

been affected by the euro crises, where both investments 

from the private and government sector have been made.  

However, there were good opportunities for thriving 

companies to gain position in a less crowded market-

place, and Innovation Norway’s London team could re-

port a high level of interest and activity from Norwegian 

entrepreneurs.

tradE

Energy & Environment The UK continues to be the 

world leading market for offshore wind, and Innovation 

Norway has in 2011, together with INTPOW and BVG  

Associates, been mapping the supply chain to monitor 

and identify opportunities for Norwegian suppliers  

targeting the offshore wind sector. 

The London team participated and organised various 

events for its customers in 2011. All Energy, the premier 

renewable energy exhibition, took place for the 11th year 

in Aberdeen and Innovation Norway organised a Norwe-

gian Pavilion creating greater visibility for participating 

companies. The competence programme, Navigator 

Green ICT, brought 10 ICT companies with focus on green 

technologies to London for a two day event. Highly 

qualified speakers from the industry gave insight on 

internationalisation and commercialisation in and from 

the global hub.

Furthermore, other areas gaining focus in 2011 included 

energy efficiency, waste treatment and venture funding 

opportunities.

 

Health The Anglo-Nordic region continues to be one of 

the fastest growing biotech regions in the world. 

Concluding the eighth consecutive year, the Anglonordic 

Biotech Conference provided the ideal one-stop opportu-

nity to discover, collaborate and invest in this success.  

By invitation only, the select audience is restricted to drug  

discovery-, pharmaceutical and venture capital firms. 

New for 2011 was Aescap Venture’s Investment Room 

that offered twelve flourishing biotechnology companies 

the opportunity to present investment pitches towards 

an audience of 35 global Investment firms and pharma-

ceuticals.

We have close relationship with the clusters Oslo Cancer 

Cluster, Oslo Medtech and MedITNor.  More than 100 

companies that provide a wide range of technology 

products and services related to health and medicine are 

members of these clusters.

united kingdom

WE givE local
idEas global  

opportunitiEs

 → countrY Facts 
 
capital: london 
 
area: 243 610 km2 
 
population:  
62.7 million 
 
gdp 2010: $2.480 
trillion 
 
gdp growth in 2011: 
0.9 % 
 
unemployment rate: 
8.6 %

From All Energy – Photo: Desiree Vikse, Innovation Norway
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In 2011 we have been working with various Norwegian 

companies representing the food supplement industry, 

administrative software developers and, biotech/med-

tech industry. However the general economic situation  

in the UK makes entry challenging and uncertain for 

foreign companies.

other sectors In 2011, growing interest and a high  

level of activity was experienced within ICT as more  

Norwegian tech companies looked towards the UK as  

a stepping stone to globalisation. The country remained 

the largest ICT market in Europe and is forecasted to 

continue growing in 2012. The London team assisted a 

range of companies in gaining insight and foothold in the 

market, and cloud computing, social and search techno-

logies were areas of particular focus. The High Growth 

Programme created great opportunities for born global 

companies to work continuously with our London team 

as sparring partner and support in entering the market. 

The main effort within creative industries was the 100% 

Norway exhibition which returned as an integral part of 

the London Design Festival 2011. The event was showca-

sing the best of Norway’s furniture and interior products 

to an international audience and attracted several thou-

sand visitors over the four days at Earl’s Court.

toUrISm 

consumer activities Four consumer campaigns were 

carried out in the UK market: The Norway Campaign, 

Northern Norway project, Hiking and Fishing projects.

Partners in the campaigns included Norwegian destinati-

ons, transport companies and UK tour operators and had 

a total budget of NOK 14 million.  Activities resulted in an 

increase in UK bednights of Norway of 1 %.

Other consumer activities included participation at the 

Destinations Show (3-6th Feb) and Scandinavia Show 

(October).

press Innovation Norway UK sent 99 journalists to 

Norway on press trips and arranged six group press trips 

to a number of destinations in Norway. The press work 

generated 300 articles worth approx. 29 mill NOK. 

travel trade activities  A variety of trade activities were 

carried out: World Travel Market – the World’s second 

largest trade fair for the tourism industry in November 

attracted 11 partners from Norway as well as Trond Giske.  

In addition, we have arranged for 52 TOs to travel to  

Norway on FAM trips and have arranged an Extreme 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  united kingdom

100% Norway 
Photo: Marianne Wie

From World Travel Market (Trond Giske og Ambassador Kim 
Traavik visited the stand) – Photo: Hanne Knudsen, Innovation 
Norway
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Agency Sports Challenge’ for the Meetings segment which 

took place in Milton Keynes in September.  45 buyers from 

UK agencies and 9 partners from Norway took part in the 

competition to win a trip to see the Northern Lights.

 

Other trade activities included NTW and the London 

Workshop. 

 

IntErnatIonal toUrISm

International department works across several markets 

and two of the project leaders are located at the London 

office.  In 2011 active holidays and international press 

have been the focuses of the international effort.  

The projects’ aim was to coordinate efforts across markets 

to encourage synergies and “best practice”.

active Holidays Across Europe we are experiencing 

growth in active holidays and this is one of Innovation 

Norway’s strategic focus areas. The project profiles the 

offers within this segment in Norway as well as facilita-

ting product development. 

In 2011 we focused on fishing, hiking, diving and cross 

country holidays. The total income for the project was 

4 million NOK, whereas 2.9 mill. came from the main 

projects. The hiking project consisted of 42 partners, the 

fishing project 16 and in the cross country project we 

worked with Norske Spor which coordinates cross coun-

try destinations in Norway. We worked in 7 countries.

The profiling activities included brochures, inserts,  

campaign pages on Visit Norway (brand new format for 

both hiking and cross country project), advertisement on 

web and in outdoor magazines, press visits, fam trips  

and participation on exhibitions.

To facilitate product development we arranged two 

networking events with relevant speakers and a study 

trip in cooperation with NCE Fjord Norway to Switzer-

land.

international press project Press work is an important 

aspect of Innovation Norway’s marketing activities. 

Good articles and TV programs gains us great exposure 

to a fraction of the price of traditional advertisement in 

similar media. Furthermore, editorial is seen as more 

credible and therefore more interesting to the consumer. 

In 2011 we conducted a program to improve our efficiency 

in the way we work in the press group. As a result of the 

project it was decided to develop new press sites, intro-

duce international press / blog trips and news feeds to all 

markets in 2012. Additionally it was concluded that the 

project were to be relocated to Oslo autumn 2011.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  united kingdom

Innovation norway

Charles House
5 Lower Regent Street
London SW1Y 4LR
United Kingdom

T: +44 (0) 20 7389 8800
F: +44 (0) 20 7973 0189
london@innovasjonnorge.no
www.innovationnorway.no 

“Just wanted to say thanks for a great 
evening last week. The enthusiasm of 
the suppliers really rubbed off and they 
really know how to sell Norway as a 
destination!! The activities were very 
cool too and thanks for organising.” 

Sonja van dEr lanS, Global accoUnt manaGEr – 
mEEtInGS manaGEmEnt ZIbrant, Global SalES & 
marKEtInG
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Region Sentral Europa, Baltikum og Tyrkia
Regionen dekker et stort geografisk område med flere nye  
EU-land fra Estland i nord til Bulgaria i sør, samt Tyrkia 

Regionen i ledes fra Oslo og besto i 2011 av følgende

kontorer:

•	 Tallinn,	Estland,	som	er	ansvarlig	for	hele	Baltikum,	 

 med lokale konsulenter i Riga, Latvia og Vilnius, Litauen

•	Warszawa,	Polen

•	 Budapest,	Ungarn	–	representert	ved	en	selvstendig

 konsulent som også dekker Tsjekkia

•	 Bucuresti,	Romania-prosjektkontor

•	 Sofia,	Bulgaria	–	prosjektkontor

•	 Istanbul,	Tyrkia

DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I MARKEDENE

Også	denne	regionen	ble	hardt	rammet	av	den

internasjonale	finanskrisen	–	men	de	landene	hvor	IN

har	kontorer	er	nå	av	de	som	i	2011	kunne	framvise

sterkest	økonomisk	vekst	(BNP):

- Estland 8 %

- Litauen 6,1 %

- Latvia 4,5 %

-	Polen	4,3	%

- Romania 1,5 %

- Tyrkia: 6,6 %

 

SEKTORFOKUS I REGIONEN

De	viktigste	satsingene	i	regionen	i	2011	har	vært	energi

og	miljø,	sjømat,	IKT,	maritim	sektor,	samt	forsvarsindus-

trien	og	reiseliv	spesielt	for	Polen.	Hvert	kontor	har	sine	

sektorprioriteringer	med	tilhørende	spesialkompetanse	.

 

POLEN

Norsk	eksport	til	Polen	fortsatte	å	øke	i	2011,	til	nesten

15,7	milliarder	inkl.	olje.	Kunnskapen	om	Norge-	og

Norges	omdømme	i	Polen	er	godt,	og	IN	Warszawa

jobbet også i 2011 med mange omdømmerelaterte

aktiviteter.	Kontoret	opplevde	også	økt	interesse	fra

norsk	næringsliv,	og	utførte	ca.	30	bedriftsprosjekter.

Det	er	et	mangfold	av	norske	bedrifter	i	Polen	(ca.	200),

fra	mange	ulike	bransjer.	Kontoret	har	da	også	i	2011

vært	engasjert	i	et	bredt	spekter	av	prosjekter.

Fokusområdene	har	likevel	vært:

•	Sjømat

•	Turisme

•	Energi-	og	miljøsektoren

•	Forsvar

Omdømmerelatert	arbeidKontoret	har	i	løpet	av	2011

også	gjennomført	prosjekter	og	utviklet	kunnskap

innenfor	olje-	og	gass-sektoren	(for	eksempel	skifergass),	

IKT	og	undervisningsmarkedet.

 

BALTIKUM

Estland,	Litauen	og	Latvia	and	Latvia	–	med	totalt	7

millioner	innbyggere	utgjør	et	spennende	område	med

tanke	på	forretningsmuligheter	for	norske	bedrifter.

Regionen	har	kommet	i	gang	med	en	positiv	økonomisk

vekst	i	kjølevannet	av	finanskrisen.	Estland	hadde	den	

sterkeste	økonomiske	veksten	i	EU	for	andre	år	på	rad	

med	8	%.	I	tillegg	til	å	kunne	tilby	gunstige	ramme-

betingelser	for	næringslivet,	har	landene	høyt	utdannet	

arbeidskraft,	et	kostnadsnivå	som	er	svært	konkurranse-

dyktig	i	en	europeisk	sammenheng	og	kulturell	nærhet	

til	Norge	og	de	nordiske	landene.	De	baltiske	landene	har	

også tilgang til betydelige utviklingsfond i regi av EU og 

også	EFTA-landene.	

I	perioden	2007-2013	vil	landene	motta	15	milliarder	 

Euro	i	utviklingsstøtte	fra	EU.	Baltikum	kan	slik	sett	tilby	 

mange	markedsmuligheter,	for	eksport,	import	og	

produksjon.	

Region – SentRal euRopa, Baltikum og 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 forny-
else 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.

Warszawa	/	Polen
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TYRKIA

Gjennom	en	langvarig	økonomisk	opptur	etter	årtusen-

skiftet	er	Tyrkia	etablert	som	medlem	i	G-20	gruppen	

og	var	ved	utgangen	av	2011	rangert	som	den	17.	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	lyktes	med	å	etablere	seg	som	

produksjonsland	innen	flere	sektorer	hvor	norsk	industri	

har	underleverandører	med	internasjonal	konkurranse-

kraft.	BNP	økte	med	6,6	%	%	i	2011.	På	den	negative	siden	

kan	nevnes	høy	inflasjon,	anslått	til	7,8	%	for	året	som	gikk.

ROMANIA OG BULGARIA

På	vegne	av	Utenriksdepartementet,	har	Innovasjon

Norge	siden	2007	hatt	operatøransvaret	for	de	bilaterale

samarbeidsprogrammene	med	Romania	og	Bulgaria.

Programmene	er	en	del	av	EØS-finansieringsordningene

for	perioden	2007-2009.	Innovasjon	Norges	kontorer	i

Bucuresti	og	Sofia	er	således	prosjektkontorer	med	et

mandat	som	begrenser	seg	til	administrasjon	og	opp-

følging	av	de	bilaterale	samarbeidsprogrammene.	Fore-

spørsler	som	ikke	faller	inn	under	samarbeidsprogram-

menes	formål	henvises	til	ambassadenes	kommersielle	

medarbeidere	eller	til	Innovasjon	Norges	kontor	i	Oslo.

De	bilaterale	samarbeidsprogrammene	med	Romania	og

Bulgaria	har	vært	en	tilskuddsordning	for	samfinan-

siering	av	bilaterale	prosjekter	mellom	aktører	i	Norge	og	

de	to	nevnte	land.	Formålet	med	samarbeidsprogram-

mene	har	vært	å	bidra	til	økonomisk	og	sosial	utvikling	i	

mottagerlandene.	For	finansieringsperioden	2007-2009	

har	ordningene	vært	i	størrelsesorden	EUR	48	mill.	for	

Romania	og	EUR	20	mill.	for	Bulgaria.	Norske	aktører,	

både	private,	offentlige	og	frivillige	organisasjoner,	har	

kunnet	søke	om	støtte	under	programmene	sammen	

med	partnere	i	Romania	eller	Bulgaria.	I	Romania	ble	ca.	

35,5%	av	midlene	tildelt	prosjekter	i	privat	sektor,	mens	

tilsvarende	tall	for	Bulgaria	var	ca.	25%.	Støtten	er	blitt	

gitt	i	form	av	mottagerlandet.	Alle	tilgjengelige	midler	

ble	tildelt	innen	tilsagnsfristen	som	var	30.	april	2009	

og	resulterte	i	29	samarbeidsprosjekter	i	Romania	og	22	

samarbeidsprosjekter	i	Bulgaria.	Alle	prosjektene,	med	

unntak av et fåtall som fikk ett års forlengelse, ble avslut-

tet	våren	2011.	Støtten	har	vært	gitt	i	samsvar	med	regel-

verket	for	statsstøtte	og	regler	om	offentlige	anskaffelser	

og	har	representert	en	viktig	risikoavlastning	for	norske	

bedrifter	som	har	ønsket	å	etablere	virksomhet	i	landene.

For	de	nye	EØS-finansieringsordningene	for	perioden

2009-2014	får	Innovasjon	Norge	operatøransvaret	for	to

nye	programmer	i	Romania,	ett	nytt	program	i	Bulgaria,

samt	ett	fond	som	omfatter	program	i	12	mottagerland

–	deriblant	Romania	og	Bulgaria.”	Norsk	eksport	til	 

Romania	utgjorde	i	2011	NOK	1,3	mrd.	(38%	økning	fra	

2010),	mens	importen	var	NOK	2,4	mrd.	(nedgang	på	15%	

fra	2010).	Norsk	eksport	til	Bulgaria	utgjorde	i	2011	ca.	

NOK	100	mill.	(10%	økning	fra	2010),	mens	importen	var	

NOK	335	mill.	(økning	på	20%	fra	2010).

TSJEKKIA OG UNGARN

Bedrifter	med	spørsmål	vedrørende	Tsjekkia	og	Ungarn

henvises	til	de	norske	ambassadene	i	Praha	og	Budapest.

Innovasjon	Norges	har	avtale	med	en	tilknyttet	konsu-

lent	i	Budapest	som	dekker	Ungarn	og	Tsjekkia	og	som	

påtar	seg	kommersielle	oppdrag	som	ambassadene

ikke	kan	dekke.

Associated	Consultant	Ms	Judit	Ujfalussy

Email:	Judit.Ujfalussy@innovationnorway.no

Tel:	+36	209	388	792

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

  Region – SentRal euRopa, Baltikum og tyRkia

Tallinn	/	Estland

Foto:	B
jørn	O

.	B
jørnsen/Innovasjon	N

orge

Istanbul	/	Tyrkia

Rolf	P.	Almklov,	regionleder

Innovasjon Norge Istanbul

Aytar	Cad.	Aydın	Sok.
Aydın	İş	Merkezi
No:2/7	1.Levent
Istanbul	-	TURKEY

T:	+90	212	284	4362
Fax:	Fax	+90	212	284	4364
istanbul@innovasjonnorge.no 
www.innovasjonnorge.no	

 Leder:  
Rolf	P.	Amklov
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Kort om markedet
I 2011 har BNP for første gang siden 2008 vært positivt og endte 
på 1,5%. Romania har en låneavtale med IMF, EU-Kommisjonen og 
Verdensbanken verdt ca. € 20 mrd. og Romania har i 2011 overholdt 
alle forpliktelser i låneavtalen. Også i 2012 vil innstramningstiltakene 
fortsette for å sikre stabil økonomi i landet. 

EU er Romanias klart viktigste marked, med Tyskland og 

Italia som viktigste handelspartnere - og Østerrike som 

største utenlandske investor grunnet overtagelse av

energigiganten Petrom og Romanias største bank (BCR). 

I følge den norske ambassaden i Bucuresti har om lag  

60 norskrelaterte bedrifter aktivitet i Romania. Orkla er i 

dag den største norske investor i Romania. Samhandelen 

mellom Norge og Romania var i 2010 € 392 millioner. 

Miljø, fornybar energi og maritim sektor forventes å bli 

viktige fremover.

Nye samarbeidsmuligheter gjeNNom  

eØs-midleNe 2007-2009

Som en del av EØS-finansieringsordningene stilte 

Norge og EØS/EFTA-landene til rådighet € 98,5 mill. for 

samfinansiering av utviklingsprosjekter i Romania i fi-

nansieringsperioden 2007-2009. Omtrent halvparten av 

midlene, € 48 mill., ble kanalisert gjennom det bilaterale 

samarbeidsprogrammet mellom Norge og Romania. 

Innovasjon Norge har siden 2007 hatt operatøransvaret 

for det bilaterale programmet på vegne av Utenriksde-

partementet. 

Innovasjon Norges kontor i Bucuresti er således et 

prosjektkontor med et mandat som begrenser seg til 

administrasjon og oppfølging av det bilaterale samar-

beidsprogrammet. Forespørsler, som ikke faller inn under 

samarbeidsprogrammets formål, henvises til ambas-

sadens kommersielle medarbeider eller til Innovasjon 

Norges kontor i Oslo. 

Formålet med programmet er å bidra til sosial og øko-

nomisk utvikling i Romania. Alle prosjektmidlene for 

perioden ble fordelt i 2009 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. 

Samtlige prosjekter er gjennomført i samarbeid med 

norsk partner. Tilskuddsmidlene representerer en viktig 

risikoavlastning for de norske bedriftene som har forsøkt 

å etablere virksomhet i Romania. Alle prosjektene, med 

unntak av ett som fikk forlengelse, ble avsluttet i 2011. 

et maNgfold av prosjekter iNNeNfor  

bærekraftig produksjoN 

Hovedtyngden av tilskuddsmidlene, både i antall og 

verdi, ble tildelt prosjekter innenfor denne sektoren, som 

også omfatter alle prosjektene i privat regi. En maritim 

næringslivinkubator er etablert i Constanta. Fem start-

up bedrifter har tilholdssted der. 

I Iasi, nord-øst i Romania, er en fabrikk som produserer 

medisinske engangsartikler for verdensmarkedet opp-

gradert og utvidet med topp moderne produksjonslinjer. 

28 av de ansatte, de fleste kvinner, har fått oppgradert  

sin kunnskap som produksjonsmedarbeidere.  I tillegg er 

to nye produksjonshaller reist i Bucuresti og disse rom-

mer et “Induction Technology Heating Centre”.

syNlige resultater iNNeNfor miljØ

St.meld. nr. 10 (2008-2009) om Næringslivets samfunns-

ansvar i en global økonomi har dannet utgangspunktet 

for utarbeidelse av et utkast til tilsvarende strategi for 

Romania, med fokus på miljø. Med miljøverndeparte-

mentet som pådriver er det etablert et nasjonalt nettverk 

for bedrifter og offentlige aktører relatert til øko-innova-

sjon og opplæring om grønne innkjøp er gjennomført. 

De regionale myndighetene i Sibiu-regionen har revidert 

sin avfallshåndteringsstrategi og satt i gang tre prosjek-

ter 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.

Romania

vi gir loKale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta 
 
hovedstad:  
bucuresti 
 
befolkning:  
19,5 mill. (est. 2011) 
 
areal: 237 500 km2 
 
bNP:  
€ 126 mrd. (est. 2011) 
 
bNP vekst 2011: 1,5 % 
 
arbeidsledighet 2011: 
5,4 % 
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solid iNNsats i helsesektoreN  

– eN sektor med store utfordriNger

Byggingen av et nytt dagsenter for barn med autisme er 

ferdigstilt i Bucuresti. I Zalau, nord-vest i Romania, åpnet 

helseminister Strøm-Erichsen, sammen med sin rumen-

ske motpart, et rehabilitert bygg som vil gi personer med 

sjeldne sykdommer en plass i det rumenske helsevesen. 

Videre får eldre i noen av Romanias mest fattige lands-

byer 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. 

eNergi- og eNergieffektiviseriNg  

– viktige bidrag

Tre prosjekter har bidratt med å etablere blant annet et 

lite demonstrasjonssenter for fornybar energi, gitt inn-

spill til strategi for energisikkerhet, samt gitt opplæring 

av personell som arbeider med atomkraft.

koNtroll og oppfØlgiNg

Innovasjon Norge har hatt ansvaret for oppfølging og 

kontroll av alle prosjektene. Siden alle prosjektene har 

vært i avslutningsfasen i 2011, har kontroll av sluttrappor-

ter, sluttregnskap og besøk til prosjektene vært konto-

rets viktigste aktivitet i året som er gått. Oppfølgingen er 

gjort i henhold til Innovasjon Norges etablerte rutiner for 

saksoppfølging, i samarbeid mellom saksansvarlige på 

distriktskontorene og lokale medarbeidere på kontoret i 

Bucuresti.

iNformasjoNs- og profileriNgstiltak

Innovasjon Norge og den norske Ambassaden i Bucuresti 

organiserte i fellesskap en avslutningskonferanse for 

EØS-midlene 2007-2009 i Bucuresti 7. juni 2011. I tilknyt-

ning til dette arrangerte vi også en fotoutstilling i museet 

for samtidskunst i Bucuresti med bilder fra prosjektene, 

og vi ga ut et fotoalbum og en kalender med prosjekt-

bilder. I tillegg organiserte vi en utendørs fotoutstilling i 

Bucuresti, Sibiu, Cluj-Napoca og Timisoara. Til sammen 

har profileringstiltakene omkring EØS-midlene og part-

nerskapsprosjektene som er blitt gjennomført bidratt 

til styrking av de bilaterale forholdene og hatt betydelig 

omdømme-effekt. 

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

  Romania

innovasjon Norge bucuresti

Norges Ambassade  
Str. Atena 18  
011832 Bucuresti

Avdelingsleder: Anne Lise Rognlidalen (Oslo-basert) 
Anne-Lise.Rognlidalen@innovasjonnorge.no 
Antall lokalansatte: 2,5 årsverk frem til oktober.  
1 årsverk i nov./des

T: +48 22 581 0 581
F: +48 22 581 0 981
bucuresti@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 
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Sterk vekst tross internasjonal finanskrise
Gjennom en langvarig økonomisk opptur etter årtusenskiftet er Tyrkia 
etablert som medlem i G20- gruppen og var ved utgangen av 2011 
rangert som den 17. største økonomien i verden. Mange internasjonale 
økonomer plasserer Tyrkia på linje med de såkalte BRIC-landene med 
hensyn til potensiale 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 lyktes med å 

etablere seg som produksjonsland innen flere sektorer 

hvor norsk industri har underleverandører med interna-

sjonal konkurransekraft.

BNP økte med 6,6 % % i 2011. På den negative siden kan 

nevnes høy inflasjon, anslått til 7,8 % for 2011.

MaritiM, vannkraft og sjøMat i fokus

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 4 årene har 

kontoret systematisk bygget opp kompetanse innen tre 

sektorer vi tror har et stort potensial for norske bedrifter; 

maritim, vannkraft og sjømat. Tyrkia er fortsatt et mar-

ked som er lite kjent blant norske bedrifter og vi har sett 

det som en viktig oppgave å innhente, systematisere og 

formidle markedsinformasjon om disse tre sektorene til 

de respektive bransjene i Norge. Denne formidlingen av 

markedskunnskap har blitt godt mottatt og har medvir-

ket til å øke interessen for Tyrkia. 

Kunnskapen om Norge lav i Tyrkia, også i næringslivet. 

Det har derfor vært viktig å sette profilering av norsk 

næringsliv i Tyrkia på dagsorden, spesielt innen de tre 

nevnte sektorene. I 2011 ble det gjennomførte flere profi-

leringstiltak i Tyrkia, samt pressetur til Norge for tyrkiske 

journalister.

norsk sjøMat – tollfri adgang

I motsetning til situasjonen på de fleste andre eksport-

markeder, har Norge tollfri markedsadgang til Tyrkia for 

samtlige sjømatprodukter. Samtidig har tilnærmet alle 

andre land høye tollsatser for sine sjømatprodukter ved 

eksport til Tyrkia.

Eksporten av norsk sjømat viste positiv vekst i 2011 og 

utgjorde 540 mill. kroner i 2011, hvor laks, makrell og sei 

var de viktigste fiskeslagene.

Sammen med Norges Sjømatråd og Ambassaden i 

Ankara har kontoret gjennomført en rekke tiltak for å 

fremme forbruket av norsk sjømat. Norske toppkokker 

har vært gjennomført en rekke kurs for tyrkiske kokker 

og også opptrådt på tyrkisk fjernsynskjøkken og i andre 

media. Sommeren 2011 var en gruppe tyrkiske journalis-

ter på reise i Nordland for å få innblikk i norsk fangst og 

oppdrett. Deltakelse på laksefestival i Lovund sto også 

på programmet og medfølgende tyrkiske kjøkkensjefer 

tilberedte laks på tyrkisk vis til lokalbefolkning og inter-

nasjonal media. Omdømmemidler fra Innovasjon Norge 

og UD, sammen med bidrag fra Norges Sjømatråd, har 

gjort det mulig å satse på slik profilering som har gjort 

Norge og norsk sjømat stadig mer kjent blant tyrkiske 

konsumenter.

Kontoret har også innen sjømatsektoren bistått nettverk 

av mindre norske produsenter som ønsker å komme inn 

på markedet.

Maritim sektor – norsk engasjement på frammarsj

I årene før finanskrisen hadde tyrkisk skipsbyggingsin-

dustri sterk vekst, noe 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 større verfts-

tyrkia

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta 
 
hovedstad:  
ankara. 
 
befolkning:  
Ca. 74 mill. 
 
areal: 783 333 km2 
 
bNP (PPP):  
1 053 mrd uSd  
(est. Cia)  
 
bNP vekst 2011:  
+ 6,6 % (est. Cia) 
 
arbeidsledighet 2010: 
10,3 %  
(est. Cia)

Jostein Medhus,  Kaptein på Det Norske Kokkelandslaget,
og matfaglig ansvarlig ved Kulinarisk Akademi i Oslo, er en av
flere norske kokker som var på oppdrag i Tyrkia i 2011 for lære
tyrkiske kjøkkensjefer om Norsk Sjømat. Her fra en demonstra-
sjon for 150 kokker på matinstituttet MSA i Istanbul.
Innovasjon Norges kontor har et stort fellesprosjekt med
Norges Sjømatråd og Ambassaden i Ankara for å fremme
sjømat fra Norge i Tyrkia.
Foto: Gökhan Çelebi
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konkurser. Krisen har medvirket til en omstilling hvor 

flere verft har satset på mer kompliserte og utfordrende 

nybygg og turn key spesialfartøy innen offshore og andre 

spesialsegmenter. Denne omstillingen har gjort Tyrkia 

mer interessant både for norske redere og for norske 

utstyrsleverandører. I 2011 fikk tyrkiske verft mange opp-

drag fra norske redere innen fiskerisektoren, så vel som 

offshore. Også innen maritim sektor har kontoret bistått 

nettverk av norske maritime bedrifter som samarbeider 

om å utvikle salg på det tyrkiske markedet.

fornybar energi i vinden

Tyrkia har en betydelig import av energiråvarer og har 

også 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. Det foreligger en rekke lisenser for 

kraftverkutbygging som kan benyttes av private aktører, 

også utenlandske. Også innen vind og solenergi er det 

interessante muligheter for utenlandske aktører.

Statkraft igangsatte sitt første kraftverk i Tyrkia høsten 

2010, har flere utbyggingsprosjekter på gang og vil inves-

tere 5-6 milliarder kroner i Tyrkia i løpet av de nærmeste 

årene. Også andre internasjonale selskap, så vel som 

tyrkiske, investerer betydelig i den tyrkiske kraftsektoren. 

Landet har en lite utviklet leverandørindustri innenfor 

denne sektoren, noe som representerer interessante 

forretningsmuligheter for norske leverandører. Istanbul-

kontoret har i løpet av 2011 bistått flere bedrifter innen 

sektoren, inkludert etableringer i markedet. 

Intpow, bransjeorganisasjonen for fornybar energi, 

Ambassaden og IN gjennomførte to større seminarer i 

Istanbul for fornybar energi i 2011. Hensikten med disse 

seminarene har vært å etablere møteplasser mellom 

norsk og tyrkiske aktører.

tyrkia – Mange Muligheter

Tyrkia er med sine 74 millioner innbyggere og med en 

sterkt voksende økonomi, et interessant marked både for 

dyre og rimelige produkter.

Istanbul-kontoret tilbyr tjenester og har oppdrag for nor-

ske bedrifter innen mange sektorer, hvorav IKT vil være et 

nytt satsingsområde for 2012.

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

  tyrkia

innovasjon norge istanbul

Aytar Cad. Aydın Sok.
Aydın İş Merkezi
No:2/7 1.Levent
Istanbul - TURKEY

T: +90 212 284 4362
F: +90 212 284 4364
istanbul@innovasjonnorge.no 
www.innovasjonnorge.no 

 Leder:  
Rolf P. Amklov

En av de viktigste oppgavene for kontoret i Tyrkia er å formidle
informasjon om markedet til næringslivet hjemme. Her fra et
godt besøkt seminar i Ålesund i regi av NCE Maritime om
muligheter innen maritim sektor i Tyrkia .
Foto: Çağlar Erdoğan

Å skape møteplasser for norsk og tyrkisk næringsliv er en
sentral oppgave innen fornybar energi. Her presenterer en
norsk bedrift seg på et seminar i Istanbul med deltakelse fra
tyrkiske og norske bedrifter og institusjoner. Intpow,
Innovasjon Norge og Ambassaden  har  samarbeidet om flere
slike arrangementer i Tyrkia de siste årene.
Foto: Çağlar Erdoğan

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

Rolf P. Almklov
Ali Başol
Çağlar Erdoğan
Gülin Kan
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Kort om markedet
Økonomien har stabilisert seg etter finanskrisen. Eksporten har 
tatt seg opp igjen og banksystemet har holdt seg solid og stabilt. 
Innenlandsk forbruk er imidlertid lavt grunnet høy arbeidsledighet. 
Utviklingen i det europeiske finansmarkedet, samt utviklingen i 
nabolandet Hellas, vil ventelig påvirke utviklingen også i Bulgaria. 

I følge den norske ambassaden i Sofia er 27 norskrelaterte 

bedrifter etablert i Bulgaria, blant dem Wilhelmsen Ships 

Service Ltd. og Jotun Bulgaria. En stor del av bedriftene 

reduserte antall ansatte i fjor og strever i det begrensede 

markedet. To nye joint ventures er etablert med tilskudd 

fra det bilaterale samarbeidsprogrammet, Flamex Bulga-

ria og solenergiparken Bela Voda.  Samhandelen mellom 

Norge og Bulgaria økte i 2011. Eksporten var ca. 100 mill. 

NOK, mens importen var ca. 335 mill. NOK.  Miljø og 

fornybar energi vil være blant de viktigste sektorene for 

Norge i tiden fremover.

Mange saMarbeidprosjekter etablert  

gjennoM eØs-Midlene 2007-2009 

Som en del av EØS-finansieringsordningene stilte 

Norge og EØS/EFTA-landene til rådighet € 41,5 mill. for 

samfinansiering av utviklingsprosjekter i Bulgaria for 

finansieringsperioden 2007-2009. Omtrent halvparten 

av midlene, € 20 mill., ble kanalisert gjennom det bilate-

rale samarbeidsprogrammet mellom Norge og Bulgaria. 

Innovasjon Norge har siden 2007 hatt operatøransvaret 

for det bilaterale programmet på vegne av Utenriks-

departementet. 

Innovasjon Norges kontor i Sofia er således et prosjektkon-

tor med et mandat som begrenser seg til administrasjon 

og oppfølging av det bilaterale samarbeidsprogrammet. 

Forespørsler, som ikke faller inn under samarbeidspro-

grammets formål, henvises til ambassadens kommersielle 

medarbeider eller til Innovasjon Norges kontor i Oslo. 

Formålet med samarbeidsprogrammet er å bidra til 

sosial og økonomisk utvikling i Bulgaria. Alle prosjekt-

midlene for perioden ble fordelt i 2009 og resulterte i 22 

individuelle prosjekter. Omtrent 56% av prosjektmidlene 

ble tildelt prosjekter i offentlig sektor, ca. 25% til prosjek-

ter i regi av privat sektor og ca. 18% til prosjekter i regi av 

frivillige organisasjoner. 

Samtlige prosjekter er gjennomført i samarbeid med 

norsk partner. Tilskuddsmidlene har representert en vik-

tig risikoavlastning for de norske bedriftene som har eta-

blert virksomhet i Bulgaria. De fleste prosjektene, med 

unntak av tre som fikk forlengelse, ble avsluttet i 2011. 

Åtte prosjekter innenfor energi- og energieffektivisering

Et norsk-bulgarsk joint venture-selskap har sammen byg-

get en solenergipark med en installert kapasitet på 0,8 

MW i Pripechene sørvest i Bulgaria. Anlegget er nå satt i 

drift. I Topolovgrad kommune er gammel gatebelysning 

skiftet ut med mer moderne og mindre energikrevende 

belysning. Dette medfører en reduksjon i energiforbruket 

på ca. 40 %. Tre kommuner ved Svartehavskysten har in-

stallert energieffektiviserende tiltak i tre offentlige bygg 

som demonstrasjonsprosjekter. Med norsk ekspertise 

har det bulgarske energidepartementet klarlagt vesent-

lige forhold av betydning for en modernisering av det bul-

garske elektrisitetsmarked og tilpasning til EU direktiver 

innen energisektoren. 

Bulgaria

vi gir loKale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta 
hovedstad: Sofia 
 
befolkning:  
Ca. 7,6 mill.  
 
areal: 110 879 km2 
 
bNP 2011:  
eur 38 945 mio 
 
bNP vekst 2012:  
1,4 % (est.) 
 
arbeidsledighet 2011: 
10,1 %

Brødtekset.......???
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et Mangfold av prosjekter innenfor  

bærekraftig produksjon

Spekteret av prosjekter er stort og mangfoldige og 

kort nevnes tre av dem; Utenfor Varna er et nytt norsk-

bulgarsk joint venture etablert og selskapet produserer 

brannslukningsapparater og brannhemmende veske. 

Flere nye arbeidsplasser er etablert. På et gårdsbruk 

utenfor Plovdiv er det etablert økologisk drift og mer enn 

1000 barn har deltatt i opplæring og fått en innføring i 

prosessen fra frø til ferdig produkt. Gjennom et samar-

beid mellom norske og bulgarske fagforeninger har man 

bidratt til forbedring av HMS på arbeidsplassene innenfor 

seks utvalgte bransjer.

MiljØsaMarbeid 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. 

schengen-MedleMskap – viktig bidrag på veien

Begge prosjektene innenfor denne sektoren har Innen-

riksministeriet som prosjektansvarlig. Det ene er et 

meget stort prosjekt som har omfattet installasjon av et 

kommunikasjonsnettverk som innebærer en sanntidso-

vervåkning 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. 

kontroll og oppfØlging

Innovasjon Norge har hatt ansvaret for oppfølging og 

kontroll av alle prosjektene. Siden de fleste av prosjek-

tene har vært i avslutningsfasen i 2011, har kontroll av 

sluttrapporter, sluttregnskap og besøk til prosjektene 

vært kontorets viktigste aktivitet. Oppfølgingen er gjort 

i henhold til Innovasjon Norges etablerte rutiner for 

saksoppfølging, i samarbeid mellom saksansvarlige på 

distriktskontorene og lokale medarbeidere på kontoret i 

Sofia.

inforMasjon og profileringstiltak

Innovasjon Norge og Ambassaden i Sofia arrangerte i 

fellesskap en avslutningskonferanse for EØS-ordningene 

2007-2009 den 31. mai 2011. I tilknytning til dette ble det 

også organisert en vandreutstilling med foto fra utvalgte 

prosjekter. De fleste prosjektene oppnådde god profile-

ring gjennom sine sluttmarkeringer.  Profileringstilta-

kene og partnerskapsprosjektene som er gjennomført 

har bidratt til økt kunnskap om Norge og EØS i Bulgaria, 

og styrket det bilaterale samarbeidet.

nye oppdrag – eØs-Midlene for finansierings-

perioden 2009-2014 

Innovasjon Norge er tildelt programoperatøransvaret for 

programmet “Grønn Næringsutvikling”, og kontoret har 

i siste halvdel av 2011 bidratt aktivt i utarbeidelsen av det 

detaljerte programforslaget. Programmet forventes å bli 

lansert våren 2012 og vil være et viktig finansielt instru-

ment for norske bedrifter som ønsker å satse i Bulgaria.

Innovasjon Norge har også programoperatøransvaret for 

programmet “Anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid” 

og kontoret arrangerte i desember et informasjonsmøte i 

Sofia for potensielle bulgarske og norske søkere.

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

  Bulgaria

innovasjon norge sofia

Norges Ambassade
Str. Bacho Kiro 26-30 
1000 Sofia

T: +359 2 981 9424/9434 
F: +359 2 98022 67
sofia@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 

 Avdelingsleder:  
Anne Lise Rognlidalen (Oslo basert)
Anne-Lise.Rognlidalen@innovasjonnorge.no
Antall lokalansatte: 2 årsverk
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The fastest growth in Europe
Estonia, Lithuania and Latvia - with a total of 7 million inhabitants 
represent an exciting area for doing business. The region has been in  
a rapid development after the financial crisis. Estonia with its 8 % 
GDP growth in 2011 was the fastest growing economy in Europe for  
a second year in a row.

In addition to favourable conditions for doing business;  

a high level of education in line with the Nordic countries, 

a cost level amongst the lowest in Europe, geographical 

and cultural proximity to the Nordic countries –  favoura-

ble public funding makes the Baltics especially attractive. 

During the period 2007 – 2013 the Baltic countries will 

receive 15 billion EUR in EU support, in addition to what 

the countries add themselves. In addition EEA/Nordic/

Norwegian funding is available for development of new 

projects. Market opportunities are significant for both 

export, import, sale and production.

As to the number of Norwegian companies in the region, 

there are about a thousand with some degree of Nor-

wegian ownership, in addition to several thousand Nor-

wegian companies with business partners in the region. 

Trade between Norway and the Baltic states reached an 

all time high in 2011 - 12.7 billion NOK.

High activity in 2011 resulted in 21 client projects within 

energy and environment, maritime, agriculture (inclu-

ding wood), ICT (including services), tourism and creative 

sectors. The majority were SME-projects, co-funded from 

the International Growth programme, although some 

projects were large companies. We also worked with 

2 fast growing companies funded from High Growth 

programme. Most Norwegian counties are represented 

in the portfolio, also involving the district offices. 

Moreover, the Baltic offices handled thousands of smaller 

business enquiries in 2011. We also contributed to more 

than 50 networking and profiling events in Norway and 

the Baltics, indicating a general interest and need for 

information from Norwegian business. The work with 

Norway Grants Green Industry Innovation (NGGII) and 

Decent Work programmes is a new and important task 

that added to the portfolio in 2011.

ENERGY AND ENVIRONMENT – NEW NORWEGIAN 

FUNDING

The Baltic States need new investments, technology 

and expertise in the energy and environment sector. EU 

regulations have been enforced and there is significant 

funding available to meet the EU requirements. Norwe-

gian energy and environment companies have already 

won significant contracts and market shares in the 

Baltics. In the period 2011-2016 the NGGII programme 

provides 25 million EUR for the development of new 

green business projects in the Baltics. Innovation Norway 

is as a program partner responsible for the facilitation of 

partnerships with Norway.

Innovation Norway worked with projects in recycling 

and clean water, assisting both Norwegian SMEs and 

large companies with market researches and strategic 

advisory in the Baltics in 2011.

 

Innovation Norway contributed to seven sector events 

including Green Industry Innovation program stake-

holder day in Estonia, Riga Technical University ‘System 

Dynamics’ renewable energy conference in Latvia  and 

Norwegian Embassy ‘The Business Advantage of Green 

Innovation: the Norwegian Perspective’ seminar in 

Lithuania.

the baltics

WE givE local
idEas global  

opporTuniTiEs

 → EsTonia 
capital: Tallinn 
population:  
1,3 million 
area: 43 700 km2 
gdp: 15,7 billion Eur 
gdp growth 2011: 8% 
unemployment: 11,2%

 → laTvia 
capital: riga 
population: 2,3million 
area: 64 600 km2 
gdp: 12,5 billion Eur 
gdp growth 2011: 
4,5% 
unemployment: 
14,6%

 → liTHuania 
capital: vilnius 
population: 3,4million 
area: 65 300 km2 
gdp: 14 billion Eur 
gdp growth 2011: 
6,1 % 
unemployment: 15 

“The Baltic Sea region is one of the 
priority areas for LNG promotion for 
us.”

HENNING MOHN, BUsINEss DEVElOpMENT lEADER, 
DET NORskE VERITAs
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MARITIME – GROWING ACTIVITY IN THE BAlTIC sE

The maritime sector is growing due to the increased trade 

and tourism in the region, and there is a need for new 

investments, technology and expertise in the maritime 

sector in the Baltics. The traffic on the Baltic Sea has in-

creased by over 50 % over the past decade and is expected 

to grow by a further 65 % by 2020. Norwegian maritime 

companies are active and successful in the market.

Innovation Norway worked with projects in harbour- 

and shipyard technologies and maritime production, 

assisting Norwegian SMEs with market researches and 

in finding partners. We also contributed to 2 maritime 

events in the region.

OppORTUNITIEs IN THE WOOD sECTOR

There were several new establishments in the woodwor-

king industry in 2011 – 50 % of Europe’s forest resources 

lies in the Nordic-Baltic region. Innovation Norway assi-

sted Norwegian SMEs and large companies in prefabrica-

tion of houses and with wooden construction material, 

in finding partners and with corporate establishments 

in 2011.

sERVICE sECTOR, INClUDING ICT, ATTRACT  

ATTENTION

Many Scandinavian business service providers have fol-

lowed 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. One example is eGovernment, which has signi-

ficant focus and funding in the market. Moreover, there 

is an increasing number of companies placing service 

activities in the Baltics within the traditional production 

sectors.

Innovation Norway worked with projects within services 

and ICT to B2G (business-to-government) and B2B (busi-

ness-to-business), assisting Norwegian SMEs and large 

companies with market research, identifying partners 

and with corporate establishments in the region.

OTHER pRIORITY BUsINEss sECTORs

In addition to the above mentioned sectors, the offices in 

the Baltics worked with company projects in the creative 

sectors and tourism in the past year. We contributed to 

14 business events in Norway and the Baltics, including 

several events related to clusters. We are also a part of an 

EU funded project on cluster cooperation in the Baltic Sea 

Region.

pROFIlING ACTIVITIEs

Innovation Norway contributed to 14 profiling events in 

cooperation with Norwegian Embassies and Norwegian 

Chambers of Commerce’s in Estonia, Latvia and Lithuania 

in 2011. Norwegian Prime Minister Jens Stoltenbergs visit 

to Estonia and Norway Grants Decent Work Program 

days in Estonia and Latvia were among the highlights. 

We also contributed to a number of business coverage in 

Norwegian and Baltic media during the year.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  the baltics

“You provided fantastic service in  
arranging meetings with potential 
sup pliers and during the visit.  
We are very satisfied with what we 
have seen and heard.”

BjøRN MARTINsEN, pURCHAsING DIRECTOR,  
VEIDEkkE AsA

“Your quality in the market report was 
very good, these are exactly the kind of 
observations we are looking for. Thanks 
for the quick delivery and for very good 
cooperation and communication.”

jON CATANI, CEO, MAN IN VAN OY

Tiina Link, Director the Baltics,
Station Manager Tallinn.
Picture: Kristiina Männik

 → balTic TEaM 
Two employees and 
six associates : 
Tiina link 
urmas lepik 
anneli valge 
annely abel 
inese andersone 
Zanda vipule 
rita boguzaite 
orinta Jasudaite

Innovation Norway

Harju 6
15054 Tallinn
Estonia

T: +372 6313 466
F: +372 6313 468
tallinn@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no 

”Thank you for hosting an excellent 
business seminar!”

jENs sTOlTENBERG, pRIME MINIsTER OF NORWAY

Prime Minister Stoltenberg 
points to Norway as a 
reliable partner at an Energy, 
Environment, Maritime and 
Corporate Social Respon-
sibility seminar in Estonia. 
Photo: Innovation Norway/
Annely Abel.
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Fortsatt stor vekst i Polen
Polen var ett av få land som har hatt en god økonomisk vekst under 
finanskrisen og den gode veksten fortsatte i 2011 med ca. 4,3%.  
Norsk eksport til Polen fortsatte å øke i 2011, til nesten 15,7 milliarder
inkl. olje. Kunnskapen om Norge- og Norges omdømme i Polen er godt, 
og IN Warszawa jobbet også i 2011 med mange omdømmerelaterte 
aktiviteter. Kontoret opplevde også økt interesse fra norsk næringsliv,  
og utførte ca. 30 bedriftsprosjekter. 

Det er et mangfold av ca. 200 norske bedrifter i Polen fra 

mange ulike bransjer. Kontoret har da også i 2011 vært en-

gasjert i et bredt spekter av prosjekter. Fokusområdene 

har likevel vært:

•	Sjømat

•	Turisme

•	Energi-	og	miljøsektoren

•	Forsvar

•	Omdømmerelatert	arbeid

I løpet av 2011 har kontoret også gjennomført prosjekter 

og utviklet kunnskap innenfor olje- og gass-sektoren (for 

eksempel	skifergass),	IKT	og	undervisningsmarkedet.	I	

tillegg har IN Warszawa utført mange aktiviteter innen 

omdømmebygging, herunder Poleko 2011.

FISKEEKSPORTEN FORTSATT STOR, MEN REDUSERT 

FRA REKORDÅRET 2010

Polen er Norges tredje viktigste eksportmarked for laks 

og fjerde største marked for fisk totalt. Verdien av norsk 

fiskeeksport til Polen var i 2011 rundt 3,5 mrd.

Polen er ikke bare et konsummarked for norsk sjømat, 

men først og fremst et avansert industrielt marked med 

krav om langsiktige leveranser og tett samarbeid mellom 

aktørene. IN Warszawa har i 2011 jobbet med prosjekter 

for å støtte både kundedialog og markedsorientering, for 

eksempel	workshop	under	fiskemessen	POLFISH’	2011	i	

Gdansk.

I fjor fortsatte vi å jobbe med prosjekter finansiert av ma-

rint verdiskapingsprogram (MVP) og startet et vellykket 

samarbeid med forskningsinstitutter innenfor området 

restråstoffer fra pelagisk fisk og hvitfisk. Norge er ikke 

bare råstoffleverandør, men er også en stor kunnskapsle-

verandør. Vi ønsker å fremheve denne kompetansen som 

en ekstra verdi. 

Innen omdømmearbeidet ble det arrangert en sjø-

matmiddag for viktige kontakter og opinonskapende 

journalister. Vi arrangerte også en meget vellykket pres-

setur	til	Stavanger,	hvor	naturens	attraksjoner	og	faglig	

gastronomisk kompetanse samt kunnskap om fisk og 

oppdrett var hovedtemaer.

GODE MULIGHETER FOR GRØNNE,  

NORSKE TEKNOLOGIER

Polen har store utfordringer innenfor energi- og miljø-

sektoren.	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-	og	avfallshåndtering	og	

gjenvinning er det klare utfordringer. 

Innovasjon Norge i Polen har hatt stor aktivitet på 

dette feltet i 2011. 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 en gruppe GBN-

bedrifter med interesse for Polen. For GBN gjennomførte 

IN Warszawa bl.a. et meget vellykket seminar i det polske 

senatet om avfallshåndtering i Norge ifm en ny lov om 

polen

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta 
 
hovedstad: 
Warszawa 
 
befolkning: 38 mill. 
 
Flateinnhold:  
312,679 km² 
 
bNP vekst 2011: 
 4,38 % 
 
arbeidsledighet:  
ca. 12 %

Poleko.: Foto: Filip Mann
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avfallshåndtering i Polen. På den årvisse Poleko-messen 

arrangerte vi stand og en egen “Norway Day”. 15 norske 

aktører fikk presentere seg for ca. 200 polske deltagere.

ANTALL POLSKE TURISTER TIL NORGE  

FORTSETTER Å ØKE

Norge er fortsett en ny destinasjon for polske turister, og 

hvert år noterer vi økning i antall ankomster fra Polen. 

I	følge	SSB	var	det	ca.	230	000	gjestedøgn	fra	Polen	til	

Norge i 2011 og Polen er dermed det niende største mar-

kedet.	Samtidlig	tilhører	polakkene	til	de	mest	fornøyde	

– så mange som 98 % vurderer sin Norgesferie som vellyk-

ket. Alt dette viser klart stort vekstpotensial i markedet. 

Kunnskapen om Norge blant polske turoperatører 

og agenter ligger fortsett på et lavt nivå. Kontoret i 

Warszawa har derfor i 2011 fortsatt fokusert på mange 

salgsfremmende tiltak rettet mot både bransjerepresen-

tanter og media. I vår base har vi kontakter til de viktigste 

bransjeaktørerene og bearbeider dem systematisk for å 

øke kunnskapen om Norge og norske turistprodukter. 

Hovedpartnere	i	2011	har	vært	FjordNorge,	Visit	Oslo,	

Novasol	og	PM	Scandinavia.	Kontoret	har	gjennomført	

stand på 5 ulike messer i Polen og har hatt over 50 direkte 

møter	med	turoperatører.	Størst	aktivitet	hadde	kontoret	

antagelig på presseturer, hvor 28 polske journalister ble 

brakt til Norge. Resultatet ble 65 artikler med en anslått 

verdi	på	8,3	mill.	NOK.

POLEN ER VIKTIG FOR FORSVARSINDUSTRIEN

Vår største kunde i Polen har de siste årene vært Kongs-

berg Defence & Aerospace (KDA), og samarbeidet har på-

gått	siden	1999.	Hovedfokuset	i	2011	har	vært	utvidelsen	

og	modifiseringen	av	Coastal	Missile	Squadron	for	det	

polske sjøforsvaret, hvor avtalen blant annet er utvidet 

med 38 nye missiler.

Samarbeidsavtalen	mellom	forsvarsdepartementene	i	

Polen og Norge om økt samarbeid om forsvarsmateriell 

er viktig og gir norske bedrifter muligheter på det polske 

forsvarsmarkedet. Det polske forsvarsmarkedet er i vekst 

og blir mer og mer interessant for utenlandske aktører. 

Innovasjon Norge i Polen har i 2011 fortsatt med å følge 

med på offentlige anbud for å se om det er muligheter for 

norske selskaper. 

Flere norske selskaper er aktive på markedet, som Kongs-

berg	Defence	&	Aerospace,	Kongsberg	Protech	Systems,	

Nammo,	Thales	Norway,	NFM,	Dyno	Nobel,	Teleplan	

Globe	og	T&G	Electro.

NORGE HAR ET GODT OMDØMME I POLEN

Polen ble høsten 2008 valgt ut som pilotland for omdøm-

mesatsingen 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 og 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 2011 er det gjennomført en rekke aktiviteter innen alle 

tre områder fra kontorets side side; Pressereise til Roga-

land for polske journalister, aktiviteter på Polfish, sjømat-

middag i Warszawa, myndighetskontakt samt den store 

satsingen Poleko 2011. Pilotprosjektet ble avsluttet i 2011 

og det ble evaluert meget positivt.

OFFSHORING ØKER

IN Warszawa merket i 2011 økt interesse fra norske 

selskaper som har ønsket å sette ut hele- eller deler av sin 

verdikjede til Polen. Polen har høyt kompetent arbeids-

kraft tilgjengelig til en vesentlig lavere pris enn i Norge. 

Flere norske selskaper etablerte seg i Polen i 2011 for å 

sette ut deler av sin produksjon. IN Warszawa var invol-

vert i flere av disse, herunder Media Norge-etableringen i 

Krakow, og har utviklet høy kompetanse på selskapseta-

blering gjennom dette.

 → visste du at:

 → Polen er det tredje 
største marked for 
norsk laks?

 → opp mot 100.000 
polakker arbeider i 
Norge?

 → Polen mottar 578 
mill. euro i eØS-
midler fra Norge i 
perioden 2009-2014?

 → Polen arrangerer em 
i fotball 2012?

 → biler og bildeler  
er Polens største 
eksportindustri?

 → Polen er et av de 
mest attraktive 
land i europa for 
utenlandske investe-
ringer?

 → krakow er en av  
europas it-hoved-
steder?

 → Polske turister i 
Norge er de mest 
fornøyde?

 → at det er over 1000  
 norske studenter i  
 Polen?

  polen

Innovasjon Norge Warszawa

WARTA	TOWER
Chmielna	85/87
00-805 Warsaw
POLAND	

Leder:	 
Per	Stensland

T:	+48	22	581	0	581
F:	+48	22	581	0	981
warszawa@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 

Per	Stensland,	leder	
av Innovasjon Norges 
kontor i Warszawa. 
Foto: W. Wojtowicz

 → team WarSzaWa: 
Piotr dudzinski 
aleksandra 
buczkowska 
ewa kwast 
konrad konieczny 
artur Sobiech 
Joanna uznanska 
anna konopka
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Russland vokser fortsatt som eksportmarked for norske produkter og 
tjenester. Eksporten i 2011 var den høyeste noen sinne, og har mer enn 
tredoblet seg de siste ti årene.

Russland vokser fortsatt som eksportmarked for norske 

produkter og tjenester. Eksporten i 2011 var den høyeste 

noen sinne, og har mer enn tredoblet seg de siste ti årene. 

Generelt

Samhandelen mellom Norge og Russland i 2011 var  

18,2 milliarder kroner, en nedgang fra 18,9 milliarder i 

2010. Av dette var 10,6 milliarder import fra Russland,  

7,7 milliarder var eksport. Importen fra Russland falt  

med 12 prosent, mens eksporten økte med 11 prosent.

Fisk og sjømat er fortsatt vår dominerende eksportvare 

til Russland. I 2011 eksporterte Norge fisk og sjømat for 

5,2 milliarder kroner. Dette utgjør 68 % av samlet eksport 

til Russland, som nå er vårt største eksportmarked for 

fisk både i volum og eksportverdi.

Videre økte eksporten av maskiner og transportmidler 

kraftig, fra 550 millioner i 2010 til 1,3 milliarder i 2011. 

Russisk olje- og gassindustri, prosessindustri og maritim 

industri forventes å være et spennende marked for norsk 

eksport også i årene som kommer.

I desember 2011 vedtok Verdens Handelsorganisasjon 

(WTO) å ønske Russland velkommen som medlem, etter 

18 år med forhandlinger. Fortsatt gjenstår mye arbeid 

med overgangsordninger for utsatte næringer frem 

mot år 2018, men tross delte meninger om russisk WTO-

medlemskap står landets ledelse fast bak ønsket om å 

slutte seg til organisasjonen. 

Tross fremgang er Russland fortsatt et krevende land å 

drive forretning i. Landet sliter med alvorlige korrupsjons-

problemer, et uforutsigbart rettssystem og uklare skiller 

mellom stat, politikk og næringsliv. Tross dette er det ikke 

grunn til å avskrive de muligheter Russland tilbyr norske 

eksportbedrifter. Russiske forbrukere utgjør et stort og 

kjøpesterkt marked, og norske bedrifter er ønsket til 

landet både som leverandører og investorer.

Innovasjon norGe I russland

Region Russland har kontorer i Moskva og St. Peters-

burg, med til sammen 12 årsverk. I Moskva utgjør 

Innovasjon Norges kontor offisielt sett ambassadens 

handelsavdeling, og kontorets leder er ambassadens 

handelsråd. I St. Petersburg er Innovasjon Norges kontor 

generalkonsulatets handelsavdeling. 

Kontoret i Murmansk er fra 2011 underlagt Utenriks-

departementet ved generalkonsulen, men Innovasjon 

Norge har løpende kommunikasjon med Murmansk om 

utvikling og muligheter i Norvest-Russland.

Våre ansatte hadde 30 aktive prosjekter gjennom året, 

igangsatte 19 nye prosjekter og avsluttet 24. Videre koor-

dinerte vi norsk deltakelse på 6 utstillinger, arrangerte 8 

studieturer for norske og russiske bedrifter og håndterte 

et større antall generelle henvendelser.

PrIorIterte sektorer I russland

Reiseliv er fortsatt den viktigste satsingen i Russland, 

og russiske turister fortsetter å strømme til Norge. I en 

tid med resesjon i flere europeiske land er det gledelig å 

notere en vekst på 14 000 kommersielle reisedøgn i 2011, 

en økning på 8 % fra 2010. Innovasjon Norge har i skri-

vende stund et løpende samarbeid med over 80 russiske 

turoperatører som selger reiser til Norge, og 33 norske 

turoperatører som ønsker russiske turister velkommen til 

sine destinasjoner. VisitNorways russiske lokalside  

hadde i 2011 en økning fra 560 000 til 741 000 besøk, et 

klart tegn på at interessen for Norge som reisemål er stor.  

For mer informasjon, se www.visitnorway.ru

Marin sektor: Det vesentligste av norsk eksport av 

fisk og sjømat er ubearbeidet fisk. Kontoret ser likevel 

muligheter for markedsføring av mer spesifikke fisk- og 

sjømatprodukter, og har med dette for øye gjennomført 

rådgivningsoppdrag for norske bedrifter i 2011.  

russland

vi giR lokale 
ideeR globale 

MuligheteR

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

 → vi skal også få 
flere nordmenn til å 
reise mer i Norge og 
trekke utenlandske 
turister hit.
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Maritim sektor: Russisk verftsindustri er fortsatt et 

interessant marked for norske leverandører. Innovasjon 

Norges kontor i St Petersburg betjener norske bedrifter 

inn mot prosjekter for fornyelse av den russiske fiske-

flåten.

olje/gass: Sektoren betjenes i hovedsak av INTSOK,  

som deler kontor med Innovasjon Norge i Moskva.  

industri, energi og miljø: Kontoret i Moskva har en 

rekke rådgivningsavtaler med norske bedrifter som selger 

utstyr til russisk industri. Potensialet for norsk teknologi 

inn mot energidistribusjon, energieffektivisering og 

teknisk infrastruktur anses fortsatt stort.

helse: Det russiske markedet for medisinsk teknologi 

er betydelig. Innovasjon Moskvakontoret inngikk mot 

slutten av 2011 avtaler med norske bedrifter som søker 

eksportmuligheter i Russland. 

oPPsummerInG

Det knytter seg en viss spenning til den videre politiske 

utviklingen i Russland. I etterkant av presidentvalget 

i mars 2012, er det fortsatt uklart om de senere årenes 

moderniseringsprosess fortsetter i samme tempo.  

Tross enkelte antivestlige utspill i valgkampen er det 

grunn til å tro at Russland fortsatt vil ønske utenlandske 

investeringer og økt samhandel med Europa.

Vårt gode samarbeid med ambassaden i Moskva og 

generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk er 

svært viktig for lokal synlighet og tilgjengelighet. Vår rolle 

som døråpnere og evne til å bygge nettverk er noe norsk 

næringsliv nyter godt av i samarbeidet med Innovasjon 

Norges kontorer i Russland.

Primærproduktene for det russiske markedet er: 

•	 Rundreiser,	hvor	alle	typer	transportmidler	benyttes

•	 Overnatting	på	hotell,	i	selvstellsenheter	og	gode	 

 campinghytter

•	 Oslo,	Fjord-Norge	og	Nord-Norge	er	de	produktmessig	 

 mest etterspurte områdene i sommer

•	 Vinteropplevelser	med	ski	er	også	et	etterspurt	produkt	 

 og særlig i januar måned hvor russere har en lang  

 nyttårsferie, hvor Hemsedal, Trysil, Voss, Lillehammer  

 er mest etterspurt ski vinter destinasjoner

•	 Charterfly-programmer	for	sommersesongen	(Oslo,	 

 Bergen, Ålesund) og vintersesongen (Oslo, Trondheim,  

 Bergen)

Sekundærprodukter er: 

•	 Baseferie	og	cruise	inkludert	Hurtigruten

•	 De	mest	etterspurte	naturaktivitetene	er	fiske

•	 Vinteropplevelser	uten	ski	

•	 Alle	typer	transportmidler	og	alle	innkvarterings- 

 kategorier benyttes for sekundærproduktene

I 2011 hadde vI Gjennomført 9 Prosjekter  

som er følGende:

•	 MITT	Russland	

•	 Norgeskatalog	RU	

•	 Presse	Tourism	RU	

•	 Norgeskampanjen	RU	

•	 Vinterkampanje	med	ski	RU	

•	 Tema	Fiske	RU	

•	 Workshop	RU	

•	 Vinterkampanje	Uten	ski	RU	

•	 NTW	RU

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

  russland

Fra studietur for russiske 
turoperatører til Fjord-Norge 

september 2011.
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I 2011 var moskva-kontorets satsInG Innen 

reIselIv svært omfattende oG de vIktIGste 

aktIvItetene var som følGer:

•	 5	studieturer	til	Norge	for	russiske	turoperatører,	 

 totalt 50 tur operatører

•	 90	russiske	journalister	deltok	i	våre	presseturer

•	 105	artikler	ble	publisert	som	resultat	av	vårt	arbeid

•	 56	artikler	ble	publisert	som	resultat	av	våre	presse- 

 turer 

•	 Presseverdi	for	artikler	fra	presseturer	for	2011	var	 

 15.772.723 NOK

•	 Total	pressverdi	av	vår	presse	arbeid	for	2011	var	 

 17.831.233 NOK

•	 publikasjon	av	47	nyhetsbrev,	8	pressemeldinger	 

 samt 4 spesialutgivelser om Norge i reiselivsjournaler  

 og aviser

•	 Organisering	av	11	fellesstands	med	norsk	og	russisk	 

 bedriftsdeltakelse på messer i Russland (Moskva,  

 St. Petersburg, Ekaterinburg)

•	 Organisering	av	studieturer,	workshops,	seminarer	etc.

•	 Trykking	og	distribusjon	av	russiskspråklige	kataloger	 

 og brosjyrer

•	 Diverse	reklame-	og	markedsføringskampanjer

•	 Utvikling,	oppdatering	av	www.visitnorway.ru

Av ovennevnte workshops ønsker vi å trekke fram 

workshops som ble arrangert i St. Petersburg og Moskva 

i september, hvor i alt 38 norske bedrifter deltok i tillegg 

til 70 russiske turoperatører (TO) i St. Petersburg samt 

120 russiske TO i Moskva. Våre workshops gir deltakerne 

en unik mulighet til å forhandle direkte med TO.

Statistics – www.visitnorway.ru→ 
 
  2011 2010 Change
Visits 741 812 540 836 +3 7,06%
average per day 2 026 1 477 + 37%
average visit duration 07:50 07:46 + 1%

Tett samarbeid med ambassaden og generalkonsulatene 

Våre 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 handelsavde-

ling og kontorets leder – ambassadens handelsråd;  

i St. Petersburg er Innovasjon Norges kontor general-

konsulatets 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 samar-

beidet med Innovasjon Norges kontorer i Russland.

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

  russland

Innovasjon norge st. Petersburg

Kaluzhskiy Per., 3
St. Petersburg 193015
Russian Federation 

Regiondirektør: Dag Ivar Brekke
+7 (903) 571 61 50
dag.brekke@innovationnorway.no

T: +7 812 326 90 37
F: +7 812 326 90 38
st.petersburg@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Dag Ivar Brekke, regiondirektør 
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Region Americas is a large region represented in Canada, USA and 
Brazil, with 8 offices and 30 employees, represented in Toronto, 
Boston, San Francisco, Palo Alto (new), New York, Washington DC, 
Houston and Rio de Janeiro.

OUR AMBITION:

“Innovation Norway in North- and South America shall 

identify opportunities, establish networks and facilitate 

business development - adding significant value to the 

Norwegian economy”.

IS GLOBAL

With established sector teams across markets and of-

fices, we have built a well working organization, focusing 

on 5 sectors: Oil & Gas, ICT, Health/Biotech, Energy and 

Environment, Tourism

HIGHLIGHTS FROM 2011

Tourism

•	 NOK	129	million	in	media	value	-	12%	increase	over	2011	

– highest ever!

•	 100%	increase	in	American	visitors	to	visitnorway.com

•	 Active	social	media	efforts	&	outreach	increases	Face-

book	fan	base	from	10,000	to	12,250

•	 Airline	campaigns	brings	increased	sales	for	Norway	

flights	&	capacity	increase	to	Norway	for	2013

•	 Innovative	advertising	inspires	thousands	to	learn	

more about Norway

•	 Three	new	operators	with	four	new	tour	programs	to	

Norway

Energy and environment

Norwegian companies, research institutions and go-

vernment agencies within environmental technologies 

and	renewable	energy	have	in	2011	shown	an	increased	

interest for USA and Canada.

IN Americas has specifically assisted Norwegian compa-

nies within marine renewables by delivering consultancy 

services, technology surveys as well as by reporting on 

market and technology trends.  Growing areas of focus 

include advanced biofuels, waste-to-energy, smart grid, 

transmission, and green building. 

ICT

October	24th,	H.R.H.	Crown	Prince	Haakon	and	Minister	

of	Trade	and	Industry,	Mr.	Trond	Giske	opened	Innovation	

House in Palo Alto, Silicon Valley. Innovation House 

provides a co-working & virtual office for Norwegian tech 

companies, investors and Innovation Norway. 

  

INSF also signed a Partnership Agreement with Roc-

ketSpace, a “Techubator” in San Francisco specialized for 

mobile and social media companies. 

Through Innovation House and our partnership agre-

ement	with	local	techubators,	INSF	offers	a	“soft	landing	

concept” for entrepreneurs entering the U.S. market who 

can tap into our network of technology partners, inves-

tors and service providers.

Oil and Gas

In Brazil,	the	year	2011	has	shown	an	even	more	intense	

growth in the Brazilian-Norwegian oil and gas relation-

ship, confirming the trend from the previous years.

Trond Giske brought around 130 business delegates 

to Brazil 

The purpose of his visit was to strengthen business rela-

tions between Norway and Brazil. The Rio office together 

region americas
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with the Trade department at IN HQ in Oslo, and good 

support locally, put together a program consisting of 7 

seminars,	and	many	visits	for	the	Minister	and	his	team.	

The	Maritime	Seminar	was	attended	by	200	participants.

Minister	Giske	was	also	received	in	brand	new	installa-

tions of CENPES (Petrobras) by the manager Carlos Tadeu 

Fraga.

 

In Houston, the main oil and gas focus areas for Inno-

vation Norway are to support small and medium sized 

business within:

- Oilspill 

- Supply for new projects

-	 Maintenance	and	modifications	-	Louisiana

- Shale Gas

- Oil sands

The	main	event	for	IN	Houston	every	year	is	the	Offshore	

Technology Conference. OTC attracts more than 65,000 

attendees	and	2,000	exhibiting	companies	representing	

more	than	110	countries.	

This year we had more than 60 Norwegian companies 

at the Norwegian pavilion.  As for our Toronto office, 

the development of the Canadian oil and gas sector has 

received	extensive	attention	from	Norwegian	suppliers	in	

2011.	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.

HeALTH/BIOTecH

u.s. networking

IN Boston continues to strengthen our relationships with 

the	Massachusetts	Life	Sciences	Center	and	the	Massa-

chusetts Senate; specifically with hopes of strengthening 

the connection between biotech in Norway and biotech 

in	the	Massachusetts	region.	The	U.S.	Ambassador	to	

Norway, Barry White, has also been a great promoter in 

this regard.

IN Boston maintains good relationships with the 

Massac	husetts	Biotechnology	Council,	Massachusetts	

Medical	Device	Industry	Council,	Center	for	Integration	

of	Medicine	and	Innovation,	Boston	University	and	 

Babson College. These organizations represent a key part 

of the network we use to help Norwegian companies 

enter the market. 

In	2011	IN	Boston	started	a	dialogue	with	MIT	with	

regards to a potential GET program solely for healthcare 

and life sciences companies.

norway networking

IN Boston maintains good relationships with Oslo 

Cancer	Cluster,	Oslo	Medtech,	Nansen	Neuroscience	

Network,	MedITNor,	Norut	and	Biotech	North.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  region americas

After a meeting with Fraga, Giske had the opportunity to visit 
one	of	the	Labs,	see	more	on	 
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7514768
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IN Boston has developed close relations with academic institutions 
like MIT, Harvard, University of Massachusetts, University of Rhode 
Island, University of Maine, Boston University and Babson College, 
with world class expert knowledge in various fields of technology 
and science, including entrepreneurship.

The prioritized sectors at the Boston Office during 2011 

have been 

•	 Health	/	Life	Science	

•	 Energy	&	Environment

DU Boston 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.  These organizations represent 

a key part of the network we use to help Norwegian 

companies enter the market. 

IN Boston has three incubator office desks for use by Nor-

wegian start up businesses. 

HealtHcare and life ScienceS Sector Summary

The North American Healthcare market is the biggest 

geography specific healthcare market in the world and 

was	estimated	to	be	$2.5	trillion	in	2010	(U.S.	only).	This	

market can be segmented into Biotechnology, Diagnos-

tics,	Life	Science	Tools,	Medical	Technology/Devices	and	

Pharmaceuticals. There are more than 3,000 healthcare 

(life science and biotech) companies in North America; 

the region is also the world’s main seat for development 

of new pharmaceuticals.

The North American Healthcare market is attractive to 

Norwegian companies. It is a great region to form both in-

dustrial and research based partnerships. North America 

has a vast network of industry professionals, academic 

researchers, as well as private and government opportuni-

ties for funding. Innovation Norway’s offices are located in 

the	biggest	healthcare	hubs	in	the	region;	San	Francisco,	

CA and Boston, MA. In Canada we are represented in the 

hub	known	as	BioCanada	East	through	our	Toronto	office.

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.

energy and environment – year in review

The	clean/renewable	energy	market	continues	to	grow	

in	the	US,	even	with	the	recovering	but	still	overall	weak	

economy.	Venture	capital	investments	in	the	US	totaled	

$4.9B, down 4.5% from 2010 but flat in terms of deals. 

Five	IPOs	took	place,	which	is	a	very	positive	signal	from	

the capital markets. The electrical generation segment 

was	the	leading	sector,	with	$1.5B	invested.	Solar	is	the	

leading sub-sector.

Government support for clean tech remains strong at  

the	State	and	local	levels	and	somewhat	uncertain	at	the	 

Federal	level.	The	Obama	Administration	is	very	suppor-

tive	of	clean/renewable	energy	but	the	Congress	is	less	

so. After the election in November, that could change.  

Many Norwegian clean tech companies are looking to 

Europe	or	Asia	for	their	initial	foray	into	international	

markets.	Some,	however,	are	willing	to	explore	oppor-

tunities	in	the	US	and	seek	the	support	of	Innovation	

Norway. 

boston

We give local
ideas global  

opportunities
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HealtHcare & life ScienceS Sector ProjectS

regenics as has a science based product for the wound 

healing and cosmeceutical markets. The Boston office 

was asked to update a market report from 2009 with 

2011 data.

gatsoft as has products for management of employees 

at complex work places such as hospitals. This project is 

a great example of INway: Through Per Herseth at our 

London	office,	Gatsoft	hired	several	Innovation	Norway	

offices abroad to assess the market opportunity for their 

Gat	product.	IN	Boston	was	engaged	to	do	the	USA	

report for which the company was very happy with the 

end result.

gentian as develops, markets and sells diagnostic tests 

for renal diseases. They were looking for a new distribu-

tion	partner	in	the	U.S.	and	engaged	IN	Boston	to	assist	

them in identifying such partner. Gentian was very happy 

with the result and has now started collaboration with a 

partner identified by IN Boston.

cryogenetics as are developing a protocol for cryopre-

servation of embryos for the molecular biology model 

organism zebra fish for use in drug development, biotech 

and	life	sciences	research.	Through	Beate	Follestad	at	our	

Hedmark office, IN Boston worked with Cryogenetics in 

the Boston area by attending meetings with potential 

customers and partners of Cyrogenetics.

bjørge ocean as sells chewable Omega-3 capsules 

without	fish	taste.	They	attended	the	2011	GET	program	

and worked from the Boston office after the classes at 

Babson.  IN Boston helped Bjørge Ocean with setting up 

and attending meetings with potential partners. Bjørge 

Ocean were very happy 

with the work IN Boston 

did and has been a great 

ambassador and promo-

ter for IN offices abroad 

after our collaboration.

 

Healtcare and life ScienceS Sector  

– activitieS 2011

J.p Morgan annual Healthcare conference

As always, the Boston office attended J.P. Morgan’s an-

nual	healthcare	conference	in	San	Francisco	to	network	

with the most important players in the healthcare 

industry, both Norwegian and global, and to get updated 

on industry trends.

bio international convention

The BIO International Convention is another annual 

tradition for the Boston office. This trade show hosts the 

biggest players in the industry, as well as countries and 

states.	Norway	is	represented	under	the	Scandinavian	

Pavilion together with Oslo Cancer Cluster. The 2011 

convention was held in Washington D.C.

science Week

IN	Boston	attended	science	week	in	San	Francisco,	which	

in previous years have been held in Washington D.C. The 

plan for the 2011 conference was to have more focus on 

innovation, but it still is mostly a science week. There 

were good talks on both renewable energy and molecu-

lar biology, but not much on how to commercialize these 

opportunities.

u.s. networking

IN Boston continues to strengthen our relationships with 

the	Massachusetts	Life	Sciences	Center	and	the	Massa-

chusetts	Senate;	specifically	with	hopes	of	strengthening	

the connection between biotech in Norway and biotech 

in	the	Massachusetts	region.	The	U.S.	Ambassador	to	

Norway, Barry White, has also been a great promoter in 

this regard.

IN Boston maintains good relationships with the Massa-

chusetts Biotechnology Council, Massachusetts Medical  

Device Industry Council, Center for Integration of Medicine  

and Innovation, Boston University and Babson College.

In 2011 IN Boston started a dialogue with MIT with 

regards	to	a	potential	GET	program	solely	for	healthcare	

and life sciences companies.

norway networking

IN Boston maintains good relationships with Oslo 

Cancer Cluster, Oslo Medtech, Nansen Neuroscience 

Network, MedITNor, Norut and Biotech North.

energy and environment Sector ProjectS

enWa

ENWA	offers	an	innovative	cleaning	system	for	the	water	

that is used to cool a ship’s engines. The project was to 

find	a	partner	who	can	sell	and	support	ENWA’s	product.		

Total	Marine	Solutions	in	Ft.	Laudedale,	FL	was	identified	

and	connected	to	ENWA.	This	past	September,	ENWA	

signed an agreement 

with	TMS	with	the	first	

installion scheduled 

for	February	2012.		

Alexandra Irons and 

Caroline Medich of 

TMS	stand	next	to	the	

ENWA	system.	

nortek

Nortek	is	a	prominent	supplier	of	technoogy	for	offshore	

monitoring of sea conditions. Nortek decided to reloate 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  du boston
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their	US	office	to	Boston	so	as	to	be	nearer	some	of	their	

major	customers	and	offshore	research	institutions.	

Innocation Norway assisted Nortek in that search and 

provided localized advice on the alternatives. Nortek 

finally decided on loaca-

ting in the fast growing 

Seaport	District	in	

South	Boston.	Pictured	

are	Atle	Lohrman	and	

Erid	Segal	of	Nortek.

Windsea

Windsea has developed innovative, both fixed and floa-

ting,	offshore	wind	turbine	platforms.	The	cost	of	manu-

facturing, siting, and deploying wind turbine platforms 

has been higher than expected. Windsea is addressing 

all of those issues with their designs. In 2009, Windsea 

presented at the piching 

session during the Clean 

Energy	Conference.	

Since	then,	work	has	

continued. Windsea, 

with the help of IN, has 

pursued opportuinities 

in Maine, Rhode Island, 

New York, and New 

Jersey. Deploying a 

prototype of the floating 

turine in Norway is  

being evaluated.  

energy and environment Sector  

– activitieS 2011

clean energy Week in boston

A contingent of 24 Norwegians traveled to Boston in 

November	for	Clean	Energy	Week.

A highlight of the week’s activities was the Innova-

tion Norway sponsored seminar on 4 November. This 

Norwegian-exclusive event had speakers from the Mass. 

Technology Transfer Center, the University of Rhode 

Island,	the	New	England	Clean	Energy	Council,	and	

General Catalyst Partners. 

Topics dealt with in the seminar included the cleantech 

entrepreneurial	ecosystem,	off	shore	energy	opportu-

nities,	industry	cooperation/development,	and	venture	

capital funding. One conclusion is that there is an 

enormous	clean/renewable	energy	opportunity	in	North	

America but, as always, there are also challenges.

oreec seminar in Kjeller 

In	conjuction	with	the	Oslo	Renewable	Energy	and	Envi-

ronmental	Cluster	(OREEC),	a	seminar	on	the	cleantech	

market	in	North	America	was	held	at	the	OREEC	facility	

in Kjeller  in December. Representatives of companies, in-

dustry groups, and Government attended. Campus Kjel-

ler also gave a demonstration of a hydorgen-powered car. 

Barry	White,	the	US	Ambassador	to	Norway,	attended	

the	session.	Pictured	are	Barry	White,	Per-Olav	Lauvstad	

of	OREEC,	and	Ron	Sutherland	of	Innovation	Norway.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.
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innovation norway

155	Federal	Street
10th	Floor,	Suite	1000
Boston MA 02110

T: +1 617 369 7870
F:	+1	617	369	7820
boston@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no/boston

Team: Andreas Dietzel
	 Ron	Sutherland
	 Ena	Babi
	 Karl	Bøe	Skogen
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The interest among Norwegian SME’s for exploring business 
opportunities in Canada has further increased in 2011.

Innovation Norway in Toronto has long experience in 

supporting Norwegian SME’s looking to explore market 

opportunities in Canada. This is done by building and 

tapping into an extensive network towards key Canadian 

industries, research institutions, universities as well 

as federal and provincial governments.  The office is 

working closely with the Norwegian Embassy in Ottawa 

in executing projects promoting Norway and Norwegian 

business.  A close cooperation with key district offices 

has been further developed in 2011. Innovation Norway in 

Toronto had 3 employees in 2011.

INDUSTRY SECTOR FOCUS

The office has developed in-depth competence and ex-

tensive networks in the following priority sectors:

•	 Energy	and	Environment

•	 Oil	and	gas

•	 Maritime

We have also been working with SME’s in sectors such 

as marine, ICT, health, construction and mining. A closer 

cooperation through the Americas’ sector teams as well 

as with selected district offices has generated more client 

projects and competence within the priority sectors in 

2011.  Canada is a recent signatory to EFTA, which will 

facilitate increased trade with Norway in years to come.

Energy and Environment

Norwegian companies, research institutions and go-

vernment agencies within environmental technologies 

and renewable energy have in 2011 shown an increased 

interest for Canada.

IN Toronto has specifically assisted Norwegian compa-

nies within marine renewables by delivering consultancy 

services, technology surveys as well as by reporting on 

market and technology trends.  Growing areas of focus 

include advanced biofuels, waste-to-energy, smart grid, 

transmission, and green building. 

Oil and Gas

The development of the Canadian oil and gas sector has 

received extensive attention from Norwegian suppliers in 

2011. 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 innova-

tive companies with advanced technological solutions. 

Innovation Norway has introduced several companies 

towards key players and several joint research projects 

have been established with Canadian counterparts.

Arctic oil possibilities will be a new area of focus, as inter-

est grew towards this emerging area.

Maritime

Canada is the third largest salmon producer in the 

world after Norway and Chile. The salmon production, 

especially on the west coast, is dominated by Norwegian 

owned compa-

nies. Canada is 

an important 

market for 

Norwegian 

suppliers of 

equipment and 

technology.

canada
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Innovasjon Norge

T: +1 416 920 0434
F: +1 416 920 5982
toronto@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no/toronto

155 Federal Street
10th Floor, Suite 1000
Boston MA 02110

Team Toronto: 
Arnfinn Hattrem, Station Manager 
Lori Woloshyn, Marketing Manager
Alana Prashad, Senior Advisor
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Innovation Norway in Houston – 2011 
After establishing Norway House in Houston, in conjunction with 
Norwegian Consulate General, Norwegian American Chamber of 
Commerce and Intsok in 2010, we are now having a more focused 
position within the Norwegian community here in Texas.

During 2011 we have seen an increased interest from  

Norwegian politicians, both from government and parli-

ament level. The number of Norwegian companies again 

considering establishment in Houston has increased, 

after the downturn as a consequence of the Macondo 

accident in 2010. 

The main focus areas for Innovation Norway Houston are 

to support small and medium sized business within:

- Oilspill

- Renewable Energy

- Supply for new projects

- Maintenance and modifications - Louisiana

- Shale Gas

- Oil sands

Oil & Gas activities in 2011

Arctic Technology Conference 2011

This was the first ATC, and the participation of compa-

nies was relatively small. The Norwegian Pavilion was 

attended by less than ten companies, but was still both 

visual and well attended. 

Norwegian companies and institutions contributed 

greatly to these sessions, with speakers from Det Nor-

ske Veritas (DNV), Kongsberg Maritime, Statoil, NIVA, 

Marintek, Norut Narvik Ltd, IRIS, Sea-Hawk Navigation 

and Scandpower.

During the week of the conference we also participated 

together with the Consulate General in an Oil Spill 

workshop at Norway House. The host was the Norwe-

gian Research Council, with speakers from all almost all 

the major oil companies.

Offshore Technology Conference 2011

The main event for IN Houston every year is the Offshore 

Technology Conference. This event takes place first week 

of May each year. In 2011 we had more than 60 Norwe-

gian companies at the Norwegian pavilion. OTC attracts 

more than 65,000 attendees and 2,000 exhibiting com-

panies representing more than 110 countries. As usual 

we hosted, in collaboration with the Consul General, a 

reception for the exhibitors and guests to the OTC -  this 

year with close to 350 guests.

Innovation Norway also hosted a number of networking 

events for the Norwegian delegation, including Carbon 

Capture seminar, Oils Spill seminar, a boat trip and other 

activities. The response has been remarkable, and we will 

expand on this for 2012.

Houston

We gIve lOCAl
IdeAs glObAl  

OppOrTuNITIes

Photo: Innovation Norway Houston
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Oil spill cOnferences 2011:

Clean gulf 2011 in san Antonio / International Oil 

spill Conference in portland, Or.

Both conferences were well attended by Norwegian  

Coastal Administration, DnV, NOSCA and Innovation 

Norway. We all used the opportunity to promote Norwe-

gian experience and possibilities in this market segment.

In San Antonio the main Conference started Wednesday 

November 30, Det Norske Veritas (DNV), the Royal 

Norwegian Embassy in Washington D.C., the Royal 

Norwegian Consulate General Houston and Innovation 

Norway Houston, organized a pre-conference workshop 

to focus on risk management of oil spills.

Johan-Marius Ly, Director of the Department of Emergen-

cy Response at the Norwegian Coastal Administration, 

gave a thorough introduction to how Norwegian autho-

rities prepares for coastal disasters like oil spills along its 

103,000 kilometer coastline

 

client prOject in Gulf Of MexicO reGiOn

For 2011 we saw an increase in number of Norwegian 

companies entering into the Gulf of Mexico markets. Our 

main activities have been within partner search, market 

reports, and market entry assistance. Some of our clients 

have been:

EInnovation, Computit, Axess, WestGroup, Adonis, Indi-

co, Pixavi, Shipweight, New Eureka Pumps, Beerenberg, 

DnV, Hernis, QuickFlange, Noreq, Jotun, Frank Mohn

Market repOrts / nOrweGian rOadtrips 

Every year we produce studies on relevant markets or 

changes to the industry. The latest reports have been on 

the consequences for deepwater projects in the Gulf of 

Mexico, after the Macondo accident, a report on the  

Arctics, and a study on market and business possibilities 

in the Louisiana market with regards to the Maintenance, 

Modification and Operations (MMO) market, this also 

includes the de-commissioning market.

The market reports are being presented through road-

trips in Norway where relevant parts of the industry is 

invited to participate.  Reports are also available through 

our web pages.

cOllabOratiOn with intsOk

As allways, we are working closely with INTSOK in order 

to provide as much added value to our customer as pos-

sible. This year we joined forces, and invited Norwegian 

companies within operations and maintenance to a 

roadtrip in Louisiana, where business opportunities 

were explored. The target groups were local authorities, 

operators, oil companies and yards. Feedback from the 

participating companies have confirmed the need for 

these approaches, and we will continue this activity for 

2012 as well.

Together with INTSOK we are currently investigating 

business possibilities in Alaska, and will organize a field 

trip planned for 2013.

GründerskOlen 2011

As in previous years, we are also this year assisting 

Gründerskolen students here in Houston. Prior to their 

arrival we set up agreements with 20 local start-up  

companies that were willing to take on the students 

through internships. 31 students from four different  

universities participated. The students follow classes  

in entrepreneurship at Rice Alliance University in Rice 

Village Houston.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  Houston 

innovation norway

3410 West Dallas Street
Norway House – Suite 200
Houston, Tx – 77019

T: +1 713 620 4260
houston@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no/houston

Team Houston: 
Bjørn Tormod Akselsen • Juli Jansing
Eric Schjøtt Namtvedt • Brady Lucas
Joachim Jacobsen - Intern

Photo: Steinar Solås Suvatne

Photo: Erik S. Namtvedt

Manager:  
Bjørn Tormod Akselsen
No. of employees:  
4 + 1 student intern 
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InsideNorway at ICFF Launches Norwegian Furniture 
In 2011, IN New York staged the fourth consecutive InsideNorway 
stand at the International Contemporary Furniture Fair (ICFF) in 
New York.  As with the previous three stands, the project was a 
collaborative effort with Norwegian Consulate in New York and 
Møbelrådet/Norsk Industri in Oslo. 

New York - Trade

This year’s stand has resulted in notable outcomes for 

some the participating companies. First-time partici-

pant, Stordahl-based Våd AS, signed a deal with a distri-

butor in the US, and another with a Canadian distributor.  

Since ICFF, Våd has been represented at several major 

fairs in both markets and has begun selling significant 

volumes of its award-winning Contura chair in North 

America.  Another company, Spinnaker AS, reported sales 

of NOK 300,000 following ICFF. Since then, the com-

pany has also concluded two separate distribution deals 

and has begun growing its US sales.

Våd and Spinnaker’s experience as participants in Insid-

eNorway at ICFF is not isolated. There have been several 

notable successes over the years, but long standing 

participant, Variér Furniture, is perhaps the best example 

of an InsideNorway success story. The Company was an 

original participant in the first InsideNorway stand in 

2008, and in subsequent stands in 2009, and 2010.  In 

the three year span that Variér has participated in Insid-

eNorway, the company has grown its annual sales from 

zero going into the first event in 2008 to just under 6 Mill 

NOK in 2010.

InsideNorway at ICFF has proven to be an excellent plat-

form for introducing Norwegian furniture manufacturers 

to the US market and IN New York is currently working 

with our partners to plan for this year’s event. 

Norway Insert in Metropolis Magazine

Metropolis Magazine, a leading design magazine relea-

sed a special supplement on Norwegian design in its May 

2011 issue.  The piece is an excellent example of how IN 

Trade and Tourism collaborates in New York to promote 

Norwegian design, products and technology hand-in-

hand with promoting Norway as travel destination.

Metropolis dubbed Norway as ‘Scandinavia’s Best-Kept 

Design Secret’ and included 20 pages of household 

product reviews, discussion of Norwegian design policy, 

ergonomics, sustainable design, etc.  Norwegian design 

was featured alongside a feature story on Norway’s tou-

rist routes, various architectural reviews and features on 

Norwegian lifestyle.   

The insert was distributed to over 30,000 of Metropolis 

magazine’s print subscribers and was published to a 

broader audience on the Web.  The insert was produced 

with the support of the Norwegian Consulate in New 

York.

 

New york 

We gIve LoCaL
Ideas gLobaL  

opporTuNITIes
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Norwegian advanced Textile Manufacturer Conclu-

des Licensing deal with us protective glove Maker

The Norwegian producer of cut and puncture resistant 

textile, Alycore (formerly Adtex AS), has  concluded a 

major multi-million dollar deal with Majestic Glove USA, 

the maker of personal protective clothing.   IN New York 

worked with Alycore in 2011 to introduce the Company’s 

technology to prospective partners in the US, including 

Majestic Glove.

 

New York - Tourism

OUR US STRATEGY

After we have finished our second year of our four year 

strategy that we developed together with Oslo Airport 

and Avinor, we have seen a 20% growth in American 

leisure traffic to Norway. This is a pretty good result 

considering the tough economy and the uncertain times 

that Americans have faced the last couple of years. We 

do, however, believe that our joint efforts, our good 

cooperation with our Norwegian and American partners, 

and our targeted approach to advertising in the right 

channels, with the right message, is starting to pay off. 

We are getting more visible, we are being seen and heard, 

and people are getting curious to learn more about Nor-

way and the Norwegian travel industry. It is also very ex-

citing to see that our partners are getting value for their 

investments, and their results are equally impressive. 

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 ap-

prox. NOK 600-800 million in increased revenue for the 

Norwegian travel industry

HIGHLIGHTS FROM 2011

•	 NOK	129	million	in	media	value	-	12%	increase	over	2011	

– highest ever!

•	 100%	increase	in	American	visitors	to	Visitnorway

•	 Active	social	media	efforts	&	outreach	increases	 

Facebook fan base from 10,000 to 12,250

•	 Icelandair	campaigns	brings	increased	sales	for	 

Norway	flights	&	capacity	increase	to	Norway	for	2013!

•	 Innovative	advertising	inspires	thousands	to	learn	

more about Norway

•	 FAM	tour	leads	to	three	operators	with	four	new	tour	

programs to Norway

press & Media value exceeds all expectations

Norway is hot news for the American travel media and 

proves once again the enormous value of investing in 

PR and media efforts. The overall media value for 2011 

reached an astounding 129 million NOK. Out of this, 

93 million NOK came as a direct result from press trips 

arranged by Innovation Norway. The value is estimated 

based on a reported 826 articles written about Norway 

and minimum 3 TV programs that we know of.  About 

386 of these articles are direct results from the press trips 

where 85 journalists and travel writers got to experience 

Norway up front and personal.

It continues to be adventure and unique experiences that 

motivates the media. We have had several really great 

stories	published,	such	as	travel	experts	from	CNN	&	

Lonely Planet selecting Norway as one of 2012 Top 5 desti-

nations to visit! One very cool recognition of Norway, and 

our advertising efforts, is when the editor of Washington 

Post saw our poster on the subway and got so inspired 

that he posted a story and a picture of our poster in the 

newspapers Saturday edition. 

 

Innovative Marketing

In line with Innovation Norway’s strategy of innovation 

and creativity, we tried out the new channel for the 

future for our advertising last winter with IPad ads in the 

New Yorker. This channel proved to be very successful 

with more than 5,704 visits to Visitnorway.us registered 

from iPad users in January/February alone. The fantastic 

interactive flexibility of the iPad, with images, links, 

films	&	text	makes	this	a	great	medium	to	engage	the	

audience and get them interested in learning more about 

Norway. 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

“We shall position Norway as the 
Nordic country offering the best  
and most attractive experiences in  
beautiful and pristine nature”.

  New york 
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In all our advertising we have started using QR codes, 

allowing readers to scan the ad with their smart phone, 

gaining direct access to our website, homepage, unique 

landing page or chosen film clip. This is also an excel-

lent tracking device as we can clearly see an increase in 

iPhone and Android users. The intensified campaign in 

Q1 2011 alone saw an increase from mobile networks of 

96-272%!

 

sas’ New direct Flight from New York to oslo  

is a big success

One of our key strategic goals is to facilitate for the 

development of new flights from the US to Norway. Last 

year we saw one new direct flight from SAS being laun-

ched. A long overdue comeback of the New York-Oslo 

flight. SAS’ invested heavily in campaign activities with us 

and their efforts paid off. Their annual goal of reaching a 

15% market share was reached in June, 6 months ahead 

of time. A very satisfying result and another proof of what 

joint cooperation and efficient investment can achieve.

Icelandair Increases Capacity to Norway

Integrated and active campaigns with visibility and at-

tractive incentives simultaneously in several channels 

have always proved most efficient. Our campaign with 

Icelandair that ran with posters on subways, on phone 

kiosks, billboards and bus stops in New York, Boston, 

Seattle	and	Washington	DC,	as	well	as	in	Newspapers	&	

radio stations in the same cities, proved very successful. 

Icelandair reported double digit sales increase as a result, 

and had overall a very good year with 10-15% growth to 

Norway. As a result of our good cooperation and the 

successful	efforts	in	filling	the	flights	between	US	&	Nor-

way, Icelandair is increasing the capacity to Norway with 

more flights in 2012! This is a huge advantage as Norway 

becomes even more accessible with more flight options 

and convenience of transportation. 

 

100% increase in visitors to visitnorway

Americans have clearly found us online last year, with 

almost 1.3 mill visits. 373,000 of these visits came to 

our local US page visitnorway.us, an increase of 29% 

over 2010. While the remainder 900,000 visits came to 

our international site, visitnorway.com, which saw an 

increase of 123% over 2010. Combined, this amounts to 

an astounding 100% increase of Americans interested in 

learning more about Norway. 

 

social Media - Facebook & Twitter

Through very active and interactive work with social me-

dia activities and constant posting of information, news 

and attractive tidbits, we have managed to secure a loyal 

following on our US Facebook page. With over 12,250 

members we have a great base to spread the news about 

Norway and our Norwegian partners. 

We saw a huge increase in “Likes” for our postings. At the 

end of 2010 our page had 9,800 Likes, while at the end of 

2011 we had 212,250 Likes.  

End of 2010 we had 634 Twitter followers, we now have 

doubled it to 1,300.

We increased the effort to work with the US travel 

trade in order to strengthen future tour development to 

Norway, and secure higher priority of existing Norway 

programs. We arranged three unique FAM trips and invi-

ted tour operators to experience Norway from three dif-

ferent angles: one active adventure trip to Fjord Norway, 

one round trip concept tour featuring Icelandair’s four 

Norwegian gateways – Oslo, Trondheim, Bergen and 

Stavanger – and one Scandinavian city break tour that 

included two days in Oslo. 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  New york 
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Tour operators have always ranked FAM trips as an 

essential part of new tour production, and these three 

trips have resulted in at least 4 new tour programs being 

under production for the 2012/2013 season. More might 

be underway.

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  New york 

Innovation Norway

655 Third Avenue
Room 1810
New York NY 10017-9111

T: +1 212 885 9700
F: +1 212 885 9710
newyork@innovationnorway.no 
www.visitnorway.us

FAM Trip a Success for New Tour 
Development
“Participating in the FAM trip was 
absolutely crucial to the decision to 
offer a trip in Norway. We had discus-
sed the idea for many years, and had 
received requests from our clients for 
a Norway trip. We are thrilled to be 
planning to include Norway in our 
program, and it truly would not have 
happened without the ’on the ground’ 
experience through the FAM trip.”

BARBARA WALTERS, WILdERNESS TRAVEL

Team New York: 
Hege	V.	Barnes	•	Tony	Raposo
Harald	Hansen	•	Beate	Gran
Annette Tveit
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The future is now!  
The year 2011 has shown an even more intense growth in the Brazilian-
Norwegian relationship, confirming the trend from the previous years. 
This opens up a lot of opportunities for Norway in a range of sectors. 
The Norwegian ability to develop advanced technology in the maritime 
and oil and gas sector has been accepted as a fact, and has awakened 
Brazilian interest to see what more there is to find. 2011 was also the 
year with more official visits than ever.

Brazil in numBers

Brazil’s economy increased 7.5 % in 2010, a record high 

since 1986. Gross domestic product of the Latin America’s 

biggest economy reached 3.67 trillion BRL (2.21 trillion 

U.S. dollars) in 2010. Industry, which expanded 10.1 

percent in 2010, was the most benefited sector from the 

economic recovery. This means that Brazil had the third 

highest expansion after China and India. Brazil’s econo-

mic growth surpassed countries such as South Korea, 

Japan, Germany and the United States and also exceeded 

the five-percent world average GDP growth. As a result 

Brazil is now listed as world economy number 6 after 

they passed Italy and United Kingdom in 2011.

The unemployment rate is steadily decreasing and 

reached a level as low as 4,7 % in January 2012. At the 

same time, the year 2011 has shown a steady increase 

in the inflation rate. The pressure on the educational 

system, manufacturing capacity and infrastructure is 

increasing, with high growth and high demands for mo-

dernization. It is expected that Brazil in the years to come 

will experience growth strains.

Brazil is more than rio de Janeiro

As 2011 was the launch year for the Norwegian Brazil 

strategy, the 2011 was also the year for starting its im-

plementation. This has triggered several activities. One 

major activity is to build network in states outside the 

state of Rio de Janeiro, as more sectors than Maritime 

and Oil and Gas are interested in exploring the opportu-

nities in Brazil for trade and technology co-operation. In 

consequence there has been visits to Minas Gerais, São 

Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul 

and Pernambuco. It is obvious that the Norwegian-Brazi-

lian partnership has potential for increasing even further 

in mutual benefit.

Giske BrouGht around 130 Business deleGates 

durinG his visit 

The purpose of his visit was to strengthen business rela-

tions between Norway and Brazil. The Rio office together 

with the Trade department at IN HQ in Oslo, and good 

support locally, put together a program consisting of 7 

seminars, and many visits for the Minister and his team. 

The Maritime Seminar was attended by 200 participants.  

 

Brazil

We give local
ideas global  

opporTuniTies

Minister Giske was also received in the brand new installations of 
CENPES (Petrobras) by the manager Carlos Tadeu Fraga.

After a meeting with Fraga, Giske had the opportunity to visit 
one of the Labs, see more on  
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7514768
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støre launches the Brazil strateGy

17th of may - Johan G. Bernander (nho) in rio

Bernader participated in a breakfast business seminar 

during the day, and in the evening he held a speak for 

more than 500 Norwegians gathered in Porcao for din-

ner. This shows the increasing number of Norwegian 

companies establishing in Brazil.

peregrino 1sT oil

The Minister also had a separate program, prepared by 

GK and IN. 

exeBitions and seminars

As every year, navalshore took place, and IN Rio joined 

the Norwegian Maritime Exporters on their stand. Great 

success in joint social events, such has happy hour and a 

dinner, both sponsored by profiling Norway money ap-

plied from GK.

Reidun Olsen travelled to Trondheim in August to partici-

pate as a speaker in a seminar about Brazil during aqua-

nor. Aquaculture is a new sector and the trip became a 

door opener for many new possibilities.

The nosca seminar, the 

18th International Seminar 

on Oil Spill Technology, took 

place in Horten September, 

Renata Prado, attended 

from IN Rio. The aim is to 

discuss and improve the 

knowledge on preparedness 

and response solutions for oil spill. Every year the seminar 

receives around 60 international guests, and is a great 

opportunity for exchange of experiences and networ-

king. This year, 20% of the audience was composed by 

Brazilian guests. It demonstrates how the Brazilian parti-

cipation is growing more important within the different 

areas, including Oil & Gas.

otc Brazil octoBer 2011

For the first time, the Off-

shore Technology Conferen-

ce landed in Rio de Janeiro 

and gathered many different 

companies to the exhibition. 

Innovation Norway had a 

very big space working as 

the Official Norwegian Pavilion at OTC, and we counted 

with a speech of the Deputy Minister of Petroleum and 

Energy, Mr. Per Rune Henriksen, together with the Mi-

nistry delegation, for the official opening of the pavilion. 

Norwegian Bacalao sponsored as usual by EFF, for the 

happy hour sponsored by GK. The Deputy Minister also 

opened an R&D seminar, which focused on how Norway 

and Brazil could work closer within this area. The semi-

nar was a joint project with OED, IN and GK.

samBa rhythms in the nce “camp”.

The NCE program managers visited Brazil the week after 

OTC. Three NCE centers with focus within Oil and Gas, 

are turning focus towards the world’s fastest growing 

and largest market - Brazil, which is about to become the 

world’s third largest oil nation and in need of Norwegian 

technology and expertise. - It provides good business 

opportunities for our partner companies, said Kjell 

Johannessen NCE Node, Trond Olsen in NCE Subsea and 

Per Erik Dalen in NCE Maritime. They lead the industry 

clusters that are world class in their areas within the oil, 

gas and advanced marine operations. Brazil is not only 

one of the most exciting markets, but also a challenging 

country to do business in. - Our job is to ensure that com-

panies have a solid foundation if the decision is to invest 

in Brazil, said Johannessen. 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  Brazil

Minister of Foreign Affairs, Mr. Jonas Gahr Støre, visited Rio de 
Janeiro on March 31st, and presented the Brazil Strategy to the 
local business community. 

From left to right: Bernander, Mariani, Horstad and Camargo. 
Picture by Antonio Batalha.

Crown Prince Haakon, Norwegian petroleum and energy  
minister Ola Borten Moe (left) and Statoil CEO Helge Lund at the 
Peregrino opening. (Photo: Arne Reidar Mortensen)
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Some of the other NCE’s are looking into the possibilities 

and are at the moment evaluating the next steps.

Get companies

The GET program in 2011 resulted in 2 visits, Remora and 

Agrimarin Nutrition, one with a new offshore loading 

terminal and one with pet food. Remora has in addition 

signed a project that is still ongoing. The 3dr company 

Westgroup will visit in 2012. 

naviGator – Brazil entry – in2Brazil 

All programs that brings groups of Companies together 

for a common visit and join efforts to pull these activities 

off.

Navigator Petroleo & Gas is a project initiated from 

Trondheim, but includes companies from Bergen and 

Notodden as well. This project is to last over 1,5 year and 

includes coaching of the companies, 4 gatherings in Nor-

way, and 2 visits to Brazil, where as the 1st one was a fact 

finding trip. The next one is a B2B visit, end of March 2012.

BEP – Brazil Entry Project is a joint project with INTSOK, 

where the companies are more mature, they came for 

2 weeks of B2B meetings, where IN where part of the 

project team to deliver B2B.

In2Brazil comes from the Maritime cluster and is a pro-

ject only for B2B, joint project with IN Ålesund.

profilinG norway

press trips and social media

2011 is the 1st year of doing 2 press trips, one in August 

and one in October. The 1st one, Maritime/Oil and Gas 

and the 2nd one Renewable. This was possible only  

because of funding from GK and MFA. The exact value  

of the press exposure is being calculated.

These press trips are giving IN Rio valuable contacts  

within Brazilian Newspapers and Magazines, and bran-

ding of both IN and Norwegian Companies here in Brazil.  

In Norway the visited companies also get better under-

standing of who we at IN Rio is and what can provide. 

IN Rio at Facebook, we are seeing an increase in hits and 

numbers of people following us, to see updates. 

new consul General in rio de Janeiro

The Royal Norwegian Consulate General in Rio de 

Janeiro, where IN Brazil office is located, have received a 

new team, new Consul General Ms. Helle Klem, the new 

Consul Mr. Are Berentsen, and new Consul, Mr. André 

Mundal, who will be in charge of business and cultural 

issues. IN have continued the great relation with both GK 

and MFA.

Team brazil

Reidun Beate Olsen

Paal Hovland

Rune Andersen

Renata Prado

Renata Ferreira

Rodrigo Bastos

Guilherme de Lemos Mendes

Pilar Santos Neves(Trainee) 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  Brazil

innovation norway

Rua Lauro Muller,  
116 - Suite 2206
Torre do Rio Sul /Botafogo
22290-160 Rio de Janeiro

T: +55 21 2586 6800 
F: + 55 21 2275 0161 
riodejaneiro@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no
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The San Francisco team:  
Åse Bailey, Lisbeth Smestad and Veslemøy Barnes continued as the core 
local team. Anne Worsøe started in her position as a Director in January 
2011. Archna Sharma joined the office as an industry specialist within 
Mobile & Media. The office started offering temporary positions as  
interns to Norwegian students with a Bachelor Degree from fall 2011. 

RESPONSIBLE

Launched Innovation House to assist startup’s  

kick-start in Silicon Valley

October 24th, H.R.H. Crown Prince Haakon and Minister 

of Trade and Industry, Mr. Trond Giske opened Innovation 

House in Palo Alto, Silicon Valley. Innovation House pro-

vides a co-working & virtual office for Norwegian tech 

companies, investors and Innovation Norway. 

  

INSF also signed a Partnership Agreement with Roc-

ketSpace, a “Techubator” in San Francisco specialized for 

mobile and social media companies. 

Through Innovation House and our partnership agre-

ement with local techubators, INSF offers a soft landing 

concept for entrepreneurs entering the U.S. market 

who can tap into our network of technology partners, 

investors and service providers. Some of the companies 

located in Innovation House are High Growth companies 

as Squarehead Technologies, Elliptic Labs, CFengine, Isentio, 

Mobiletech and Mcash. Innovation House serves as a base 

camp to venture capital investors as Northzone Ventures, 

Viking Ventures, Incitia Ventures, Alliance Ventures and Oslo 

Innovation Center among others. INSF also supported 

Forgerock and Wevideo in the process of launching the 

companies in U.S. 

CONNECTING

Facilitate Silicon Valley experiences to foster  

internationalization

The Norwegian Entrepreneurship Program (Gründerskolen): 

36 graduate students received first-hand experience in 

entrepreneurship by attending an entrepreneurship class 

at U.C. Berkeley designed especially for them, combined 

with internships in startups and young, fast growing 

companies in the Bay Area.  

INSF organized very successful study trips for groups 

within Smart Grid (joint project with IN Nord-Trøndelag), 

Health 2.0, e-learning (REN), Mobile Technology as well as 

corporate groups within energy and finance/banking. 

The Transatlantic Science Week  2011 was arranged in San 

Francisco. Anne Worsoe participated in the Project Group 

as and chair of the Commercialization of R&D-session. 

INSF were instrumental in organizing and implementing 

a successful program for H.R.H. Crown Prince Haakon, the 

Minister of Trade and Industry Trond Giske, and the Minister 

of Research and Higher Education Tora Aasland, in close col-

laboration with the Royal Norwegian Consulate General.

FRESH THINKING

- Deliver new knowledge as a major contribution to 

corporate innovation processes 

Silicon Valley is the birthplace for new ideas, business 

models and technology, and INSF supports both Norwe-

gian startups as well as corporations with technology 

scouting, trend reports and market reports. INSF estab-

lished long-term collaboration with Schibsted ASA and 

Telenor ASA at Innovation House. 

 

san francisco & silicon Valley

We gIVe LocaL
IDeaS gLobaL  

opporTunITIeS
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 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  san francisco & silicon Valley

Innovation Norway

20 California Street, 6th floor
San Francisco, CA 94111-4833

T: + 1 415 986 0765
F: + 1 415 986 7875
sanfrancisco@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no
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2011 – et omstillingsår
For Innovasjon Norge i Midtøsten ble 2011 preget av omstilling. Som et 
resultat av budsjettkutt endret Innovasjon Norge sin tilstedeværelse i 
Midtøsten fra eget kontor til et representasjonskontor i regi av ekstern 
konsulent.  

For Innovasjon Norge i Midtøsten ble 2011 preget av  

omstilling. Som et resultat av budsjettkutt endret 

Innovasjon Norge sin tilstedeværelse i Midtøsten fra 

eget kontor til et representasjonskontor i regi av ekstern 

konsulent.  

Konsulentselskapet NordOest, som fikk oppdraget,  

startet sitt arbeid i juli og har satt fokus på følgende 

kjerne områder, basert på sin faglige kompetanse:

– Waste management 

– Solar Energy 

– Water desalination and water management 

NordOest har en viktig rolle som kontaktpunkt for norske 

bedrifter som ønsker å utforske mulighetene i Midtøsten 

og de første 6 månedene har NordOest vært involvert  

i en rekke aktiviteter og de første bedriftsprosjektene er 

allerede på plass. 

Midt-Østen representerer store muligheter og antall  

norske etableringer er økende, spesielt blant leverandø-

rer til olje & gass og maritim sektor. 

Kort om spesifiKKe seKtorer

Solenergi Et studie er utarbeidet for solenergisektoren 

med utgangspunkt i Emiratene. Hensikten med studiet 

er å:

– oppsummere miljø- og energirelatert politisk status  

 i GCC-regionen generelt og Emiratene spesielt

– vurdere muligheter for norske bedrifter i forhold til  

 planer og målsettinger innen fornybar energi i de ulike  

 emiratene 

– gjøre rede for de viktigste suksessfaktorene for norske  

 bedrifter

Waste Management  Med sin fagkompetanse på om-

rådet er NordOest en viktig ressurs også for Innovasjon 

Norges øvrige kontorer i regionen. Emiratene represente-

rer et stort potensial for norske aktører med produkter  

og tjenester innen avfallshåndtering. Kontakt med en 

del av disse aktørene ble gjort på tampen av 2011. Et fler-

bedriftsprosjekt er under vurdering. 

Maritim Innovasjon Norge har de senere årene samar-

beidet tett med DNV og den norske  maritime klyngen  

i Emiratene. 

messer og arrangementer

Fornybar energi Også i 2011 arrangerte Innovasjon 

Norge fellesstand på WFES (World Future Energy Sum-

mit). Dette årlige eventet gikk av stabelen i januar og står 

sentralt i Innovasjon Norges arbeid. Blant deltagerne var 

Statoil, DNV, Jotun, Eltek Valere, REC og CO2 Technology 

Centre Mongstad. Statssekretær Per Rune Henriksen 

(OED)  besøkte  WFES og holdt innlegg på konferansen  

og hadde møter med Emiratenes energiministrer  

Mohammed bin Dhaen Al Hamli og Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC)’s ledelse.  FNs Generalsekretær 

Ban Ki Moon, og en rekke statsledere og politikere  

besøkte for øvrig den norske standen.

Midtøsten

vi gir lokale 
ideer globale 

Muligheter

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

 → vi skal også få 
flere nordmenn til å 
reise mer i Norge og 
trekke utenlandske 
turister hit.
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olje og gass Innovasjon Norge samarbeider tett med 

INTSOK i regionen. INTSOK arrangerte i slutten av 

januar seminaret “Cleaner Production” for henholdsvis 

ADMA-OPCO (Abu Dhabi Marine Operating Company) 

og ZADCO (Zakum Development Company). Her var det 

17 norske bedrifter som presenterte seg. Seminaret var 

meget populære med over 250 deltagere fra de lokale 

selskapene.  

Planlegging av den store olje & gass-messen, ADIPEC 2012 

startet i 2011. ArabPlast 2011 hadde første gang norske 

deltagere. Dubai-kontoret bistod selskapet Norner Inno-

vation i forbindelse med planleggingen og oppfølgingen 

av møter og invitasjon til aktuelle kunder kunder innen 

den petrokjemiske industri. Norner Innovation satser nå 

videre i Midt-Østen.

Forsvar Det var god norske deltagelse på de to forsvars-

messene IDEX 2011 (Abu Dhabi International Defence 

Exhibition) og NAVDEX 2011 (Naval Defence Exhibition) 

i april. En del aktuelle norske bedrifter uteble imidlertid 

grunnet urolighetene i Egypt og Bahrain.

aluminium For andre gang ble messen Aluminium  

Dubai arrangert. Som i 2009 var det norsk fellesstand i 

regi av Internasjonale Messetjenester. Innovasjon Norge 

bisto stand-arrangøren i forkant av messen og arran-

gerte en mottagelse under messen med stor deltagelse. 

Flere av de norske utstillerne har benyttet Innovasjon 

Norges tjenester.

annet Innovasjon Norge arrangerte i februar 2011 entre-

prenørskapskurs for ‘medfølgende’ i Dubai. Kurset gikk 

over 6 dager med totalt 11 deltagere, alle norske kvinner 

bosatt i Emiratene eller Qatar. Flere av deltagerne har 

senere startet egne selskaper enten i Dubai eller i Norge, 

og andre vil gjøre det når de flytter tilbake fra Norge.

I februar 2011 arrangerte den norske ambassaden i Abu 

Dhabi et CSR (Corporate Social Responsibility) seminar 

i samarbeid med Nederlands ambassade og Innovasjon 

Norge. 

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

  Midtøsten

innovasjon norge paris

c/o Nordoest
FZ LLC PO Box 54224
Abu Dhabi,  
United Arab Emirates

T: +971 2 810 9144
     +971 56 6018336
matteo.chiesa@innovationnorway.no 
www.innovationnorway.no 

Erik B. Wiken og Torger Baardseth.
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Innovasjon Norge som relevant og kompetent partner i Asia
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. 

IDEER GLOBALE

Regionleder er fra august 2011 basert i Oslo og dekker 

følgende kontorer:

– Innovasjon Norge Singapore

– Innovasjon Norge Kuala Lumpur

– Innovasjon Norge Thailand (representasjonskontor)

– Innovasjon Norge Hanoi

– Innovasjon Norge New Delhi

– Innovasjon Norge GCC-landene 

 (representasjonskontor)

– Innovasjon Norge Sør-Afrika (Pretoria og Cape Town)

InnOvAsjOn nORGE I sInGApORE

Det er etablert i overkant av 200 norske bedrifter i 

Singapore og antallet fortsetter å vokse jevnt. Rundt 80 

% av disse er tilknyttet shipping, olje & gass eller maritim 

virksomhet. For mange norske bedrifter er Singapore det 

naturlige regionsenter for deres virksomhet i Asia. Og 

det er ikke bare det operasjonelle ansvaret som flyttes 

ut, også strategi og viktige beslutningsprosesser flyttes i 

sterkere grad fra hovedkontorene i Norge til bedriftenes 

regionkontor i Singapore, ettersom det er der den regio-

nale kompetansen sitter. Dette avspeiles også i måten 

Innovasjon Norge arbeider i regionen. 

Innovasjon Norge har vært i Singapore i rundt 30 år og 

har gjennom årene bygd opp solid kompetanse og et 

verdifullt nettverk blant norske og regionale næringsak-

tører og myndigheter, noe norsk næringsliv nå kan høste 

av. Singapore er også forsknings- og teknologisenteret i 

regionen, med markante universitet og utdanningsinsti-

tusjoner, forsknings- og fagmiljø relevante for Norge og 

norske aktører som opererer og utvikler seg i Asia. 

I samarbeid med Norges forskningsråd og Marintek, har 

Innovasjon Norge en forsknings- og teknologiutsending 

med regionalt ansvarsområde, basert i Singapore. Tekno-

logiutsendingens primære oppgave er å stimulere og fa-

silitere FoU-samarbeid og partnerskap innen innovasjon 

mellom FoU-institusjoner og teknologiselskap i Norge 

og tilsvarende i regionen. Det er etablert tett samarbeid 

med universiteter, forsknings¬institusjoner, bedrifter og 

relevante myndigheter innen våre hovedfokussektorer.

 

Den bilaterale samarbeidsavtalen mellom Norges fors-

kningsråd og Maritime and Port Authority of Singapore 

(MPA) er moden for fornyelse våren 2012. Denne danner 

en viktig ramme for Innovasjon Norges og ambassadens 

arbeid innen bilateralt forsknings- og utviklingssamar-

beid på maritim sektor. Innovasjon Norge er instrumen-

telle i å initiere og iverksette aktiviteter under denne 

samarbeidsavtalen. 

InnOvAsjOn nORGE I MALAysIA

Hovedfokus for Innovasjon Norges kontor i Kuala Lumpur 

har gjennom alle år vært å åpne opp for forretningsmu-

ligheter 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 produk-

sjon på store dyp tiltar. Her er norsk teknologi etterspurt 

og vårt kontor bidrar som bindeledd mot norsk kompe-

tanse og norsk leverandørindustri. Innovasjon Norge i 

Region søR- og søRøst-AsiA

vI gIr lokAle 
Ideer globAle 

mulIgheter

 → I Innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

LNG Conference (Singapore) - R. Wisløff (Höegh LNG), O.J.  
Sandvær (IN), B.T. Markussen (DNV) (Photo-Embassy)

117



Kuala Lumpur har bygd opp et meget solid kontaktnett 

innen denne sektoren i Malaysia, spesielt mot det statlige 

oljeselskapet Petronas. Kontoret har nært og svært tett 

samarbeid med Petrad og med INTSOK og har gjennom 

flere år representert INTSOK i det Malaysiske markedet. 

I forbindelse med den strukturprosess Innovasjon Norge 

gjennomførte i 2011 ble kontorets status endret til “pro-

sjektkontor”, hvilket betyr en ytterligere spissing mot olje 

& gass-sektoren når det gjelder vårt proaktive arbeid. 

InnOvAsjOn nORGE I vIEtnAM 

Vietnams økonomi er en av de raskest voksende i Asia. 

Vietnamesiske myndigheter stimulerer sterkt til utenland-

ske 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 kost-

nadseffektivt alternativ til Kina når det gjelder etablering 

av produksjon. En rekke norske bedrifter har allerede tatt 

konsekvensen av dette. Innovasjon Norges kontor i Hanoi 

har gjennom 2011 hatt stor aktivitet og bidratt med as-

sistanse overfor en rekke norske organisasjoner, bedrifts-

nettverk og enkeltbedrifter. Sektorene maritim og marin 

har stort potensial i det vietnamesiske markedet og disse 

sektorene har derfor stort fokus. Etter et par vanskelig 

år for verftsektoren i Vietnam, som følge av finanskrise 

og strukturelle utfordringer i det statlige verftselskapet 

Vinashin, ser det noe lysere ut med hensyn på muligheter 

for økt norsk samarbeid mot verftsindustrien.

Vietnam har spennende potensial for norsk næringsliv 

også innen områder som energi, miljø og klima, vannbe-

handling, m.m. Energisektoren seiler også opp som en 

lovende sektor for norske aktører i årene fremover. 

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 pro-

grammet 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 i 2009, og denne danner rammen og 

retningen for vårt proaktive arbeid i 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. 

Av prosjekter med betydelig interesse og stort potensial 

kan nevnes Joint Working Group (JWG) Maritime, som 

ble etablert i 2010. Prosjektet har deltakelse fra en rekke 

norske og indiske maritime beslutningstakere fra privat 

og offentlig sektor. Kontoret vårt i New Delhi er sentrale 

bidragsytere i dette prosjektet. 

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 næringslivssamar-

beid. Norads Business MatchMaking-program (BMMP) 

har representert en viktig del av Innovasjon Norges arbeid i 

India gjennom flere år. Slik var det også i 2011. Men også på 

andre områder har kontoret vårt i New Delhi, i tett sam-

arbeid med utenrikstjenesten og næringsaktører, bidratt 

til å stimulere bilateral handel og samarbeid. I likhet med 

de andre kontorene i regionen har New Delhi-kontoret 

Corporate Social Responsibility (CSR) høyt på agendaen i 

sitt arbeid med klienter på både norsk og indisk side. 

InnOvAsjOn nORGE I thAILAnD

Innovasjon Norges har siden sommeren 2008 vært repre-

sentert av ekstern konsulent i Thailand. Dette fungerer 

meget bra. Kontoret tilbyr de samme tjenester overfor 

kundebedrifter som det de øvrige Innovasjon Norges 

utekontorer gjør. Innovasjon Norge og våre tjenester og 

produkter blir synliggjort på en utmerket måte og konto-

ret har gjennom 2011 sett en meget positiv utvikling i dets 

prosjektportefølje.  

Innovasjon Norge i De Forente Arabiske Emirater (FAE)

GCC landene representerer et område med positiv øko-

nomisk vekst. Veksten forventes å fortsette i mange år 

framover, med flere prosjekter av betydelig interesse for 

norsk næringsliv. For norske virksomheter og nettverk 

representerer regionen spennende muligheter innen flere 

sektorer, bl.a. Olje & Gass, Energi og Miljø, Maritim, IKT 

og Helse. Sommeren 2011 endret Innovasjon Norge sin 

tilstedeværelse i denne regionen ved at vi erstattet vårt 

eget kontor med tilstedeværelse gjennom ekstern kon-

sulent, etter modell fra Thailand. I forbindelse med denne 

endringen har vi også spisset vårt proaktive arbeid mer 

mot energi- og miljø-sektoren, men vår konsulent bistår 

også innenfor øvrige sektorer når dette etterspørres.

InnOvAsjOn nORGE I søR-AfRIkA

Innovasjon Norge i Johannesburg har vært knyttet til 

region SSEA siden høsten 2008. Det er i hovedsak to  

grunner til dette:

– Som eneste kontor på det afrikanske kontinent hadde 

Johannesburg-kontoret tidligere ingen regiontilknyt-

ning, 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 Sør-

Afrika, India, Vietnam og Bangladesh, og en tilknytning 

til denne regionen ville derved kunne bidra til øket erfa-

ringsutveksling og derigjennom styrket samarbeid mel-

lom kontorene som jobber med BMMP-programmet og 

derved øke kvaliteten på denne tjenesten overfor våre 

kundebedrifter.

 → med kontorer i alle 
fylker og i tretti land 
over hele verden er 
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Som en følge av øket betydning av Western Cape for 

norske bedrifters satsing mot Sør-Afrika, spesielt relatert 

til olje & gass, besluttet Innovasjon Norge å gjøre en end-

ring på forsommeren 2011. Fra å være samlet i ett kontor 

i Johannesburg, delte vi kontorets ansatte mellom den 

norske ambassaden i Pretoria og ambassadekontoret i 

Cape Town. Fra samme tidspunkt har kontorets leder sin 

tilstedeværelse i Cape Town. 

InnOvAsjOn nORGEs AssIstAnsE I LAnD utEn 

EGEn tILstEDEvæRELsE

Regionledelsen bistår norske bedrifter som ønsker 

markedsundersøkelse eller partnersøk også i land hvor 

Innovasjon Norge ikke har eget kontor. I henhold til 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 markedsinn-

sikt og kompetanse. Både Bangladesh og Indonesia er 

markeder som vokser sterkt og som vi har fulgt tett de sis-

te 4 årene, med hovedvekt på muligheter innen energisek-

toren. I 2010 etablerte Norad et Business MatchMaking-

program (BMMP) mot Bangladesh. Fra samme tidspunkt 

har Innovasjon Norge vært representert med en ansatt 

ved den norske ambassaden i Dhaka. Indonesia er også 

et marked med stigende viktighet og interesse fra norsk 

næringsliv. I første kvartal 2011 vil Innovasjon Norges styre 

vurdere mulig tilstedeværelse i dette markedet.  

InnOvAsjOn nORGE sOM RELEvAnt sAMARBEIDs-

pARtnER fOR nORsk næRInGsLIv I AsIA

Region SSEA tok i 2010 initiativ til styrket fokus på Inno-

vasjon Norges rolle og det å fremstå som relevante og 

foretrukne partnere for norsk bedrifter og næringsmiljø 

innen de viktigste sektorene 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 og 2011 gjort mye for å 

bygge slik kompetanse og nettverk og derved posisjonere 

oss nettopp for en slik viktig rolle. I 2011 satte vi spesiell 

fokus på hvordan posisjonere norske aktører for for-

retningsmuligheter innen verdikjeden for LNG (flytende 

naturgass) og har initiert, skaffet finansiering for og fått 

gjennomført en rekke markedsstudier. Foreløpig er det 

gjennomført studier for Sørøst Asia, Bangladesh,  

India, Indonesia og Kina. Tilsvarende studier som dekker 

Filippinene og Vietnam er under planlegging. 

Som ledd i dette har Innovasjon Norge initiert og gjen-

nomført egne konferanser i Asia (Singapore, Jakarta 

og Shanghai), bidratt med flere presentasjoner under 

eksterne seminarer og konferanser, deltatt i nettverks-

møter og i direkte prosjektdialoger med aktører.  Ekstern 

synlighet, kompetanse og profesjonalitet i arbeidet er 

nødvendig for å etablere norske bedrifter som seriøse 

partnere og derved kunne ta ut forretningspotensialet 

som ligger i verdikjeden for LNG i Asia. Dette arbeidet vil 

ytterligere styrkes de neste årene. 

nORwAy-AsIA BusInEss suMMIt 2011

Den andre Norway-Asia Business Summit gikk av sta-

belen i Singapore i månedsskiftet september/oktober. 

Mer enn 200 norske næringslivsledere med fokus på Asia 

deltok. Hovedarrangør var Norwegian Business Associa-

tion, Singapore (NBAS), i samarbeid med andre norske 

næringslivsforeninger i Asia. Hovedfokus var satt på hvor-

dan norsk næringsliv bør posisjonere seg for å kunne ta ut 

økt andel av forretningsmulighetene i Asia mot år 2020.  

Innovasjon Norges regionkontor hadde en sentral rolle i 

programutformingen for opplegget. Innovasjon Norges 

egen toppsjef, Gunn Ovesen tok aktiv del i programmet.

regionleder
Ole Johan Sandvær
Tel.:  +47 22 00 25 00
Mob.:  +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 regionen
– Singapore: Tay Siow Hwee  

(siow.hwee.tay@innovationnorway.no)
– Malaysia: Ewe Tuan Hai  

(tuan.hai.ewe@innovationnorway.no)
– Thailand: Axel Blom (axel.blom@innovationnorway.no)
– Vietnam: Kjell Arne Nielsen  

(kjell.arne.nielsen@innovationnorway.no)
– India: Harald Nævdal  

(harald.naevdal@innovationnorway.no)
– GCC-landene: Matteo Chiesa  

(matteo.chiesa@innovationnorway.no) 
– Sør-Afrika: Bjørn Eriksen  

(bjorn.eriksen@innovationnorway.no)
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India – a myriad of opportunities
Despite tough global business environment, there was a substantial 
increase in New Delhi office’s activities during 2011. This was mainly 
reflected in the Business MatchMaking Program (BMMP) – which 
provided a 50 % year-on-year increase in the number of Norwegian 
companies applying for partner search in India through this program.

This came as a result of increased effort on marketing our 

services in Norway and strengthening of our relationship 

with institutions like NTNU, INTSOK, INTPOW, NME, 

Wireless Future and other.

The economy in India slowed down but the National 

Income still increased by 7%. The overall environment was 

marked by high Inflation and a responding high interest 

rate to tighten the money supply. This had a limited 

impact on growth.  GIVE

Business MatchMaking PrograM (BMMP)

18 new companies were recruited as part of this program, 

a 50 % increase over last year and a 20 % increase upon 

the target. 12 Norwegian companies visited India and 

met more than 50 potential partners in India. Most 

importantly, we had 7 successful outcomes in 2011, inclu-

ding set up of new companies and offices, investments 

from the Norwegian companies into their Indian part-

ners, as well as ordinary working partnerships. 

We have also continued our support to some of the 

BMMP companies, by providing them with relevant 

Innovation Norway products and services, according to 

their needs.

university cooPeration - ntnu

Our office organized a delegation visit for 40 profes-

sors/researchers from NTNU, including Rector and 

Pro-Rector.  In this regard we also organized one week 

visiting programs for the Energy & Environment, Marine 

& Maritime and ICT sectors. 

energy and environMent

In 2011, we continued to build relationships with impor-

tant companies in the Energy & Environment sector. 

Main focus has been towards hydropower and water 

treatment related companies. We intend to work with 

companies in these sectors both on individual basis and 

as networks. Our office made presentation on this sector 

during India week in Trondheim in October and had 

bilateral meetings with more than 15 companies in this 

sector. We continued our support to Norwegian Ministry 

of Finance in procuring carbon credits from India.

Maritime

India and Norway established a Joint Working Group 

(JWG) Maritime in October 2010. The first JWG Maritime 

meeting was held in Oslo on May 23, 2011, with participa-

tion from around 50 Norwegian and 18 Indian maritime 

decision makers from the private and public sector. A 

delegation from Indian maritime companies was also 

taken on a comprehensive study tour to Norway before 

the JWG Maritime meeting. Indian Minister of Shipping 

also joined to take part in a round table discussion 

on the invitation of Norwegian Minister of Trade and 

Industry during the same time. 30 Norwegian companies 

participated in INMEX India 2011 in Mumbai which is the 

flagship event of maritime sector in India.

oil and gas

Oil Spill India 2011 in September 2011 saw a Norwegian 

pavilion with 9 Norwegian companies presenting their 

capabilities within the oil spill arena. Our relations 

with INTSOK are very good and in 2011 this resulted in 

successful execution of services to 22 INTSOK partner 

companies. Approx. 65 days of advisory services were 

completed during the year.

india

We gIve local
Ideas global  

opportunItIes

 → With offices in all  
counties and in thirty 
countries worldwide, 
it is easy to get in 
touch with us.
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ict

We saw an increased interest from Norwegian ICT com-

panies with niche products for offshore, maritime and 

infrastructure sectors in 2011. We expect to work extensi-

vely with similar companies through business networks 

or on an individual basis. We also contributed to the ‘India 

Week ‘at NTNU Trondheim with top industry specialists 

from India who apprised the Norwegian audience with 

the ICT scenario in India and how the Indian ICT market 

functions. A number of bilateral meetings also took place 

during the event.   We also initiated collaboration on 

Telemedicine with center in Tromso.

nPr funds 

NPR funds allocated by the Ministry of Foreign Affairs 

and administered by the Ministry of Trade and Industry 

are used for profiling and promoting Norway from a 

business or cultural point of view. As part of this, IN New 

Delhi organized a Norwegian Pavilion at Oil Spill India 

2011 exhibition in Goa, with successful development of a 

business culture module to help Norwegian companies 

bridge the cultural gap when doing business in India, 

drafted the CSR country brief for 2012, coordinated and 

held one India-Norway Business council meeting, orga-

nized a Norwegian pavilion at INMEX 2011 and prepared a 

document on ‘Doing business in India’.

PuBlic diPloMacy 

Innovation Norway, New Delhi hosted a public diplo-

macy event in Goa at the Oil Spill India conference. The 

highlights of the event was a Salmon dish competition 

an illusionist performing to the theme of ‘Norway, Powe-

red by Nature’ and the performance of classical musicians 

from Norway. We also organized a maritime evening on 

the eve of INMEX 2011 so as to keep the momentum of 

the JWG Maritime (formed during Minister Giske’s visit to 

India in 2010).

csr (corPorate social resPonsiBility)

IN New Delhi has prepared a comprehensive CSR country 

brief for India. This focuses on specific factors relevant for 

Norwegian companies wishing to establish themselves 

properly in India and implementing CSR in an appro-

priate way in their Indian operations. This CSR country 

brief will be distributed to Norwegian companies in India 

and Norway.

Business culture

Since many Norwegian companies are facing cultural 

challenges when entering the Indian market, our New 

Delhi office has prepared and launched a self-developed 

tailor-made ‘Business Culture Workshop Program’ to train 

Norwegian companies and their Indian counterparts in 

bridging the cultural gap while doing business with each 

other. The end product was launched in 2011 as a one day 

workshop. So far, 3 Norwegian companies have under-

gone training in this workshop. 
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Oil & Gas sector even more important
Despite the challenging external environment, the Malaysian 
economy expanded by 5.1 % in 2011 as compared to a growth of 7.2%  
in 2010. For the Malaysian economy, the favourable growth during 
the 4th quarter of 2011 was underpinned by sustained domestic 
demand amid weaker external demand.

Despite the challenging external environment, the  

Malaysian economy expanded by 5.1 % in 2011 as compa-

red to a growth of 7.2% in 2010. For the Malaysian econo-

my, the favourable growth during the 4th quarter of 2011 

was underpinned by sustained domestic demand amid 

weaker external demand. Financial stability remained  

intact and the orderly functioning of the financial 

markets continued to provide support for financial inter-

mediation activities in the domestic economy.

Malaysia attracted RM32.9 (USD 10.62 billion) in foreign 

direct investments during 2011, with manufacturing 

sector accounted for the largest share in FDIs, showing 

an increase of 12.3% from USD 9.45 billion in 2010.  

About 72% of the FDIs came from Asian countries. 

The country’s trade recorded a record RM1.269 trillion 

(USD 0.41 trillion), underpinned by inter-Asian trade.

Key highlights of our activities in 2011:

Innovation Norway Kuala Lumpur office (IN KL) has,  

during 2011, provided various types of advisory supports 

and practical assistance to some 48 Norwegian com-

panies, majority SMEs, in varied sectors like oil & gas, 

maritime, environment, marine aquaculture & seafood, 

defence and ICT. 

In addition, IN KL organised profiling activities with 

Norwegian pavilions at the Asian largest biannual Oil & 

Gas Asia exhibition 2011, Norwegian Consumer Fair, IGEM 

2011 and co-organised with the Norwegian embassy,  

a Norwegian Trade Mission to Brunei. 

oil and gas

PETRONAS (national oil company of Malaysia) plans 

to invest USD 100 billion during the coming 5 years to 

increase the production reserves in the country. The focus 

on the domestic front will be through three measures, 

namely: rejuvenating existing oil fields through enhanced 

oil recovery, developing marginal fields through innova-

tive solutions and intensifying domestic exploration acti-

vities. Several deepwater projects are at various stages of 

development and expected to come on stream within the 

next 2-3 years. 

malaysia
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In addition to advisory services provided to individual 

companies, IN KL was also involved in a host of oil &  

gas activities with the aim of profiling and promoting 

Norwegian oil & gas technology to industry players in 

Malaysia. Amongst these activities were (1) a 2.5-day 

workshop (organised jointly by PETRAD/INTSOK/-

PETRONAS) on Deepwater Subsea tie-back attended by 

some 110 participants with 10 speakers from Norway;  

(2) Norwegian pavilion at Oil & Gas Asia Exhibition with 11 

Norwegian companies; (3) one-week meetings with  

19 INTSOK members in Norway and (4) INTSOK SEA/

Australia regional meeting in Singapore & meeting with 

INTSOK members in the region. 

Marine aquaculture

IN KL has built a good rapport with the Department of 

Fisheries Malaysia (DOFM), which plays an instrumental 

role in modernising the aquaculture sector in Malaysia. 

DOFM has utilised a mussels farming technology from 

a Norwegian company successfully in its pilot project 

and is now planning to promote it further. IN KL was 

instrumental in linking the Norwegian company with 

DOFM upon knowing DOFM’s interest in modern mus-

sels farming technology.

In June 2011, the Malaysian Minister of Agriculture & 

Agro-based Industry and officials from DOFM visited 

Norway. The Malaysian Minister met his Norwegian 

counter-part to discuss on several issues such as planned 

cooperation within Aquaculture regulations, aquaculture 

management and other relevant issues. Norway will be 

assisting DOFM to develop the regulatory framework for 

the Malaysia’s aquaculture industry.

green technology

Green Technology has been identified by the Malaysian 

government as emerging driver for sustainable economic 

growth for the country. Coupled with the pledge by 

the Prime Minister of Malaysia to reduce the country’s 

CO² emission of up to 40% by the year 2020 during the 

UNFCC COP Meeting at Copenhagen, Malaysian indus-

tries have risen to embrace this challenge in a favourable 

policy environment and develop Malaysia into the green 

economy hub in the ASEAN region.

To profile Norway as one of the countries at the fore-

front of environmental friendly green technologies, IN 

KL jointly with the Norwegian Embassy organised an 

information booth at the International Greentech & Eco 

Products Exhibition & Conference Malaysia (IGEM 2011). 

IGEM 2011 aims to spur industries and institutions to 

adopt green technology and boost eco-technological 

innovators in the field of eco-design, eco-materials, eco-

products and low carbon Green Technologies. DNV and 

Eltek Valere participated at the Norwegian booth.

other activities

•	 Norwegian	Food	and	Consumer	Fair	–	IN	KL	organised	

a Fair, participated by 5 Norwegian companies inclu-

ding Norwegian Seafood Council. The fair which lasted 

5 days took place at an upmarket shopping complex, 

showcased Norwegian seafood, marinated and preser-

ved herrings, jams, breads, furniture and toothbrushes. 

A photo exhibition “Norway at the Glance” was exhi-

bited at the same fair. The fair attracted considerate 

interest from the Malaysian public. 

•	 Business	Trade	Mission	to	Brunei	–	In	May	2011,	IN	KL	in	

cooperation with the Norwegian Embassy organised 

a 3-day Norwegian business delegation to Brunei with 

specific focus on the oil & gas and the maritime sectors. 

Eight Norwegian companies based in Malaysia partici-

pated.

•	 Malaysia	–	EFTA	Committee	meeting	–	the	first	

Malaysia-EFTA Committee meeting to discuss Free 

Trade Agreement took place in Kuala Lumpur in June 

2011. The EFTA side were represented by Norway and 
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Switzerland. Key representatives from Norwegian busi-

nesses in Malaysian participated in an evening function 

hosted by the Malaysian government. 

•	 Asia	Days	15-27	Sept	–	IN	KL	participated	in	Asia	Days	

to promote opportunities in the Malaysian market 

to companies in Bodo, Trondheim, Alesund, Oslo and 

Stavanger. 

•	 Malaysian	Minister	of	International	Trade	&	Industry’s	

visit to Oslo 29-30 Sept – The Malaysian Minister met 

his counterpart, Mr Trond Giske as well as meeting 

Norwegian business representatives, who were intere-

sted in the Malaysia market at a round table conference 

in Olso. IN KL and Norwegian Embassy worked closely 

with officials from the Malaysian Ministry and MIDA in 

providing the necessary inputs and information prior to 

the visit. 
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Oil and gas activities
The Petroleum and Maritime network office reported on in the 2010 
report is continuing with the eight Norwegian companies who are 
following up on opportunities in the local market. The next phase of 
the Network Office is currently being defined by the Group and the 
Trondheim District Office.

A Norwegian Oil Spill Delegation visited Cape Town in 

May 2011 and was an initiative, which was undertaken 

in cooperation with Nosca (Norwegian Oil Spill Control 

Association) and the Norwegian Coastal Administration 

(Kystverket).   Kystverket played a leading role together 

with its counterpart in South Africa, namely SAMSA 

(South African Maritime Safety Authority).  The aim is to 

introduce Norwegian emergency preparedness techno-

logy and products to the South African industry.

The South African companies’, who signed agreements 

with Norwegian companies, visited Norway on a return 

visit, to coincide with President Zuma’s State Visit to 

Norway in September 2011.

Sea Watch project

The sea watch project was launched in conjunction with 

the Norwegian Coastal Administration (Kystverket) and 

their counterpart in South Africa.

A study was undertaken in 2011.  The objective was to in-

vestigate the feasibility of developing a national integra-

ted South African and Norwegian maritime awareness 

system, for enhancing the safety of fishermen/seafarers 

and shipping in general. 

In this respect, consortium members in Norway and 

South Africa sought to establish a baseline of the future 

integrated SASSN (South African Safe Sea Net) system, 

based on identification of existing infrastructure and 

future needs and requirements. 

In 2011, a workshop was held in South Africa wherein the 

concept of the SASSN was defined, the identified gaps 

agreed on, priorities established and commitment to the 

SASSN project was confirmed.

The proposed SASSN provides a general, flexible and 

scalable ocean and coastal monitoring and situation 

awareness system with emphasis on maritime opera-

tions, but includes necessary and related environmental, 

MetOcean and hydrographical network systems, data 

information and services. The project will include specifi-

cation and implementation of an operational system as 

well as a ”blueprint” for other nations’ implementation of 

similar systems.

State ViSit to NorWay

President Zuma’s visit to Norway took place in September 

2011 and the business delegation component was orga-

nised by Innovation Norway in conjunction with the DTI 

(Department of Trade & Industry).  The sectors of focus 

included oil & gas, ICT, energy, tourism and aquaculture.

BuSiNeSS MatchMakiNg prograMMe  

actiVitieS 

Activities through the BMMP (Business Match Making 

Programme), which is a partner search programme, 

funded by Norad and assists Norwegian companies, find 

partners in South Africa.  Activities for 2011 include:  

•	 18	Norwegian	companies	joined	the	programme

•	 12	agreements	were	signed	

•	 15	Norwegian	companies	visited	South	Africa	

•	 2	South	African	companies	visited	Norway	

south africa
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agreeMeNtS SigNed

Memorandum’s signed in 2011 were with the following 

partners:

•	Maritime Miljøberedskap / One World agreed  

to collaborate on opportunities related to oil spill 

response technology.

•	 seabed / 7 sea geosciences agreed to collaborate.  

Seabed has technology for sediment removal and with 

the SA partner hopes to access African markets.

•	aanderaa data / underwater surveys have agreed 

to collaborate where SA partner act as an agent for 

customers involved in oil spill related activities.

•	norlense / underwater surveys to collaborate on oil 

response. requirements in Sub-Saharan region

•	 Aspiro	/	Video	Vision	agreed	to	collaborate	whereby	the	

Norwegian company provides the solutions for hosting 

audio / video content.

•	 storvik aqua / university of stellenbosch are wor-

king on a land-based fish farm for the farming of tilapia 

and the technology and the equipment will be coming 

from Norway.  

•	 luup / paygate have introduced a unique payment 

system with Air Namibia which is web-based and this 

pilot project should be implemented by March / April 

2012.

•	Miros / lwandle are co-operating whereby Lwandle 

will act as the distribution partner for Miros’s ocean-

monitoring and oil spill detection systems.

•	 Fugro Oceanor / lwandle whereby Lwandle will find 

suitable pilot projects for Fugro’s products.

• Force / skysite Offshore whereby suitable projects 

will be identified for Force.  Skysite will provide the 

technicians and Force has the high level specialist skills 

required.

•	Kongsberg seatex and Kongsberg satelite / Marine 

data solutions have a heads of agreement.

•	 sintef Materials & chemistry / One World signed an 

agreement to establish a Centre of Excellence focusing 

on oil spill.

coNtact detailS

Innovation Norway, South Africa

cape town 

Visiting address: 

Norton	Rose	House,	8	Riebeek	Street,	Cape	Town	

Bjorn Eriksen, Commercial Counsellor

Andre Kruger, Market Advisor

pretoria 

Visiting address: 

Ozmik	House,	165	Lynnwood	Road,	Brooklyn	0181	

Beverley Lewis, Market Advisor

Rae Koetsie, Office Administrator
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A year marked by flooding
2011 was an active year for the Innovation Norway office in Thailand 
which is represented by Blue Business Solutions Ltd. Almost all 
resources were spent on client projects and administration was kept  
at a minimum.

THAILANDS ECONOMY

Thailand’s economy in 2011was severely dented by the 

floods central and southern Thailand experienced.  

The year ended with a growth of only 0.1 % as a conse-

quence of the damage inflicted by the flood in the last 

quarter of 2011 which disrupted agricultural and  

manufacturing supply-chains in the affected areas.  

Projections for 2012 are in the 5 to 6 % range. 1)

The Thai economy is export-dependent with exports 

accounting for 60 % of its GDP. Export growth at the end 

2011 showed an increase of 17 % year on year which is re-

markable considering the floods. Consumer price indices 

have moved in the 3-5 % span during the last six years and 

are expected between 3.5 % and 4.0 % in 2012. 

Labour shortage is becoming a problem for Thailand, 

with unemployment recorded at only 0.7 %. The govern-

ment is focusing heavily on skills development for the 

Thai workforce while labour from bordering countries,  

in particular Myanmar and Cambodia, have been allowed 

to work in Thailand

The Thai Baht has remained relatively stable against the 

US Dollar in 2011.

The focus for 2012 is to rebuild the industrial sector as 

well as protecting the country from a repetition of 2011’s 

disastrous floods. In February 2012, the Thai Government 

approved a flood protection budget of NOK 65 billion and 

several Norwegian companies have shown interests in 

participating in the protection work. 

HIGHLIGHTS 

CSR seminar In cooperation with the Royal Norwegian 

Embassy and the Thai-Norwegian Chamber of  

Commerce, Innovation Norway organised a Corporate 

Social Responsibility (CSR) seminar in January 2011 

focusing on the Norwegian Government’s White Paper 

on Corporate Responsibility and Norway’s expectations 

on its corporate citizens. The fact that CSRs is more than 

philanthropy was a focus area. “A matter of Trust”, the 

Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)’s guide to 

CSR in practice was highlighted and used at the seminar. 

Floods create market opportunities for unique 

Norwegian flood protection system The floods caused 

enormous damage to property in Thailand. AquaFence, 

a Norwegian company has developed flood protection 

solutions which are now in use in many countries in 

the world. At the end of October, several companies 

at industrial sites in Thailand contacted AquaFence in 

Norway to deliver flood protection systems for their 

factories. In December 2011, a public demonstration was 

held in Bangkok featuring AquaFence on national TV as 

well as in several newspapers creating enormous interest 

in the product. The Innovation Norway office in Bangkok 

continues to assist AquaFence and other companies in 

flood protection for Thailand

SECTORS

The Thailand office focused its attention on two sectors 

in 2011:

The energy and environment sector Following tem-

porary shutdown of several international projects in a 

major industrial estate on Thailand’s eastern seaboard 

in 2010 due to environmental concerns, environmental 

management has become more important in Thailand 

with the government required to seek public approval  

of all projects deemed environmental damaging.  

Environmental management has been high on the agen-

da for Norwegian companies, and in 2011 we continued 

to work with two Norwegian companies in the waste 

management business to study logistics and market flow 

in preparation for establishment in Thailand.

thailand

We give loCAl
ideAS globAl  
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1) Source: National and Social Development Board of Thailand
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The Thai Government is focusing on increasing the level 

of renewable energy utilisation. Several Norwegian com-

panies have expertise in alternative energy production. 

Thailand offers good opportunities in renewable energy 

investment within four main sectors: solar energy, bio-

mass energy, municipal solid waste energy (MSW) and 

hydrogen energy. In 2011, the Thailand office participated 

in mapping local market opportunities in Asia’s Renew-

able Energy Sub-Sector. 

In addition, 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 automotive sector

The automotive sector is Thailand’s foremost export 

sector. Although heavily impacted by the floods, the out-

put reached 1.4 million (against 1.6 million in 2010) cars 

produced and more than 60 % being exported. Thailand 

is Southeast Asia’s leading manufacturers of eco-friendly 

and alternative energy car. Two Norwegian companies in 

the automotive industry are working with us in prepara-

tion for entry into Thailand. 

ASSISTANCE TO NORWEGIAN COMPANIES

During 2011, Innovation Norway assisted many compa-

nies both in Norway and Thailand with general trade 

enquires concerning bilateral trade. 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 oppor-

tunity assignments. In 2011 we assisted more than 50 

Norwegian companies and individuals 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 Thai-

land, 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 non-

profit interest organisation for Norwegian related busi-

nesses in Thailand. Roughly 60 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

Yanin Srathongnoi, Assistant
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Innovation Bankok

Mahatun Plaza, 14th Fl.
888/142 Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 

T:  +66 2627 3040 / +47 213 99 004 (Norwegian direct line)
F: +66 2627 3042
bangkok@innovationnorway.no
innovationnorway.no/thailand

Innovation Norway’s Market 
Advisor, Proadpran Piccini 
demonstrating AquaFence flood 
protection system at a public 
presentation in December 2011 
(Photo: Jørgen Udvang)

Axel Blom,  
Country Representative Thailand 
(Photo: Jørgen Udvang)
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Fortsatt økende interesse fra norsk næringsliv
Vietnam vises i økende grad interesse fra norsk næringsliv.  
Utenlandske investeringer har de siste årene ligget jevnt på 10 - 11 mrd. 
USD per år, til tross for de siste års finansielle uro i verden. 

Med bakgrunn i Vietnams strategisk gode plassering i 

Asia, kombinert med godt utdannet og rimelig arbeids-

kraft, representerer landet et alternativ til Kina for stadig 

flere internasjonale selskap og også norske bedrifter har 

vurdert å flytte sin produksjon fra Kina til Vietnam. 

Vietnam er både et sted å produsere med nærhet til et 

stort regionalt marked og et land i sterk vekst, med nær 

90 millioner innbyggere og med en raskt økende mid-

delklasse. Gjennom de siste årene har BNP-veksten vært 

rundt 7 %. Imidlertid falt veksten noe tilbake i 2011 og 

endte på 5,9 %. 

2011 startet med direkte konsekvenser av problemene  

i Vinashin, det statseide selskapet innen skipsbygging.  

Da selskapet ikke var i stand til å tilbakebetale et lån  

– av långiverne antatt garantert av staten – ble landets 

kredittverdighet nedgradert rett før inngangen til 2011.  

I februar ble lokal valuta devaluert ca. 10 % mot US dollar. 

Inflasjonen steg markant i begynnelsen av året og toppet 

seg på sommeren. Myndighetenes raske inngripen, bl.a. 

med å strupe offentlige investeringsbudsjetter, tvang 

inflasjonen noe ned. Året sett under ett endte med en 

inflasjon på 18 %.

Vietnam

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → i innovasjon Norge 
arbeider mennesker 
som har lokal- og 
internasjonal kom-
petanse slik at en 
idé kan bli en forret-
ningssuksess. 

 → vi skal bidra til at 
norsk næringsliv 
utvikler seg, spesielt 
med tanke på forny-
else og innovasjon 
både for bedrifter og 
enkeltprodukter

 → Jobben vår er blandt 
annet å utvikle 
distriktene og styrke 
og profilere norsk 
næringsliv i Norge og 
utlandet.

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

Hoi An. Photo: K.A.Nielsen

Gatehandel i Hanoi. Photo: K.A.Nielsen
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Året var ellers preget av partikongress og valg på ny 

nasjonalforsamling. Særlige utfordringer som ble trukket 

frem var inflasjon, økende forskjeller mellom fattige og 

rike, og korrupsjon. 

Problemene som ble avdekket rundt Vinashin synlig-

gjorde statsselskapene sviktende verdiskaping. Følgelig 

ble det mot slutten av 2011 presset på fra regjeringen om 

nedsalg i de fleste statseide selskaper for å sikre bedre 

styring og mer markedsrettet ledelse. Gjennom dette 

nedsalget ønsker Vietnam også å utvikle den lokale leve-

randørindustrien, noe som åpner for interessante mu-

ligheter også for norsk industri. En rekke vitenamesiske 

bedrifter er meget oppsatt på å etablere samarbeid med 

kompetente norske bedrifter og har direkte invitert disse 

til å foreta investeringer i lokal leverandørindustri.

Samhandel

Fra Vietnam kan en få enkel markedsadgang til ASEAN 

(The Association of Southeast Asian Nations) samt til 

Japan, Kina og India gjennom frihandelsavtalene disse 

landene har. Mot slutten av året ble det på nytt gitt 

klarsignal til å starte arbeidet med en Vietnam – EFTA 

frihandelsavtale.

Norsk eksport til Vietnam er femdoblet de siste 5 årene 

og endte i 2011 på NOK 1,1 milliarder. I disse årene er det 

særlig varer og utstyr fra maritime utstyrsleverandører 

som har vokst. Driveren for økt eksport fra Norge har 

primært vært bygging av offshorefartøyer ved verft i 

Vietnam. 

Gjennomførte aktiviteter

Innovasjon Norges Hanoi-kontor hadde høy aktivitet 

gjennom 2011. Hovedfokus var rettet mot maritim sektor, 

olje & gass- og mot energi- og miljøsektoren. 

Innovasjon Norge 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 

for produksjon, sette opp seminarer som ledd i mar-

kedsaktiviteter, sette opp møter og holde kontakt med 

relevante myndigheter på vegne av bedrifter i forbindelse 

med ”problemløsning”.  Særlig de utfordringer som fulgte 

av Vinashins problemer krevde en del oppmerksomhet og 

bistand fra Innovasjon Norges side.

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

  Vietnam

Første jack-up rigg produsert i Vung Tau. Photo: K.A.Nielsen
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For å videreutvikle samarbeidet mellom kontoret og 

våre distriktskontorer, ble det gjennomført individuelle 

møter med en rekke distriktskontorer og deltakelse på 

”Asia-dagene”, hvor kontoret var representert i kundear-

rangement i seks fylker. Her ble det både gitt markedsin-

formasjon og avholdt møter med enkeltbedrifter. I tillegg 

møtte kontoret en rekke norske bedrifter under Norship-

ping på Lillestrøm og under Aqua Nor i Trondheim.

Norske bedrifter benytter i økende grad Singapore som 

brohode mot Asia og beslutningsmyndighet flyttes 

tilsvarende flyttet ut. Kontoret har derfor møtt norske 

bedrifter i Singapore samt deltatt på “Norway-Asia  

Business Summit” i månedsskiftet september-oktober.

I samarbeid med den norske ambassaden ble det i 2011 

gjennomført et ”Norwegian Business Forum”. Kontoret 

var også ansvarlig for et seminar knyttet til markeringen 

av 40 års diplomatiske forbindelser mellom Norge og 

Vietnam i november. Hovedtema var å fremheve de  

positive ringvirkninger av norske bedrifters virksomhet  

i Vietnam.

olje oG GaSS

LNG (flytende naturgass) er et fagområde som krevde  

en vesentlig del av kontorets oppmerksomhet i 2011,  

da vietnamesiske myndigheter har akutt behov for 

tilgang på mer energi. Kontoret har bistått en rekke nor-

ske aktører med råd om hvordan komme i posisjon for 

leveranse av produkter og tjenester i verdikjeden for LNG.

Årets store begivenhet var arrangementene rundt ”Viet-

nam Oil and Gas”. Kontoret arrangerte her for første gang 

en nasjonal paviljong med ni norske bedrifter som utstil-

lere. Ut over dette ble tre ulike nettverksarrangement 

avholdt, hvorav ett var en middag hjemme hos ambas-

sadøren der de norske utstillerne fikk møte toppledelsen 

i PetroVietnam og to andre operatører. Kontoret fikk en 

lang rekke positive tilbakemeldinger gjennom disse da-

gene og én bedrift kunne også melde om salg direkte på 

stand. Kontoret oppdaterte for øvrig sine rapporter om  

Vietnams olje- & gassvirksomhet og utarbeidet også en 

kort rapport om Vietnams Offshore-flåte.

fornybar enerGi oG miljøteknoloGi

I sammenheng med ”Vietnam Oil and Gas”, arrangerte 

kontoret et seminar som presenterte norsk teknologi og 

norske bedrifter innen hav- og miljøovervåkning samt 

oljevern og oljeoppsamling. Ca 80 personer deltok, langt 

flere enn påmeldt, og med deltagelse fra nær alle rele-

vante institusjoner i Vietnam.

Kontoret bistod videre en Vietnamesisk delegasjon på 

reise til Ålesund og Bergen ifm planer om å anskaffe et 

nytt havforskningsfartøy. En rekke norske bedrifter er 

senere trukket inn for å kunne posisjonere seg ovenfor 

myndighetene for leveranser av alt fra skipsdesign til 

vitenskapelig utstyr ombord.

Deltakelse i et vannklyngeprosjekt med utspring i dis-

triktskontorene i Norge gir resultater. Vi merker fornyet 

entusiasme for Vietnam fra selskaper innen ulike former 

for vannrensing. Ett selskap er, sammen med sin lokale 

partner, i gang med å sette opp to demonstratoranlegg 

for produksjon av drikkevann i landsbyer. 

Kontoret deltok også i et større regionalt prosjekt med 

målsetting å kartlegge markedsmulighetene innen 

fornybar energi.

maritim Sektor

Vietnamesisk skipsbyggingsindustri opplevde i 2011 

et meget vanskelig år med en rekke kansellerte byg-

geprosjekter og et statlig skipsbyggingskonglomerat 

(Vinashin) i nær full oppløsning. Norske redere har også 

kansellert prosjekter med stort innhold av norsk utstyr.  

Det har for kontoret vært viktig å sikre norske aktørers 

omdømme og langsiktige perspektiv ved å opprettholde 

en positiv dialog med Vinashin. Kontoret bistod dessuten 

Vinashin i deres reise til Norge og Norshipping i mai og la 

til rette for at de fikk møte norske bedrifter som også ville 

kunne være viktige når Vinashin skal restruktureres.

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

  Vietnam

Fangst bringes inn i Quy Nhon.  Photo: K.A.Nielsen

En av ca 50 millioner motorsykler i Vietnam. Photo: K.A.Nielsen

131



ikt

Vi ser at stadig flere bedrifter vurderer å etablere seg i  

Ho Chi Minh City for programvareutvikling og der utnytte 

den voksende klyngen av norske selskaper. Kontoret 

forventer økt forespørsel fra norske IKT-bedrifter i tiden 

fremover. 

noradS buSineSS matchmakinG ProGram 

(bmmP)

BMMP-prosjekter representerer en viktig del av Innova-

sjon Norges prosjektportefølje i Vietnam. Aktiviteten 

innenfor dette programmet var meget høy gjennom hele 

året. Totalt 23 bedrifter ble tatt opp i programmet og 16 

besøksprogram ble gjennomført. Tre samarbeidsavtaler 

mellom norske og vietnamesiske selskap ble inngått og 

5 økonomiske transaksjoner ble registrert, herunder en 

betydelig investering i et lokalt selskap for industriell 

matvareproduksjon.

De norske selskapene i BMMP representerer en rekke 

ulike bransjer, så som mekanisk industri, tekstil, sports-

utstyr, Olje og Gass, maritime, plast, IT, møbel, handel 

med sjømat, matproduksjon og vannteknologi.

Innovasjon Norge har sterkt fokus på CSR (Corporate 

Social Responsibility) og alle bedriftene i BMMP må 

igjennom en sjekkliste for å øke bevisstheten rundt dette 

i deres arbeid i Vietnam.

om hanoi-kontoret

Innovasjon Norges kontor i Hanoi er samlokalisert med 

Norges ambassade og utgjør ambassadens kommersielle 

seksjon. De er gode synergieffekter mellom de utviklings-

prosjektene som gjennomføres i regi av ambassaden og 

det sektorrettede arbeidet som Innovasjon Norge gjen-

nomfører overfor norske selskaper.

Kontoret hadde ved utgangen av 2011 seks ansatte, 

hvorav en norsk utsending og fem lokale medarbeidere.

– 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

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

  Vietnam

innovasjon norge hanoi

Blue Business Solutions Ltd.
14th Fl. Mahatun Plaza
Bangkok

Direktør: Kjell Arne Nielsen
Innovasjon Norge Hanoi
Mob: +84 903463324
kjell.arne.nielsen@innovationnorway.no

T: + 47 21 39 90 04
F: + 66 26 27 30 42
bankok@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no/thailand
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2011 at a Glance
The Singapore economy grew at a more sustainable pace of 4.8 %  
in 2011 after it pulled out of recession and delivered an exceptional 
economic performance with a double-digit GDP growth of 14.7 % in 
2010. Singapore also achieved a record Fixed Asset Investment of 
Sin$13.7 billion (approx. US$11 billion) in 2011, up 6.2 % from the previous 
year as investor interest in Asia remained strong.

Singapore is an important regional hub for Norwegian 

trade and industry.  Todate, there are approximately 

200 Norwegian-linked companies in Singapore and 

this represents the highest concentration of Norwegian 

business interests in South East Asia.

2011 was another eventful year with hive of activities for 

Innovation Norway in Singapore. The office had many 

assignments which include organizing of Norwegian 

Pavilion for a trade exhibition, arranging business dele-

gations and assisting individual Norwegian companies 

covering market scan, partner search and general market 

information. The key focus sectors in 2011 were: Oil & Gas, 

Maritime and Energy & Environment.

The Singapore office is also budget-responsible for Inno-

vation Norway’s Associate Consultants in Bangkok & Abu 

Dhabi.

Trade exhibiTions and business delegaTions

The Singapore office successfully arranged for a Nor-

wegian Pavilion at CommunicAsia Exhibition in June, 

which is one of the largest ICT shows in Asia. In October, 

we co-organised an oil & gas delegation to Singapore in 

cooperation with INTSOK.

assisTance To individual norwegian  

companies

During the course of the year, the Singapore office had 

assisted many Norwegian SMEs in partner search, 

meetings arrangements, identifying business oppor-

tunities and other general market assistance. Most of 

these assignments are under the International Growth 

programme. We had also received enquiries from 12 

Norwegian SMEs regarding establishment of a subsidiary 

company in Singapore and we anticipate that at least 5 of 

these companies will be established in Singapore during 

the first half of 2012. In addition, the office also attended 

to numerous general trade enquiries from both  

Singaporean and Norwegian companies.

inTernal cooperaTion projecTs / assignmenTs

Several internal cooperation projects were carried out 

in 2011. Major assignments include a market report on 

“Clean Energy Market in Singapore” in cooperation with 

Innovation Norway’s Energy & Environment Sector Team 

and a market overview report on “Clean Water and  

Waste Water Treatment in Singapore” in cooperation 

with Innovation Norway’s Buskerud & Vestfold office.

exTernal cooperaTion projecTs / assignmenTs

The Singapore office had several cooperation projects 

with the Norwegian Embassy, Norwegian Business - 

Association, Singapore (NBAS), the Norwegian Maritime 

Exporters (NME), INTSOK and other Norwegian organi-

sations during 2011. This include:

INTSOK Several cooperation assignments with INTSOK, 

covering the Singapore market; and we also hosted 

INTSOK’s first Asia / Australia oil & gas advisors meeting 

in Singapore in October

Entrepreneurship The Singapore office successfully 

administered a three-month internship program for a 

group of 29 students from Gründerskolen. The program 

Singapore

WE GIvE lOcal
IdEaS GlObal  

OppOrTuNITIES

 → With offices in all  
counties and in thirty 
countries worldwide, 
it is easy to get in 
touch with us.

Photo: Claus Gaasvig, Innovation Norway
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included a one-week orientation on Singapore’s political, 

social and business environment & culture. In addition, 

the office also arranged for the students an entrepre-

neurship course at the National University of Singapore 

and internships with start-up companies as part of the 

entrepreneurship program for Grunderskolen.

Singapore Maritime Institute (SMI) – collaboration 

with Norway Singapore established the SMI in 2011. 

Based on the interest from SMI, identification of poten-

tial collaboration with Norwegian R&D Institutes and 

Universities has started in areas of interest like “Green 

technologies” for shipping and challenges within Deep 

Water exploration.

lNG Studies – potential for Norwegian companies

Several studies for identifying the potential for Norwe-

gian Companies to get a share of the Asia LNG market 

have been done. DNV has performed the studies based 

on the initiative and collaboration with Innovation 

Norway and Norwegian Embassy in Singapore. Several 

companies have now established a presence in Singapore 

to serve this market.

conferences  The 2nd Sustainable Marine Transporta-

tion Conference was held in Singapore 17 January 2011, 

with focus on “LNG Fuelling the Future”. Similar confe-

rences were held in Jakarta and Shanghai in October and 

November 2011. The conferences were used to show the 

knowledge and potentials with use for Norwegian Com-

panies products and knowhow in the different countries.  

Memorandum of understanding (Mou) between 

rcN and Mpa Through the MoU between The Research 

Council of Norway (RCN) and Maritime & Port Authority 

of Singapore (MPA), work has been done to identify R&D 

projects and stakeholders in both countries. 

Student Exchange – Offshore Wind An agreement 

through an MoU between Nanyang Technical University 

(NTU) and NTNU in Norway was established in October 

2011, in connection with Norwegian Research Centre for 

Offshore Wind Technology (NOWITECH). This agreement 

gives the PhD students within Offshore Wind sector a 

degree, from both Universities and Singapore students to 

study at NTNU for one year and students from NTNU to 

study at NTU for one year. 

regional office

Ole Johan Sandvær, Regional Director

Egil Rensvik, Science & Technology Counsellor

Innovation Norway, Singapore Office

Tay Siow Hwee, Director   

 

Claus Gaasvig, Senior Market Adviser

Susanna Quek, Market & Administrative Assistant

Diana Tan, Regional Accountant / Executive Secretary

 

 → With offices in all  
counties and in 
thirty countries 
worldwide, it is easy 
to get in touch with 
us.

  Singapore

innovation norway singapore

16 Raffles Quay #44-01,  
Hong Leong Building
Singapore 048581

T: +65 6222 1316
F: +65 6224 7079
singapore@innovationnorway.no
innovationnorway.no/singapore

Photo: Innovation Norway/Stian Olsen

Fullerton view
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Jordskjelvkatastrofe og gjenoppbygging
Jordskjelvet og tsunamien 11. mars står som et tidsskille i Japan. 
Japan før og etter katastrofene er forskjellig. For eksempel har 
krisen ved kjernekraftverkene i Fukushima skapt et kraftig trykk på 
implementering av fornybar energi som tidligere var helt utenkelig. 

Tilsvarende er gjenreisningen av fiskeri langs Tohoku-

kysten en katalysator for restrukturering og endring i 

japansk fiskeri. Sett med norske øyne er dette to områder 

hvor vi har gode erfaringer og gode produkter. Norge er 

derfor mer relevant for Japan etter 11. mars enn før katas-

trofen inntraff.

Jordskjelvet 11. mars førte til at det offisielle norske stats-

ministerbesøket til Japan ble utsatt. Med godt over 100 

påmeldte skulle Stoltenberg hatt med seg den største 

næringslivsdelegasjonen noen gang til Japan. Når det ut-

satte besøket forhåpentlig lar seg gjennomføre i 2012 vil 

de forsterkede behov bidra til at dette besøket blir enda 

viktigere for norsk næringsliv. 

Tross jordskjelvkatastrofen og øvrige økonomiske utfor-

dringer i verdensøkonomien som også påvirker Japan, 

norsk samhandel Japan økte med nesten 9 % i 2011 og er 

det nest viktigste eksportmarked for norsk næringsliv 

i Asia etter Kina. Over 60 norskrelaterte selskaper er 

etablert i Japan, et antall som fortsetter å øke. En ny 

utvikling i 2011 er japanske investeringer i Norge. Gjen-

nom oppkjøp av Kverneland og Nycomed har Kubota og 

Takeda blitt store arbeidsgivere i Norge med flere hundre 

ansatte, ofte i hjørnesteinsbedrifter.  

Japan representerer et stort, kvalitetsbevisst og kjøpe-

kraftig marked, som ved tett og kontinuerlig oppfølging 

fra norske eksportbedrifter og myndigheter har et bety-

delig 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. 

Fokus og leveranser i 2011

Tokyo-kontoret leverte i løpet av året et bredt spekter av 

tjenester til norsk næringsliv. Det aller meste av tiden ble 

brukt på prosjekt og aktiviteter knytte til fornybar energi 

og miljøteknologi, marin sektor, maritim sektor, IKT og 

møbel/design. 

rådgivning 

Kontoret brukte mest tid på rådgivning til enkeltbedrifter 

i 2011. Vi bidro til å finne nye kunder og partnere som i 

eksemplet One2touch (egen sak). 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 håndterte også over 150 mindre 

henvendelser. 

HjemHenting

Japan er en teknologisk supermakt og et marked med 

ulike potensial. Synliggjøring og informasjon om mulig-

heter i Japan for relevante norske aktører er et område 

vi prioriterer høyt. I 2011 har vi jobbet særlig med moder-

japan

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter
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nisering av japansk fiskerisektor, fornybar energi med 

fokus på flytende offshore vind, nye medieløsninger og 

tilhørende teknologi samt grønn skipsteknologi. Innen 

fornybar energi og grønn skipsteknologi er formidlingen 

av kunnskap strømlinjeformet gjennom NETC - Norwe-

gian Environment Technology Center (www.netc.no). 

Nordic Green konferansen er et annet eksempel på hvor-

dan vi kombinerer hjemhenting av kunnskap og nettverk 

(egen sak).

nettverk

Vi bidro dessuten til å skape kontakter og nettverk for et 

titalls store og små norske bedrifter. Vi var vertskap for 

over 30 arrangement i ambassadens Arctic Hall, et lokale 

som blir mer og mer attraktivt for norske virksomheter. 

Gjennom et strategisk partnerskap med det norske 

handelskammer i Japan (NCCJ) gir vi også norskrelatert 

næringsliv i Japan anledning til å bruke dette unike 

verktøyet. 

I samarbeid med Norges Forskningsråd har vi etablert 

NorAlumni/Japan-nettverket – et profesjonelt nettverk 

hvor nordmenn og japanere med sammenfallende inter-

esser finner sammen. Nettverket har nå nærmere 300 

medlemmer (www.noralumni.no/japan).

ProFilering

I tett samarbeid med øvrige deler av Team Norway bidro 

vi til profilering av Norge gjennom flere arrangement. 

Disse ble finansiert delvis av NHD og UD.  Omdømmear-

beidet vårt overlapper i stor grad det øvrige arbeid vi gjør. 

Et eksempel er etableringen av StyleNorway-nettverket 

der norske og japanske aktører som lever av å selge 

norske møbel- og designprodukter har funnet sammen. 

Et sekretariat er etablert og vi har fått en ekstra kraft i 

profileringsarbeidet gjennom utgivelse av StyleNorway-

magasinet (www.stylenorway.com).

teknologi- og ForskningsFokus

Tokyo-kontoret forvalter på oppdrag fra Norges Fors-

kningsråd den bilaterale teknologi- og forskningsavtalen 

Norge har med Japan. Vi ser derfor handel og teknologi i 

særlig tett sammenheng. I godt samarbeid med ambas-

saden i Tokyo bidrar man til at norske og japanske forske-

re finner hverandre og til at Norge innenfor noen utvalgte 

områder fremstår som teknologisk attraktiv, selv overfor 

teknologisupermakten Japan.  Forskningsrådets tall fra 

2008 viser at mer enn 40 norske universiteter, høyskoler 

og forskningsinstitutter har samarbeid med over 100 

ulike institusjoner i Japan. 

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 forsknings-

temaene miljø/klima/energi, material- og nanoteknologi, 

polar og rom og sjømattrygghet.

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

eksempel på rådgivningstjenester

Bergensbedriften One2touch har utviklet et foldbart 

tastatur til bruk sammen med mobile enheter. Japan 

er et godt utviklet marked for mobiltelefoni med en 

svært stor kundegruppe av avanserte mobilbrukere. 

Vi bidro til å finne partner for dem i Japan. Resultatet 

er at Japan er det første markedet hvor One2touch 

lanserer sitt NFC (near field communication)-tastatur. 

(www.12touch.no)

Svend Haakon Kristensen

  japan

innovation norway

Royal Norwegian Embassy 
5-12-2 Minami Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0047, JAPAN

T: + 81(0)90 8776 1660
F: +86 10 5870 1902
haakon.kristensen@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no/tokyo 

Antall ansatte:  7
Leder: Svend Haakon Kristensen

eksempel på hjemhenting- og nettverkstjenester

Innovasjon Norge i Tokyo var primus motor i et 

nordisk samarbeid for å sette fokus på fornybar 

energi og grønne teknologier. Med utgangspunkt i et 

nordisk samarbeid i San Fransisco ble Nordic Green 

Japan-konferansen og møteplassen til. Over to dager 

i november 2011 møttes nærmere 600 deltakere fra 

bedrifter, myndigheter, akademia og media til en bred 

seanse og dybde med to fellessesjoner, åtte parallelle 

sesjoner og over 40 foredragsholdere. 10 bedrifter og 

23 personer deltok fra Norge. Statssekretær Rikke Lind 

fra NHD åpnet konferansen som bidro til at norske og 

nordiske teknologiløsninger kommer i god posisjon til 

å bidra til de fornyede behov Japan har etter jordskjelv-

katastrofen. 
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2011 var et år hvor tildelingen av Nobels Fredspris til en kinesisk 
dissident året før preget det bilaterale forholdet. På tross av det 
politiske klimaet har samhandelen mellom Norge og Kina økt, norsk 
eksport til Kina økte med 20 prosent mens norsk import fra Kina økte 
med 16 prosent i 2011.

Kina er et land som byr på mange markedsmuligheter for 

norske bedrifter. Det er stor etterspørsel etter teknologi 

og energieffektive løsninger for å kunne oppnå målene 

satt i den 12. femårsplanen som ble lansert våren 2011. 

Norske næringsinteresser innenfor energi & miljø, marin 

og helse har stort potensiale i Kina, og den nye femårs-

planen er et spennende mulighetsvindu. Samtidig er 

Kina fremdeles en attraktiv markedsplass for sourcing for 

norske bedrifter.

Rådgivning

Vi hadde 37 prosjekter for enkeltbedrifter og besvarte i 

underkant 100 henvendelser fra bedrifter, offentlige kon-

torer og enkeltpersoner. Vi har hatt et høyvekst prosjekt i 

løpet av året, og er flittig brukt av Norsk Sjømatsråd (tidl. 

EFF).

nettveRk 

Norwegian Energy and Environment Consortium (NEEC) 

er et multi-klient prosjekt, og er en viktig plattform i vårt 

arbeid med energi & miljø-sektoren. NEEC arrangerte et 

seminar i Kina og et medlemsmøte i Oslo.

pRofileRing 

Det ble gjennomført flere målrettede arrangementer 

finansiert delvis av NHD og UD for profilering av Norge 

i Kina. Omdømmearbeidet vårt er tett knyttet opp til 

arbeidet vi gjør for enkeltbedrifter innen marin og energi 

& miljø. I tett samarbeid med utenriksstasjonene i Kina, 

Norsk Sjømatråd og Norwegian Business Forum er det 

skapt positive synergier for Norges omdømme i Kina.

I forbindelse med China International Environmental  

Protection Exhibition & Conference (CIEPEC), en av de 

eldste og største messene innenfor miljø og fornybar 

energi i Asia, ble det arrangert to halvdagsseminar som 

ble godt mottatt av norske og kinesiske bedrifter,  

og med stort oppmøte. Det ene seminaret fikk god presse-

dekning i kinesiske medier.

Innenfor marinsektoren arrangerte vi en studietur til 

Norge og Aquanor for kinesisk marin industri. De kom-

binerte turen til Aquanor med bedriftsbesøk til norske 

oppdrettere.

beijing

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

China Seafood Expo er den største 
messen på sjømat i Asia. I forkant 
av messen bistod vi en rekke nor-
ske bedrifter med invitasjonsbrev 
for visum og å sette opp møter med 
potensielle kinesiske kunder. Disse 
bedriftene stilte ikke ut på messen, 
men ble imponert over markedsmu-
lighetene i Kina og var fornøyd med 
servicen de fikk av IN. De vurderer nå 
å delta som utstiller på den norske 
paviljongen i Dalian neste år. China 
Seafood Expo var også et prosjekt hvor 
vi styrket samarbeidet og jobbet tett 
med flere distriktskontorer i Norge.
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mobiliseRing 

I løpet av året ble det gjennomført to PR-turneer i Norge i 

samarbeid med de andre kontorene i regionen for å profi-

lere markedsmulighetene i Nordøst -Asia. Marinsektoren 

kjørte sin egen turné for Nordøst-Asia, mens Asia Days 

ble arrangert sammen med Sørøst-Asia og profilerte hele 

Asia som region innenfor sektorene energi & miljø, helse 

og maritim. Turnéene ble til gjennom et godt samarbeid 

mellom utekontorene og distriktskontorene, og det var 

mulighet for bedriftene å ha møte med lokale rådgivere 

fra kontorene i utlandet for en prat om deres spesifikke 

muligheter.

navigatoR

“Følg strømmen” Navigator, et mobiliserende flerbedrifts-

prosjekt, var i Kina for sin siste samling i juni 2011. En av 

bedriftene som deltok i “Følg strømmen” Navigator har nå 

et pågående prosjekt i Kina. I løpet av året har det også 

blitt opprettet Navigator Helse og Navigator PV/Solar 

som begge skal til Kina i 2012.

eneRgy management pRogRam (emp) 

Prosjektet er tre-årig og finansiert av Norad og Innova-

sjon Norge med en totalramme på NOK 18,5 millioner. 

Gjennom kompetansebygging og konkrete prosjekter er 

målet å redusere CO2-utslipp i tungindustri og bygg gjen-

nom energieffektiviseringstiltak. EMP har skapt positive 

synergieffekter for NEECs medlemsbedrifter.

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

Gjennom EMP har AF Gruppen  
gjennomført en energirevisjon ved et 
femstjerners hotell i Beijing. AF Grup-
pen garanterte at de kunne redusere 
hotellets energiforbruk med minst 10 
prosent gjennom energieffektivise-
ringstiltak. Med implementerte tiltak 
oppnådde hotellet en reduksjon på  
25 prosent på energiforbruket deres, 
og AF Gruppen ser nå inn i mulighe-
tene med å øke energieffektiviteten 
ved flere av Kinas femstjerners hotell-
kjeder.

  beijing

innovasjon norge beijing

1 Dong Yi Jie, San Li Tun
Beijing 100600
P.R. of China

T: +86 186 1024 9608
F: +86 10 5870 1902
terje.lang-ree@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no/Kina 

Antall ansatte: 9 
Leder: Terje Lang-Ree
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Jordskjelvkatastrofe og gjenoppbygging
Jordskjelvet og tsunamien 11. mars står som et tidsskille i Japan. 
Japan før og etter katastrofene er forskjellig. For eksempel har 
krisen ved kjernekraftverkene i Fukushima skapt et kraftig trykk på 
implementering av fornybar energi som tidligere var helt utenkelig. 

Tilsvarende er gjenreisningen av fiskeri langs Tohoku-

kysten en katalysator for restrukturering og endring i 

japansk fiskeri. Sett med norske øyne er dette to områder 

hvor vi har gode erfaringer og gode produkter. Norge er 

derfor mer relevant for Japan etter 11. mars enn før katas-

trofen inntraff.

Jordskjelvet 11. mars førte til at det offisielle norske stats-

ministerbesøket til Japan ble utsatt. Med godt over 100 

påmeldte skulle Stoltenberg hatt med seg den største 

næringslivsdelegasjonen noen gang til Japan. Når det ut-

satte besøket forhåpentlig lar seg gjennomføre i 2012 vil 

de forsterkede behov bidra til at dette besøket blir enda 

viktigere for norsk næringsliv. 

Tross jordskjelvkatastrofen og øvrige økonomiske utfor-

dringer i verdensøkonomien som også påvirker Japan, 

norsk samhandel Japan økte med nesten 9 % i 2011 og er 

det nest viktigste eksportmarked for norsk næringsliv 

i Asia etter Kina. Over 60 norskrelaterte selskaper er 

etablert i Japan, et antall som fortsetter å øke. En ny 

utvikling i 2011 er japanske investeringer i Norge. Gjen-

nom oppkjøp av Kverneland og Nycomed har Kubota og 

Takeda blitt store arbeidsgivere i Norge med flere hundre 

ansatte, ofte i hjørnesteinsbedrifter.  

Japan representerer et stort, kvalitetsbevisst og kjøpe-

kraftig marked, som ved tett og kontinuerlig oppfølging 

fra norske eksportbedrifter og myndigheter har et bety-

delig 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. 

Fokus og leveranser i 2011

Tokyo-kontoret leverte i løpet av året et bredt spekter av 

tjenester til norsk næringsliv. Det aller meste av tiden ble 

brukt på prosjekt og aktiviteter knytte til fornybar energi 

og miljøteknologi, marin sektor, maritim sektor, IKT og 

møbel/design. 

rådgivning 

Kontoret brukte mest tid på rådgivning til enkeltbedrifter 

i 2011. Vi bidro til å finne nye kunder og partnere som i 

eksemplet One2touch (egen sak). 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 håndterte også over 150 mindre 

henvendelser. 

HjemHenting

Japan er en teknologisk supermakt og et marked med 

ulike potensial. Synliggjøring og informasjon om mulig-

heter i Japan for relevante norske aktører er et område 

vi prioriterer høyt. I 2011 har vi jobbet særlig med moder-

IN Tokyo

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter
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nisering av japansk fiskerisektor, fornybar energi med 

fokus på flytende offshore vind, nye medieløsninger og 

tilhørende teknologi samt grønn skipsteknologi. Innen 

fornybar energi og grønn skipsteknologi er formidlingen 

av kunnskap strømlinjeformet gjennom NETC - Norwe-

gian Environment Technology Center (www.netc.no). 

Nordic Green konferansen er et annet eksempel på hvor-

dan vi kombinerer hjemhenting av kunnskap og nettverk 

(egen sak).

nettverk

Vi bidro dessuten til å skape kontakter og nettverk for et 

titalls store og små norske bedrifter. Vi var vertskap for 

over 30 arrangement i ambassadens Arctic Hall, et lokale 

som blir mer og mer attraktivt for norske virksomheter. 

Gjennom et strategisk partnerskap med det norske 

handelskammer i Japan (NCCJ) gir vi også norskrelatert 

næringsliv i Japan anledning til å bruke dette unike 

verktøyet. 

I samarbeid med Norges Forskningsråd har vi etablert 

NorAlumni/Japan-nettverket – et profesjonelt nettverk 

hvor nordmenn og japanere med sammenfallende inter-

esser finner sammen. Nettverket har nå nærmere 300 

medlemmer (www.noralumni.no/japan).

ProFilering

I tett samarbeid med øvrige deler av Team Norway bidro 

vi til profilering av Norge gjennom flere arrangement. 

Disse ble finansiert delvis av NHD og UD.  Omdømmear-

beidet vårt overlapper i stor grad det øvrige arbeid vi gjør. 

Et eksempel er etableringen av StyleNorway-nettverket 

der norske og japanske aktører som lever av å selge 

norske møbel- og designprodukter har funnet sammen. 

Et sekretariat er etablert og vi har fått en ekstra kraft i 

profileringsarbeidet gjennom utgivelse av StyleNorway-

magasinet (www.stylenorway.com).

teknologi- og ForskningsFokus

Tokyo-kontoret forvalter på oppdrag fra Norges Fors-

kningsråd den bilaterale teknologi- og forskningsavtalen 

Norge har med Japan. Vi ser derfor handel og teknologi i 

særlig tett sammenheng. I godt samarbeid med ambas-

saden i Tokyo bidrar man til at norske og japanske forske-

re finner hverandre og til at Norge innenfor noen utvalgte 

områder fremstår som teknologisk attraktiv, selv overfor 

teknologisupermakten Japan.  Forskningsrådets tall fra 

2008 viser at mer enn 40 norske universiteter, høyskoler 

og forskningsinstitutter har samarbeid med over 100 

ulike institusjoner i Japan. 

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 forsknings-

temaene miljø/klima/energi, material- og nanoteknologi, 

polar og rom og sjømattrygghet.

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

eksempel på rådgivningstjenester

Bergensbedriften One2touch har utviklet et foldbart 

tastatur til bruk sammen med mobile enheter. Japan 

er et godt utviklet marked for mobiltelefoni med en 

svært stor kundegruppe av avanserte mobilbrukere. 

Vi bidro til å finne partner for dem i Japan. Resultatet 

er at Japan er det første markedet hvor One2touch 

lanserer sitt NFC (near field communication)-tastatur. 

(www.12touch.no)

Svend Haakon Kristensen

  IN Tokyo

innovation norway

Royal Norwegian Embassy 
5-12-2 Minami Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0047, JAPAN

T: + 81(0)90 8776 1660
F: +86 10 5870 1902
haakon.kristensen@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no/tokyo 

Antall ansatte:  7
Leder: Svend Haakon Kristensen

eksempel på hjemhenting- og nettverkstjenester

Innovasjon Norge i Tokyo var primus motor i et 

nordisk samarbeid for å sette fokus på fornybar 

energi og grønne teknologier. Med utgangspunkt i et 

nordisk samarbeid i San Fransisco ble Nordic Green 

Japan-konferansen og møteplassen til. Over to dager 

i november 2011 møttes nærmere 600 deltakere fra 

bedrifter, myndigheter, akademia og media til en bred 

seanse og dybde med to fellessesjoner, åtte parallelle 

sesjoner og over 40 foredragsholdere. 10 bedrifter og 

23 personer deltok fra Norge. Statssekretær Rikke Lind 

fra NHD åpnet konferansen som bidro til at norske og 

nordiske teknologiløsninger kommer i god posisjon til 

å bidra til de fornyede behov Japan har etter jordskjelv-

katastrofen. 
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Shanghai er Kinas økonomiske og finansielle sentrum og i denne 
regionen befinner 157 av Kinas 166 typer industrier seg. I tillegg til å ha 
verdens mest trafikkerte containerhavn sikter Shanghai mot å bli en 
enda viktigere aktør innen internasjonal skipsfart i årene fremover.

Området rundt Yangtze-deltaet 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.

Omlag 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 man ellers 

ikke har tilgang til. De fleste norske bedrifter selger til 

bedriftsmarkedet, men med Kinas raskt voksende mid-

delklasse, gir dette økte muligheter for bedrifter som 

retter seg mot forbrukermarkedet. Kinas posisjon i ver-

densøkonomien gjør at dette landet er naturlig å vurdere 

for bedrifter med internasjonale ambisjoner. Markedet er 

relativt krevende, og for å lykkes må bedriften ha solide 

finansielle ressurser og et langsiktig perspektiv.

Om kOntOret

Innovasjon Norge i Shanghai har lang erfaring med å 

betjene norske bedrifter i dette området. Shanghai er 

Kinas maritime sentrum og mange norske bedrifter i næ-

ringen søker seg hit. Kontoret har derfor over tid skaffet 

seg et utbredt maritimt nettverk. Innovasjon Norge har 4 

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, fartøysbyg-

ging for olje og gass-sektoren. En stor andel av våre 

kundeoppdrag i 2011 kom fra disse sektorene.

tjenester til nOrske bedrifter i 2011

Kina er en betydelig maritim nasjon; den nest største 

skipsbygger i verden etter Sør-Korea. Selv om markedet 

for skipsbygging led i 2011, blant annet på grunn av 

finanskrisen i Euro-sonen, økte Kina likevel sin skipsek-

sport. Verftsindustrien tar på seg bygging av stadig mer 

kompliserte fartøy som for eksempel LNG- og supertan-

kere, noe som har bidratt til å motvirke økte kostnader 

og lavere priser under krisen. De står også overfor 

utfordringer til å gjøre dette på grunn av økt etterspørsel 

og internasjonalt press vedrørende skjerpende miljøfor-

skrifter. Selv om de ennå ikke har nådd det 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 2011 utførte kontoret 22 betalte prosjekter for enkeltbe-

drifter. Kontoret hadde også et betydelig volum mindre 

forespørsler, noe som reflekterer den store interessen 

shanghai

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter
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norsk næringsliv har for denne regionen. Oppdragene 

vi utfører for norske bedrifter gjelder hovedsakelig 

inngangsstrategier, etablering av bedrifter, etablering av 

markedsapparat samt partnersøk. 

Kontoret samarbeider også nært med Generalkonsula-

tet, og utførte i 2011 flere felles prosjekter.

seminar lnG (liquified natural Gas)

Innovasjon Norge, ambassaden i Beijing og generalkon-

sulatene i Shanghai og Guangzhou gjennomførte ved 

hjelp av DNV en utredning av LNG-sektoren i Kina. Rap-

porten ble presentert av DNV på et seminar i Shanghai 

i forbindelse med ”Marintec China”-utstillingen, hvor 

også viktige representanter fra kinesisk og norsk maritim 

industri og næringsliv presenterte seg. Seminaret hadde 

rundt 200 fremmøtte og inkluderte innlegg fra Ambas-

sadør Svein O. Sæther og ekspedisjonssjef Ida Skard fra 

Nærings- og handelsdepartementet. Kinesisk presse var 

også til stede og flere kinesiske medier ga positiv omtale, 

blant annet China Daily og kinesiskspråklig fagpresse. 

Seminaret har vist seg å være en unik møteplass for å 

knytte nye kontakter og forsterke eksisterende bånd 

mellom norsk og kinesisk næringsliv. Nytt seminar plan-

legges i 2012.

HjemHentinGsprOsjekter

Kontoret arbeidet i 2011 blant annet med følgende hjem-

hentingsprosjekter:

- Maritime Newsletter: Blir publisert 1 gang i måneden  

 og omtaler ulike byggeprosjekter ved verft i Kina.

- Maritime Trends Report: Spesialrapport som omtaler  

 muligheter og trender innen Kinas maritime sektor.

dOscOn – en Høyvekstbedrift

I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Oslo har 

vi i 2011 gjennomført et høyvekstprogram for Doscon. 

Bedriften tilbyr løsninger innen optimering av et 

doseringssystem for å redusere slam- og koagulerings-

kostnader ved behandling av avløpsvann. Her leveres 

spesialprogramvare, kombinert med teknisk utstyr fra en 

samarbeidspartner. 

Løsningen skal tilføre bedriften ekstra ressurser i en 

periode, for å bidra til å utløse deres potensial for høy 

internasjonal vekst. Shanghai-kontoret har jobbet med å 

styrke bedriftens kompetanse på det kinesiske markedet. 

Dette har bestått av å utføre markedsundersøkelser, 

informere om relevante kinesiske regler om behandling 

av avløpsvann, partnersøk, å finne potensielle klienter, 

sette opp workshops og salgsmøter og å bistå i forhand-

linger. Resultatene så langt er at firmaet har signert 4 

pilotprosjekter i Zhejiang-provinsen og indre Mongolia. 

Et videre mål er å øke salg og etablere et lokalkontor for 

Doscon i Kina.

reiseliv

Kontoret i Shanghai har ansvaret for markedsføringen  

av Norge som reisemål i hele Nord-Øst Asia-regionen.  

I tillegg har vi et samarbeid med Danmark via Scandinvian 

Tourist Board (STB) om markedsføringen i Asia. 

I 2011 foretok kineserne 70 millioner utenlandsreiser.  

Av disse gikk 4 % til Europa, og det er en klar trend at denne 

andelen vil øke fremover. Kina forventes å bli verdens 

største marked for utenlandsreiser i løpet av kort tid og 

det forventes at antall feriereiser til utlandet vil øke til 

100 millioner i 2015

Norge har en god posisjon i markedet, er godt innarbei-

det i distribusjonskanalene og hadde i 2011 en økning på 

35 % i antall kinesiske hotellgjestedøgn sammenlignet 

med 2010. Norge var det landet i Skandinavia som hadde 

høyest vekst i kinesisk turisme i 2011. For øvrig gjennom-

førte kontoret oppdrag og aktiviteter sammen med 24 

ulike norske aktører i 2011.

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

  shanghai

innovation norway

Royal Norwegian Consulate General, Shanghai 
12 Zhongshan Dong Yi Lu Shanghai 200002 PRC

T: +86 21 6323 9988
F: +86 21 6339 0200
kina@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no/Kina 

142



Sør-Korea representerer muligheter innen flere sektorer og norske 
næringsliv er i økende grad til stede. Norges eksport har økt 
betydelig senere år og Sør-Korea var Norges 7. største eksportmarked 
i 2010. Eksporten viste dog en klar nedgang i 2011, spesielt innen 
maskiner og utstyr til den maritime sektor. Det var samtidig en klar 
økning innen andre områder, spesielt innen sjømat. Den økonomiske 
veksten i Sør-Korea i 2011 var på 3,6 % og noe lavere enn budsjettert. 
Den forventede vekst i 2012 er 3,7 %. 

Korea er et kvalitetsbevisst og kjøpekraftig marked med 

et betydelig potensiale. Flere og flere norske bedrifter 

er i ferd med å oppdage dette, men det krever fokusert 

innsats med tett og kontinuerlig oppfølging. IN Seoul har 

også i 2011 vært engasjert i et bredt spekter av prosjekter. 

Fokusområdene har vært:

•	 Maritim	sektor

•	 Marin	sektor/sjømat

•	 IKT

•	 Fornybar	energi,	spesielt	offshore	vind

•	 Helse

•	 Forsvar

RådgivningstjenesteR

Kontoret har i 2011 brukt det meste av ressursene på 

rådgivning for enkeltbedrifter og nettverk av bedrifter.  Vi 

gjennomførte prosjekter for 15 forskjellige enkeltbedrifter 

og noen prosjekter for grupper av bedrifter, som alle 

ønsket å øke sin eksponering og tilstedeværelse på det 

koreanske markedet. Dette var bedrifter innen ulike sek-

torer og fokuserte tjenester innen markedsinformasjon, 

partnersøk og etablering, samt andre relevante tjenester.

En av de aktuelle sektorene er sjømatnæringen: Kore-

anerne	spiser	mye	fisk,	omkring	50	kg/person/år,	og	

Korea er et viktig marked for norsk sjømat. Norges 

eksport av sjømat til Korea var 24.000 tonn i 2011 som er 

hovedsakelig laks og makrell, og som hadde en verdi på 

567 mill. NOK. Dette er en økning i volum fra 2010 på 16 

% og i verdi 10 %. Innovasjon Norge Seoul bisto i 2011 flere 

fiskeeksportører samt Sjømatrådet i med ulike markeds-

aktiviteter for å øke den lokale interessen og kjennskap til 

norsk sjømat i Korea. Dette omfatter etablerte produkter 

samt nye som taskekrabbe.

seoul Food and Hotel exHibition 2011 PHoto: 
Kilwon lee, in seoul

Et annet eksempel på rådgivningsprosjekter utført i 2011 

er bistand til NORNER som er interessert i forsknings- og 

utviklingssamarbeid med koreanske petrokjemi selska-

per.  Kontoret i Seoul har identifisert potensielle kunder 

og arrangert møter sammen med NORNER innen ram-

men	av	Global	Entrepeneurship	Training	Program	(GET)	

og IN`s Internasjonal vekst-program.

Et annet eksempel på rådgivningsprosjekt er oppdraget 

for NOVELDA som har utviklet en spesiell type radarpro-

dukter som bedriften har introdusert i Korea ved hjelp av 

Innovasjon Norge. Kontoret har utført markedsunder-

søkelser, identifisert og etablert direkte kontakt med de 

viktigste kundene. 

  

Sør-korea

vi gir lokale 
ideer globale 

muligheter

 → landfakta 
hovedstad: Seoul 
areal: 98.480 km2 
bNP (PPP):  
uSd 1.554 mrdr (Cia) 
13. største økonomi  
i verden 
bNP per capita  
(PPP): uSd 31.700 
vekst  i bNP 2011: 
3,6 % 
arbeidsledighet:  
3.5 % (januar 2012)

 → vår jobb er blant  
annet å styrke og 
profilere norsk  
næringsliv i korea

 → våre hovedaktivi-
teter er knyttet til 
sektorene: maritim, 
sjømat, fornybar 
energi & miljø, ikt og 
helse

 → våre tjenester om-
fatter markedsinfor-
masjon & praktisk  
assistanse, part-
nersøk, etablering, 
studieturer og stra-
tegisk rådgivning

Seoul	Food	and	Hotel	Exhibition	2011	Photo:	Kilwon	Lee,	IN	Seoul
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nettveRK

Utstillingen	«Seoul	Food	&	Hotel	Exhibition»	er	den	

viktigste internasjonale fagmessen i Korea og arrangeres 

hvert år. Innovasjon Norge Seoul organiserte også 2011 

den norske deltagelse med felles stand for fire bedrifter: 

Marine	Harvest,	Sun	Sea,	Tine	og	Nils	Williksen.	Det	ble	

knyttet mange positive kommersielle kontakter som 

også har gitt en betydelig økning av norsk sjømateksport 

til	Korea.	Kontoret	har	i	2011	bistått	nettverket	Norwe-

gian	Environment	Technology	Center	(Statoil,	SINTEF,	

DnV	and	IN)	med	markedsinformasjon	og	kontakter	

innen	«offshore	wind»	området	i	Korea.

PRoFileRing

Kontoret gjennomførte profilering aktiviteter gjennom 

flerbedriftsprosjekter. I tillegg bisto kontoret bl.a. i 

forbindelse med koreanske bedriftsdeltagere på Aqua-

Nor-messen	og	konferansen	i	Trondheim.

exPo 2012

Korea	arrangerer	verdensutstillingen	EXPO	2012	i	Yeosu	

12.mai	–	12.	august	2012,	der	overskriften	er	«The	Living	

Ocean	and	Sea	–	Diversity	of	Resources	and	Sustainable	

Activities».	Norge	skal	delta	med	undertemaene		“	

Coastal	Development	and	Preservation.	New	Resources	

Technology.	Creative	Maritime	Resources”.		Navnet	på		

paviljongen	er	«25	148	Destination	Norway».	Detaljert	

planlegging	pågår	for	fullt.	DNV,	Høegh	Autoliners,	

Kongsberg	Group	og	Wilh.	Wilhelmsen	er	de	private	

hovedsponsorene på den norske paviljongen.

HjemHentingsPRosjeKteR

Maritim	markedsinformasjon	er	et	eksempel	på	et	

hjemhentingsprosjekt utført i 2011. Dette innebærer at 

vi har utviklet et maritimt nyhetsbrev for Korea, Japan 

og	Korea	som	koordineres	av	IN	Seoul	v/Dooseok	Kim.	

Koreanske skipsverft er i ferd med å diversifisere produk-

sjonen	fra	masseproduserte	skip	til	mer	«value	added»	

skip	(LNG	carriers	og	cruise-skip)	samt	skreddersydde	

maritim	offshore-prosjekter	(drillskip,	semi-submersible	

og	FPSOs).		Denne	trenden	vil	gi	en	mer	bærekraftig	vekst	

med muligheter for norske leverandørbedrifter. Løpende 

informasjon om dette gis i de månedlige nyhetsbrevene 

som også dekker maritim informasjon fra IN-kontorene i 

Kina og Japan.

Kontoret har i 2011 også gjennomført et hjemhentings-

prosjekt om markedsmulighetene for Omega 3 i Korea.

navigatoR

I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Buskerud og 

Vestfold	og	Norwegian	Center	of	Expertise	Mikro	og	Na-

noteknologi	(NCE	MNT)	i	Horten	ble	det	gjennomført	et	

ettårig	Navigator-prosjekt	kalt	“Navigate	to	Asia”.	Målet	

er å åpne nye markedsmuligheter for norske mikro- og 

høyteknologiske bedrifter i Nordøst-Asia. Ni bedrifter, 

de	fleste	fra	mikroteknologimiljøet	i	Horten,	satser	på	

muligheter	i	Nordøst-Asia	.	Av	disse	var	NUMASCALE	

og NOVELDA  spesielt  engasjert i Korea med Seoul-

kontorets	bistand.	Prosjektet	skal	bidra	til	at	deltakerne	

mer	effektivt	realiserer	internasjonale	ambisjoner	og	

utviklingspotensial i regionen.

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

Team	IN	,	fra	venstre:		Dooseok	Kim,	Senior	Market	Adviser	 
(maritim/fornybar	energi),		Bjørn	O.	Bjørnsen,	Direktør	og	Com-
missioner	Expo	2012,	Kilwon	Lee,	Senior	Market	Adviser	(marin/
sjømat)	og	Changan	Choi,	Senior	Market	Adviser	(helse/IKT). 
Foto: IN Seoul

  Sør-korea

innovasjon norge seoul

13th floor, Jeongdong  Building
15-5 Jeong-dong, Jung – gu
Seoul 100 – 784 , Korea

T:	+82-2-727-7100
F:	+82-2-2096-2970
seoul @innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no	

 

«IN	Seoul	and	in	particular	Mr	Chan-
gan	Choi	has	built	significant	compe-
tence	on	our	technology		and	has	been	
responsible	for	arranging	and	carrying	
out	a	number	of	meetings	with	custo-
mers	acting	as	«Novelda	sales	repre-
sentative.	IN	Seoul	and	Mr	Changan	
Choi	in	particular	have	been	creative	
and	fresh	thinking	in	the	approach	to	
introduce	Novelda`s	products	in	Ko-
rea.	We	are	very	pleased	and	satisfied	
with	the	support	and	quality	of	service	
from	IN	Seoul	and	Mr	Choi	in	particu-
lar.	We	look	forward	to	our	continued	
cooperation	and	success	in	the	Korean	
marked”.

mR aage Kalsæg, Cmo, novelda
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innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum, 
0104 Oslo

Telefon: 22 00 25 00,
Faks: 22 00 25 01
post@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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