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Dette er et særtrykk om vertskapsattraktivitet – utgitt av program
ledelsen Norwegian Centres of Expertise.  
Formålet med publikasjonen er å få frem viktigheten av 
vertskapsattraktivitet, hvilke faktorer som bidrar til å forme norsk 
vertskapsattraktivtet, hvordan det står til med attraktiviteten og 
hvilke implikasjoner dette får for videre klyngesatsing.

NCE-prosjektene bidrar allerede i dag til å legge til rette 
for- og forsterke konkurransefordeler, slik at selskapene får 
en motivasjon til å fortsette å satse i Norge.

Samtidig er det slik at det vi gjør i dag ikke nødvendigvis 
er det som skal til for å vinne morgendagens slag. Derfor  
setter vi klynger og vertskapsattraktivitet på dagsorden, 
blant annet med denne publikasjonen. 

det dreier Seg om intet mindre 
enn å Sikre og Styrke norSk 
konkurrAnSe dyktighet i en gLoBAL 
og StAdig mer konkurrAnSeutSAtt 
virkeLighet. 

Vi må forstå og fange opp drivkreftene og posi   sjonere 
oss i forhold til dem. Med vår geografiske posisjon og 
vårt kostnadsnivå, må vi videreutvikle vår måte å være 
konkurranse dyktige på. Gjennom denne publikasjonen og 
gjennom de menneskene som har bidratt med sine kloke 
og innsiktsfulle erfaringer, får vi tegnet noen bilder av hva 
som gjør det attraktivt å drive og investere i Norge, og fra 
NCE-programmets side er dette starten på et videre arbeid 
over dette temaet. 

Gjennom samtaler med mange aktører i klyngene, ser 
vi i denne publikasjonen at det er noen elementer som 
utmerker seg og som synes å være felles elementer i det 
vi kan kalle norsk vertskapsattraktivitet. Vi har fortrinn i 
form av vår bedrifts kultur, med flate strukturer og raske 
beslutningsveier. 

vi greier å utnytte fordeLene ved å 
være få og Små 

– Vi er gode på å utvikle helhetlige løsninger, og vi har 
teknologer, eksperter og krevende brukere, som ser sammen-
hengen og får spillerom for nyskaping. Vi utløser synergier 
gjennom samarbeid. Og vårt kostnadsnivå kompenseres 
med kompetanse og teknologi – for å nevne noe.

hvA er kjernen i norSk vertSkApSAttrAktivitet?
Hvorfor har Kongsberg Automotive med sine 11.000 ansatte og virksomhet i 20 
land, hovedkontor på Kongsberg og fabrikker i Rollag, Hvittingfoss og Raufoss, 

og kunder som BMW og Volvo? Hvorfor legger FMC, med hovedkontor i Houston, 
sitt globale ekspertsenter for subsea på Kongsberg? Og hvorfor legger Rolls-

Royce sitt maritime, europeiske opplæringsssenter på Sunnmøre? Hvorfor legger 
i det hele tatt store, globale selskaper produktutvikling i Norge? Jo, fordi det totalt 

sett gir disse selskapene konkurransefordeler. 

Det er viktig for oss å se på hva klyngene og klynge-
satsingen kan bidra med for å legge til rette for- og videre-
utvikle det som identifiseres som norske fortrinn. Og det 
er viktig for oss å se hvordan klyngesatsingen fanger opp 
næringslivets kontinuerlige behov for nye incitamenter og 
nye tiltak. 

det eneSte Som er Sikkert er At 
 ingenting er StAtiSk. 

Det dreier seg om at den enkelte bedrift til enhver tid må 
være i posisjon til å vinne det siste innovasjons  oppdraget. 
Vår ambisjon er at norsk næringsliv skal utvikle nye 
pro dukter og nye tjenester som er verdensledende i kraft av 
sin kvalitet og funksjonalitet. Syretesten blir om bedriftene 
får dette siste innovasjons- og utviklingsoppdraget, eller om 
det eksempelvis går til Asia. 

God lesning – bli inspirert og utfordret. 

Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE

foto: innovasjon norge
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MED NorgE på CVEN
I kampen om å lokke innovative bedrifter til Norge må vi 
heller ikke glemme at all næringsvirksomhet bygges opp av 
en gruppe individer. Hvert enkelt menneske må tenke at 
Norge er et godt sted å bo og jobbe.

- Hvor attraktivt er det å bo i Norge for utlendinger? 
Dette dreier seg selvsagt om å ha gode lønninger og å kunne 
tilby internasjonale skoler og lignende. Men en arbeidstaker 
vil også spørre: Hvordan vil dette hjelpe meg videre  
i karrieren? 

derSom jeg er AmerikAnSk eLLer 
BritiSk, er det SmArt å fLytte tiL 
norge derSom jeg Senere viL tiLBAke 
tiL mitt hjemLAnd?

Ifølge Ketels er det derfor viktig at internasjonale 
arbeids takere oppfatter at Norge ser pent ut på CV-en.

HygiENEFaktorENE Må VærE på plass
For at globale selskaper skal investere i et land, må man også 
ha visse hygienefaktorer på plass. Samfunnet må fungere. 
Offentlige etater og funksjoner må være tilgjengelige og 
forutsigbare. Dette er et fortrinn for Norge. Og man har 
et godt fungerende samarbeid og dialog mellom offentlige 
myndigheter og privat sektor. 

En klynge skaper muligheter for bedrifter og enkeltpersoner, 
og signaliserer underliggende styrker i klyngespesifikke 
forretningsmiljøer. Klynger kan og bør bygge på dette. De 
kan identifisere hva slags kompetanse og forbindelser som 
vil styrke klyngen og aktivt samarbeide med myndighetene 
for å tette disse hullene. De kan kommunisere fordelene ved 
plasseringen med mye mer kredibilitet enn en offentlig etat 
noensinne vil kunne gjøre. Og de kan tilby en garanti til nye 
selskaper om at uansett hvilke problemer selskapet vil få, vil 
de ikke være alene om å møte dem.

krEVENDE oljEkuNDEr
Ketels trekker frem leverandørindustrien som har vokst 
frem rundt olje- og gassindustrien som et eksempel på en 
unik og attraktiv styrke.

- Olje- og gassklyngen er noe som bidrar til at Norge 
skiller seg fra andre land. Historisk sett har etterspørsel fra 
krevende aktører i olje- og offshorenæringen vært grunnlag 
for klyngens suksess, mener Ketels.

- Norge har hatt krevende industri som har fremtvunget 
utvikling av nye produkter. Det var slik man kunne etablere 
en industri av oljeboring på dypt hav. Da Norge fant oljen 
i Nordsjøen, var det egentlig ingen i verden som hadde 
denne kompetansen. Plutselig ønsket alle de internasjonale  
selskap ene å komme til Norge, sier Ketels.

HVa Vil Du tiltrEkkE?
Når du har funnet din «unikhet», vet du hva du skal selge. 
Da må du snu spørsmålet: Hvem vil du tiltrekke? Hva 
slags aktiviteter eller næringer ønsker vi å etablere i Norge? 
Og like viktig: Hvilken rolle skal disse aktivitetene spille i  
landets økonomi?

Han understreker at ikke noe land – særlig ikke et lite 
land som Norge – kan forvente at store, globale selskaper 
plutselig skal bestemme seg for fullstendig relokalisering av 
virksomheten. 

norge må forStå det keteLS kALLer 
SeLSkApeneS totALe  
«AktivitetSSyStemer».

Hvilken plass kan Norge spille i et stort globalt selskaps 
totale forretningsengasjement? 

Christian Ketels er professor ved Harvard Business School 
og ekspert på næringsklynger. Det aller første spørsmålet 
Norge må besvare er: Hvorfor er Norge et spesielt egnet 
sted for å etablere næringsvirksomhet? Hva er unikt?

Ettersom Norge åpenbart ikke kan bli en kostnadsleder, 
bør norske myndigheter satse på helt andre ting når landet 
skal tiltrekke ny næringsvirksomhet, slår professoren fast. 
Blant annet mener Ketels klyngeaktivitet kan være en  
nøkkel til suksess.

- kLynger kAn SpiLLe en Avgjørende 
roLLe i å øke et StedS AttrAktivitet.

fAktorer for norSk SukSeSS
Harvard-professor Christian Ketels forsøker å løse ligningen for økt vertskaps-

attraktivitet. Her deler han noen av sine betraktninger knyttet til hva han ser som 
nøkkelfaktorer for økt attraktivitet.

- Land som Norge må finne svar på noen få vesentlige spørsmål.

koMMuNisEr til VErDEN
Samarbeid er også et stikkord for det som er med og 
former Norge. Man er et land med relativt få mennesker, 
og man må ha begrenset ambisjon om å få hele verden til å 
flytte til Norge, mener Ketels. - Dere har en tradisjon for å 
sam arbeide på tvers av bedrifter og på tvers av disipliner. Det 
må man fortsette å bruke som et fortrinn og en mulighet. 
USA er i så måte en representant for den andre ytterligheten, 
der det handler om å få mennesker til å flytte dit og på den 
måten få til innovasjon og nyskaping, sier Ketels.

Ketels mener det er viktig å kommunisere til verden og 
markedene hvilken utvikling man ønsker i Norge, for å få 
de rette selskapene til fatte interesse for å investere her. 
Konkret trekker han frem at Norge til nå har manglet et 
«Investment attraction agency» - et organ som kan være 
aktivt ute i verden for å bidra til at de rette selskapene finner 
det verdt å investere og legge virksomhet til Norge.

norge trenger et  
«inveStment AttrACtion AgenCy».
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myndighetene må gi Bedre  
rAmmeviLkår for inveSteringer i 
kunnSkAp og teknoLogi, fremfor 
At Større og Større deLer Av de  
privAte formuene SyLteS ned  
i eiendom.

Dessuten må vi være åpne for utenlandsk kapital og 
utenlandsk kompetanse, for eksempel i form av kunnskaps-
innvandring, slik USA i alle år har gjort.

norge må fremStå internASjonALt 
Som en innovAtiv kunnSkApS-
nASjon og ikke kun Som en 
nAturperLe med fjorder, fjeLL og  
tuSSeLAdder.

Vi har et stort kunnskapsgap å tette, men vi har ressursene 
til å gjøre det. 

de fleste andre europeiske land? Da glemmer vi det som 
skjer i Asia.  Her skjer det en kapasitetsoppbygging og en 
kunnskapsutvikling som verden aldri har sett maken til. 
Kina har enorme økonomiske og menneskelige ressurser, 
samtidig som de også har kostnadsfortrinn som vi bare 
kan drømme om.  India har en tilsvarende kunnskaps kraft 
innen IT og kunnskapsbaserte tjenester som det Kina 
har innen industriproduksjon og infrastruktur.  Korea er 
fortsatt en stor industriell kraft, ikke minst innen maritim 
indu stri. Japan, Korea og Taiwan er stormakter innen  
elektronikk. Singapore og Hong Kong er i ferd med å 
bli viktige finanssentra med tung satsing på utdanning,  
forskning og forretningsutvikling. Og nye asiatiske land som 
Indonesia og Vietnam, med en enda lavere kostnadsnivå, 
melder seg på i kunnskapskonkurransen. 

det er ikke BAre det økonomiSke 
tyngdepunktet Som er i ferd med å 
fLytteS tiL ASiA. SnArt hAr ogSå ASiA 
kLArt å tA oSS igjen på kunnSkApS-
utvikLing.

Da faller den siste av motkreftene som Nord Europa og 
USA har hatt i kampen om næringslivshegemoniet innen 
mange viktige næringer.

Hva kan vi gjøre her hjemme for å øke vertskaps-
attraktiviteten for kunnskapsbasert næringsliv? Vi må 
fortsette å styrke kunnskapsallmenningen, og bedriftene 
må lære seg kunnskapsdynamikk slik det i dag skjer innen 
NCE-ene.  Det finnes ingen annen løsning.  Vi kan ikke 
skru kostnadsnivået tilbake uten at vi må igjennom en stor 
økonomisk krise.

vi må ArBeide med å øke kunnSkApS-
innhoLdet i ALt vi gjør.

Vi må øke utdanningskvaliteten og vi må kompetanseutvikle 
de som allerede er i arbeidslivet.  Vi må øke forsknings-
innsatsen innen våre sentrale næringer, og vi må sørge for at 
vi ligger langt fremme innen muliggjørende teknologier, som 
IT og bioteknologi, for å sikre at vi også klarer å utvikle de 
nye næringene.  Nye næringer er en transformasjon av gamle 
næringer tilsatt ny kunnskap og nye markedsmuligheter.  
Slik klarte Norge å ta en ledende teknologiposisjon innen 
offshore.  Slik bør vi også kunne hevde oss innen fornybar 
energi, slik vi har gjort fra vannkraftens begynnelse.

Våre analyser viser at 

kunnSkApSALLmenningen og 
kunnSkApSdynAmikken er Sterk 
i nnen fLere Av våre viktigSte gLoBALe 
næringer,

med maritim-offshore på en klar førsteplass.  Her finner vi 
mange eksempler på at internasjonale bedrifter investerer i 
norske virksomheter og flytter viktige kunnskaps funksjoner 
til Norge, ikke bare for å delta i det norske offshore-
markedet, men for å operere globalt ut fra en norsk hjemme-
base. Bedrifter som FMC Technologies, Aker Solutions,  
Schlumberger, National Oilwell Varco, DNV og Rolls Royce 
er aktuelle eksempler.  Svaret disse og andre inter nasjonale 
bedrifter gir, er at Norge har en sterkere kunnskaps-
allmenning innen sentrale forretningsområder.  Dette gir 
en høyere innovasjonstakt og en raskere gjennomførings-
evne enn de fleste andre land med offshore industri eller  
mar itim virksomhet. Den norske ledelsesmodellen med flate 
strukturer og små autoritetsforskjeller spiller sannsynligvis 
også inn. 

ingen kommer tiL norge for å nyte 
et BehAgeLig LAvt koStnAdSnivå.

De kommer her for å dra nytte av våre industrielle kunnskaps-
allmenninger. Det andre motivet er å ta lønnsomme 
markeds andeler i et kjøpekraftig norsk hjemmemarked.

Kan vi slå oss til ro med at det er noen næringer som 
lykkes, og at Norge har en økonomi som er sterkere enn 

I prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” (Torger Reve 
og Amir Sasson, Et kunnskapsbasert Norge, Universitets-
forlaget, 2012) definerer vi konkurranseevne som vertskaps-
attraktivitet, og vi presenterer seks dimensjoner for å 
operasjon alisere begrepet.  Vi snakker om klyngeattraktivitet 
(mange relaterte konkurrerende bedrifter), utdannings-
attraktivitet (et utdanningssystem som møter næringslivets 
behov), talentattraktivitet (god tilgang på kompetent 
ar beids  kraft), forsknings- og innovasjonsattraktivitet (et 
FoU system i verdensklasse), eierskapsattraktivitet (kompe-
tent, diversifisert eierskap) og miljøattraktivitet (evne til å 
møte klimautfordringene). 

Til sammen definerer disse seks dimensjonene 
kunnskaps allmenningen innenfor en gitt nærings-
klynge. Videre måler vi kunnskapsdynamikken mellom  
bedrift   ene for å se om bedriftene drar aktiv nytte av kunnskaps-
allmenningen ved å skape positive samspillseffekter.   

vertSkApSAttrAktivitet og Sterke 
kunnSkApSALLmenninger

Norge har et av verdens høyeste kostnadsnivåer, og vår konkurranseevne  
definert som relativ kostnadsposisjon svekkes hvert år som går. Likevel er det 

stort antall kunnskapsbedrifter som klarer å konkurrere på internasjonale  
markeder med Norge som hjemmebase og kunnskapsbase.  Flere av bedriftene  

innen noen av de norske nøkkelnæringene rapporterer faktisk om rekord-
overskudd, mens store deler av Europa sliter. 

Torger Reve, professor

foto: Bi
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MEr risikoVillig kapital
Eliassen har tro på at regionen og næringen kommer til å 
utvikle seg positivt videre. Han peker på hvordan Sunn møre 
har blitt et av de mest høyteknologiske områdene i verden 
når det gjelder maritim industri. Det at man har verdens 
mest avanserte testfasiliteter, et teknisk miljø og et naturlig 
samlingspunkt for industrien, legger allerede press på 
lokalene i Ålesund. Men det finnes også andre fremtidige 
utfordringer. 

- tiLgAng på riSikokApitAL er  
Svært viktig. 

For å være internasjonalt konkurransedyktige må  
bedriftene på Sunnmøre konstant investere i nye muligheter 
og produkter. Det innebærer forskning og testing - en 
prosess som kan være dyr tidkrevende, og den ender ikke 
nød vendigvis alltid opp i et salgbart produkt. Kina, Singapore 
og EU spytter enorme ressurser inn i forskning og utvikling. 
Norge opererer bare med vekslepenger til sammenligning  
- en klatt her og klatt der, sier Eliassen. Han mener det 
trengs minst 500 millioner kroner i året i offentlig risikovillig 
kapital dersom den maritime næringen skal lykkes på sikt.

om positive resultater, men dette regnes ikke for sannhet 
før et team med revisorer fra England kan bekrefte det.  
Eliassen erfarer at tillit og åpenhet er to nøkkelverdier for 
god business på Sunnmøre. Norsk bedriftskultur har lenge 
vært kjent for at toppledelsen ikke blir skjermet for hva 
resten av organisasjonen måtte mene. 

- her Sier vi det vi mener – vi er åpne 
og direkte.

I England derimot skal man vite sin plass i hierarkiet, og man 
taler ikke sjefen i mot i en åpen forsamling, sier Eliassen.  
Til syvende og sist er det derfor lavere transaksjons kostnader 
på Sunnmøre. Det skaper gode vilkår for innovasjon og 
effektivitet, fordi man stoler på hverandre og slipper å bruke 
tid på å kontrollere leveranser og informasjon. Eliassen 
modererer dermed inntrykket om at den norske bedrifts-
kulturen utelukkende er attraktiv for utenlandsk næringsliv. 
Den er et konkurransefortrinn, ja, men ikke nødvendigvis 
en attraksjonsfaktor. 

– mAnge kAn nok BLi Litt Skremt Av 
den norSke StiLen 

med å være så åpne og direkte, sier Eliassen. 
Det er et tydelig internasjonalt preg på miljøet i klyngen. 

Ingeniører må importeres fra andre steder i verden fordi 
Norge simpelthen ikke utdanner nok kompetanse for å 
mette behovet. Rolls-Royce, i samarbeid med andre produ-
sen ter, har derfor satt i gang et samarbeid med høyskolen 
i Ålesund. - Samarbeidet har allerede båret frukter ved at 
rekrutteringen til høyskolen har økt på bakgrunn av at Rolls-
Royce og andre kan tilby spennende prosjektstillinger under 
ut danningen. Forhåpentligvis vil høyskolen være i stand til 
forsyne den sultne næringsklyngen med flere ingeniører og 
bidra til økt press i den felles næringskantinen hvor 500 
ingeniører deler nettverk, historier og hverdag, sier Eliassen. 

Rundt 20.000 ansatte, tunge industrielle aktører og et 
utdannings miljø i utvikling, var attraksjonsfaktorer da 
Rolls-Royce skulle etablere et nytt internasjonalt maritimt 
opplærings- og teknologisenter. Norge var ikke et åpenbart 
valg for eierne, som mente at mer sentralt beliggende 
Rotterdam var en god kandidat. Oddbjørn Eliassen, adm. 
dir. i Rolls-Royce Marine AS, trekker frem den geografiske 
nærheten til kunder, kompetanse og gode konkurrenter som 
et avgjørende argument. 

- fordeLen ved å være LokALiSert nær 
kundene er At mAn Lettere får en 
Bedre forStåeLSe for hviLke Behov 
Som må møteS. 

I tillegg skaper samlokalisering en mulighet for å prøve ut 
nye teknologiske løsninger, sier Eliassen. Han forklarer 
at norske redere er risikovillige i form av å ville prøve ut 
nye konstruksjoner og løsninger, og de er med på å dele 
kostnaden. I motsetning mener Eliassen at selskaper i Asia 
gjerne vil ha nye produkter godt testet og forlanger lange 
referanselister før de er villige til å prøve et nytt produkt.  
- Dermed skaper risikovillighet og et tett samarbeid 
et unikt innovativt klima hos oss. Asia, med sin mer 
konservative holdning til industriutvikling og innovasjon, 
vil ikke representere uoverkommelig konkurranse i så måte,  
mener Eliassen.

På Sunnmøre har Rolls-Royce, i samarbeid med andre 
bedrifter og høyskolemiljøet, utviklet et testsenter hvor 
simulatorene er i stand til å skape helt reelle treningsforhold 
og ekte sjøsyke. I snitt er rundt 5.000 mennesker fra alle 
kontinenter innom opplæringssenteret i året, gjerne i en-to 
uker om gangen. Her blir nye mannskaper testet grundig på 
topp-moderne utstyr før de slipper ut på havet igjen.         

tillit og traNsaksjoNskostNaDEr
Rolls-Royce Marine har britiske eiere og britisk hoved-
kontor, og det er ikke alltid bare lett. Eliassen bekrefter 
at bedriftskulturen er forskjellig fra Ålesund til London.  
- I England er alt du sier usant inntil det motsatte er bevist, 
sier Eliassen. Tillit har med andre ord forskjellig verdi i 
Norge og England. - På Sunnmøre kan man rapportere 

kompetAnSe, kuLtur og kApitAL
Rolls-Royce Marine AS er blant flere maritime industrileverandører som har 

samlet kompetanse, ressurser og nettverk i den maritime næringsklyngen – fordi 
miljøet på Sunnmøre er en smeltedigel av den ypperste kompetansen, komplett 
verdikjede og en unik kollegial samhandling mellom beinharde konkurrenter. 

- miLjøet frA Sunnmøre hAr vekket 
oppSikt Andre Steder i verden og 
det er fLere Som forSøker å kopiere 
denne SukSeSSen,

sier Eliassen. Det er viktig at norske myndigheter tilbyr 
risikokapital slik at man beholder positive næringsmiljøer i 
Norge. – I Norge har vi innovasjonskultur og kompetanse. 
I andre land er det god tilgang på kapital som er det store 
fortrinnet. Dersom vi skal lykkes i fremtiden, må vi ha både 
kultur, kompetanse og kapital, slår Eliassen fast.

foto: karl otto kristiansen

foto: rolls-royce marine AS
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- frykten for å miSLykkeS er 
mindre i norge

Hvordan har norske bremsekoblinger blitt en ettertraktet vare over hele verden? 
En bedriftskultur med kort avstand mellom sjefer og ansatte er ett av svarene, 

tror administrerende direktør Hans Peter Havdal i Kongsberg Automotive.

vi hAr en BrA ingeniørtrAdiSjon og 
dyktige menneSker.

Norge har en god og stabil arbeidsstokk.
Havdal peker også på at Norge har et virkemiddel apparat 

som er villig til å satse på norsk industri. Virkemiddel-
apparatet må være villig til å være med og gi risikoavlastning 
der det er nødvendig, understreker han.

koNkurrENtEr Fra asia Vil trENgE tiD
- Kommer det en tid der Asia vil konkurrere med norske teknologi-
selskaper på både pris og kvalitet?

- Det skal vi ikke utelukke. Men de vil bruke en del tid 
på å skape en innovasjonskraft som gjør at de klarer å finne 
nye løsninger og utvikle ny teknologi. 

Selv om Kongsberg Automotive i dag er et globalt selskap 
med 11.000 ansatte fordelt på 20 land, er det fortsatt en 
norsk innovasjonskultur som ligger i bunn. Denne er bygget 
på den skandinaviske modellen, med kort vei fra topp  
til bunn.

- norSke Bedrifter hAr fLAt  
kommunikASjonSLinje, høy grAd Av 
åpenhet og Lite poLitikk internt. 

Frykten for å mislykkes er mindre, mener administrerende 
direktør Hans Peter Havdal i Kongsberg Automotive.  
Han tror frykten for å mislykkes kan hindre innovasjon i 
mange andre land.

- Hva gjør du som leder for å dyrke innovasjonskultur?
- Jeg viser at jeg er villig til å ta risiko. 

jeg er viLLig tiL å LA nye ideer utvikLe 
Seg og viLLig tiL å LA unge tALenter 
SLippe tiL.

Som leder er det viktig å flagge at innovasjon er viktig og 
samtidig gi talentene et rammeverk for å lykkes.

stabil og koMpEtENt arbEiDskraFt
Moderne industri er langt unna tidligere tiders tunge, 
manuelle arbeid, og Kongsberg Automotive er i aller høyeste 
grad tuftet på automatiseringens prinsipper.

- Vi tror det er mulig å satse på industri i Norge. Det 
er fordi vi utvikler teknologi som er egnet for automati-
sering, forklarer Havdal. For at et land skal være attraktivt 
for høytekno logisk industri, må vi ha tilgang på stabil og 
kompetent arbeidskraft.

- Norske ingeniører står ikke på noen måte tilbake for 
andre land. 

å kopiere teknoLogi er noe Annet 
enn å utvikLe den frA BegynneLSen. 

Men vi skal ikke se bort fra at dette kommer, sier Havdal.
Selv om Havdal ikke umiddelbart er bekymret for 

konkurranse fra Asia, og i bilindustriens tilfelle særlig 
Kina, maner han den norske industrien til ikke å sette seg 
på rumpa.

- Vi må hele tiden jobbe aktivt for å være best på innova-
sjon. I Kongsberg Automotive har vi blant annet jobbet for 
å påvirke og bidra til studentprosjekter og traineestillinger 
for studenter ved NTNU og ved Høgskolen i Buskerud.

saVNEr brEDErE iNDustripolitikk
- Som leder av et stort, norsk industriselskap, er du tilfreds med de 
politiske rammebetingelsene?

- Vi er en aktør i bilindustrien. I vår posisjon er vi 
bekymret for at norsk industripolitikk kan bli veldig smal. 
Mye handler om olje og offshore i Norge, og litt om fiskeri. 
Men det er viktig å huske på at enhver internasjonal industri, 
også oljeindustrien, vil bli utfordret fra utlandet. Vi som er i 
bilindustrien, vet dette. For oss er det viktig at Norge fører 
en industripolitikk som er bred nok og i stand til å dekke 
behovene til mange sektorer, ikke bare det som er størst 
akkurat nå. Vi etterlyser bredde, sier Havdal.

- Betyr det at det blir konkurranse mellom sektorer?
- Jeg tror ikke det er snakk om motpoler. Spør du industri-

lederne, vil de svare at det kan lønne seg å sam  arbeide, 
spesielt om det som ikke er egen strategisk kjerne, men 
viktige innsatsfaktorer. I Norge ser vi en del satsing på 
lokale miljøer som aldri vil skape internasjonal eksport. 
Vi kan ikke vente at konkurransevridende tiltak som 
senere ikke vil godkjennes i EU-regimet, vil bli subsidiert.  

Fokuset må ligge på risikoavlastning og økt verdiskaping.
- Hvordan kan klyngeprogrammet NCE bli enda bedre for at din 

industri skal styrke sin attraktivitet?
- Vi er veldig godt fornøyd med det som er gjort så langt. 

Vi er fornøyd med at vi kan få tilgang til ny kompetanse 
og nye studietilbud og kan delta i felles forsknings- og 
innovasjonsprosjekt her i byen, uten at vi selv trenger å 
investere veldig mye for å komme dit. Vi er så heldige at vi 
har stor grad av felles kjernekompetanse og verdensledende 
bedrifter i mange bransjer, og ser at samarbeid på tvers av 
bransjene gir effektiv læring og nye unike muligheter. I den 
økende globale konkurransen, blir det svært viktig å få 
enklere tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen for 
fortsatt å kunne utvikle konkurransedyktige løsninger her 
i Norge. Det er smart å fokusere på fellesnevnerne. Og så 
bør virkemiddelapparatet særlig prioritere- og rettes inn mot 
klynger og bedrifter som har vist at de står seg i internasjonal 
konkurranse – at de har en internasjonal «track record».

foto: kongsberg Automotive
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- næringSkLyngene innenfor  
energi, mAritim næring og  
offShore er unike næringer hvor 
norge er i verdenStoppen.

Når det gjelder utvikling av våre produkter som sjøkabler, 
vet vi at det er i Norge vi finner de beste folkene på disse 
områdene per i dag.

I kreftforskningen bygger Norge også på et historisk 
fortrinn. - En av grunnene til at vi er attraktive har sin  
historie tilbake til 50-tallet med opprettelse av kreft registeret. 
Det er bare noen få land i verden som har tilsvarende gode 
befolkningsdata. I tillegg fikk vi Institutt for kreftforskn-
ing. Det gav grunnlag for en base der vi driver både basal-
forskning, klinisk forskning og anvendt forskning, sier Jonas 
Einarsson i Oslo Cancer Cluster.

attraktiV koMpEtaNsE
Kompetanse er et gjennomgående stikkord blant alle 
aktørene. Kompetanse, gjerne i form av helhetsforståelse, 
allroundere og nærhet mellom akademia og næring.  
- Vi har et felles kunnskapsnettverk. Vi har industribedrifter, 
den lokale høgskolen på Gjøvik, SINTEF, NTNU, vi har 
en forskningsportefølje og vi er med forskningsprosjekter 
gjennom EU. Gjennom alle disse elementene og aktørene 
har vi bygd en felles struktur der vi får til synergier, sier 
Sverre Narvesen.

- Havbruksnæringen i Norge har noen rammebetingelser 
fra naturens side som gjør at vi har en naturlig attraksjons-
verdi, spesielt når det gjelder oppdrett av laks og ørret.  
Det er ingen regioner som har mer ideelle betingelser enn 
oss, i form av ideelle temperaturer, god plass, infra struktur 
og at vi ligger i skjermede farvann. I tillegg er det tette 
samspillet mellom FoU-miljøene og næringen som står for 
de fremste fortrinnene våre, sier Bjørn Gjellan Nielsen i 
NCE Aquaculture.

Anne Lise Aukner i Nexans er med i NCE Smart  
i Østfold. 

består i å kombinere kunnskap og ressurser på stadig nye 
måter i tverrfaglige team i en flat organisasjonsstruktur,  
sier Odd Guldsten som er adm. dir. i Dresser-Rand  
på Kongsberg.

saMarbEiD
Mange peker på viktigheten av samarbeid mellom industri 
og myndigheter, og at myndighetenes signal om satsing 
er viktig for vertskapsattraktiviteten. Kjell O. Johannes-
sen beskriver dette med eksempler. – Under finanskrisen 
hadde vi en situasjon der utenlandske banker stoppet opp. 
Garanti instituttet for eksportkreditt (GIEK) seilte opp som 
det viktigste verktøyet i den situasjonen vi var i. De har 
normalt kunne forsikre eksportverdier for 50-60 milliarder. 
Siden bedriftene er konkurrenter, ba de meg sette meg i 
fører setet og kontakte GIEK. Vi kontaktet også NHD, 
Finans departementet og SMK. Bedriftene la frem tallene 
sine, åpent og i fortrolighet, og myndighetene stolte på 
tallene, på bedriftene og på klyngen. Og den økonomiske 
rammen økte til 110 milliarder. En klyngeleder kan ikke 
ringe en statsråd i Kina.        Pete Miller, CEO i National 
Oilwell Varco, har sagt at 

«i Like you norwegiAnS BeCAuSe 
you Are friendS.»

 - Ja, vi er venner. En gang i året krangler vi om lønn,  
ellers mekker vi det til. Fagforeninger, arbeidsgivere og 
offentlige aktører.

HistoriskE EllEr NaturgittE ForutsEtNiNgEr
En fellesnevner ved flere sterke næringsklynger at man har 
en industrihistorie. - Industrien på Raufoss er en 100-årig 
historie, sier Sverre Narvesen. - Vi har alltid vist evne til 
fornyelse. Vi har en fagarbeidertradisjon som er koblet 
med akademia. Vi samarbeider på tvers mellom de som 
er på ledernivå og de som gjør jobben ute. Vi har evne til 
å konkurrere, og vi har evne til å løfte folk som ønsker  
større utfordringer. 

FlatE strukturEr, kortE bEslutNiNgsVEiEr og  
HElHEtstENkENDE aNsattE
Representanter for flere av de mest konkurranseutsatte 
bransjene beskriver en norsk bedriftskultur, som til tross 
for høyt kostnadsnivå, gjør norsk næringsliv konkur-
ransedyktig og innovativt. - Norge er et lite land med få 
mennesker. Det er en styrke. Vi kan mye om mange ting. 
Og så har vi veldig flate strukturer. Det må vi utnytte i tiden 
som kommer, sier Kjell O. Johannessen i NCE NODE.  
- Vi hører stadig at makten i verden går over til Asia. Og mange 
spør når kineserne tar over. Svaret er at de tar oss ikke igjen.  
Strukturene der er enorme og komplekse, og beslutnings-
tiden er lang. Når en idé er tenkt og har kommet et stykke 
på vei, så er den død. 

- Her har vi en kultur der alle om bord kan gå rett til reder 
eller skipsdesigner og si, «sorry, dette fungerer ikke bra nok, 
her må noe gjøres». Så kommer personen med sin enorme 
erfaringsbaserte kunnskap opp med ideer som designer 
i neste omgang kan koble med det siste innen forskning.  
Slik kan klyngen holde seg i tet og vinne innovasjonsløpet.

vår gode kuLtur med uformeLL  
kommunikASjon og fLAte  
orgAniSASjonSStrukturer er  
gudSkjeLov vAnSkeLig å kopiere, 

sier Per Erik Dalen i NCE Maritime.
Kort vei mellom produksjon og ledelse gjør at de ansatte 

føler et større ansvar for bedriftens helhet og innovasjons-
evne, samt at bedriften kan snu seg raskt.

Det ser ut til at vi har evne til å kombinere enkeltproduk-
ter og ulike teknologier til komplette løsninger til bruk i 
krevende operasjoner. 

- Multinasjonale selskaper som Dresser-Rand har intern 
konkurranse om hvor utviklings- og innovasjonsopp-
gaver skal plasseres. Dette legger føringer for hvem som i 
fremtiden blir «Center of  excellence» og hovedleverandør 
av dette produktet eller systemet. Vi har klart dette innen 
gassturbiner, og mange av våre nabobedrifter har klart det 
samme for noen av sine produkter, men det må ikke bli noen 
sovepute. Jeg tør påstå at D-R Kongsbergs «effektivitet» 

hvA former vertSkApSAttrAktiviteten?
- «The proof of the pudding» er om bedrifter kommer hit og investerer og om 

de som er her investerer mer, sier leder for NCE Raufoss Sverre Narvesen. 
Spørsmålet er hvilke faktorer som spiller inn og former vertskapsattraktiviteten 

til en klynge, en region eller til Norge som nasjon?

fortSetter neSte Side >
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EttEr og ViDErEutDaNNiNg
Behovet for stadig påfyll og vedlikehold av kompetanse 
er et gjennomgående krav fra industrien, og de mener at 
sam funnet må ta et tydelig medansvar for denne satsingen, 
spesielt for etterutdanningen.

- vi må SAtSe mer på næringSLivS-
rettet utdAnning, og vi trenger et 
etter- og videreutdAnningSLøft.

Når bedriftene ser en systematisk satsing på dette området, 
blir det mer interessant å investere og reinvestere, sier Torkil 
Bjørnson og får støtte fra mange andre. 

attraktiVE saMFuNN å bo og jobbE i
For å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, må man tenke 
helhet i samfunnsutviklingen, og alle samfunnsaktører må 
jobbe etter en felles strategi. Folk skal både bo og jobbe.

- jeg SAvner en ”mASterpLAn” for 
ByenS utvikLing mot 40.000  
innByggere,

en langsiktig plan som gir klare føringer for hvordan byen 
skal vokse og gjøre seg attraktiv for å oppnå ønsket vekst, 
sier Odd Guldsten på Kongsberg. - «Masterplanen» må 
inneholde klare føringer for hvordan boligområder utvikles, 
gang- og sykkelveier, lekeplasser, idrettsplasser, frilek-
områder, barnehager, skole og så videre slik at de som flytter 
inn kan se hvordan utviklingen vil gå de neste 10-20 årene.

NærHEt MElloM bEDriFt og akaDEMia
Leder for Oslo Cancer Cluster Jonas Einarsson slår fast at 
det er to grunner som avgjør for hvorvidt bedrifter i hans 
bransje skal være lokalisert i Norge. - Forskning og teknologi 
må være god nok. Vi har tre eksempler på bedrifter som 
har vokst og gått på børs med base i vår klynge; Algeta, 
Clavis Pharma og Photocure. De har det til felles at de har 
utviklet ny teknologi, og de er utviklet med base blant våre 
forskere og klinikere. Det som er unikt for klyngen vår er at 
vi driver tidligfaseutprøving av kreftlegemidler, og vi har en 
veldig tett nærhet mellom forskning og klinisk medisin. Vi 
ser også at mellomstore, globale selskaper som Bayer og BW 
etablerer samarbeidsavtaler med våre virksomheter. De blir 
ikke kjøpt opp og flyttet til USA. De blir her. Forskerne blir 
her, fordi kvaliteten på forskningen og teknologien er god. 

Nærheten mellom bedrift og akademia står også helt 
sentralt i havbruksnæringen. - Vi har generelt veldig sterk 
kompetanse i bedriftene. På den måten ser vi også at 
FoU-miljøene og bedriftene møter hverandre på like vilkår. 

kompetente perSoner i Bedriftene 
får Brynt Seg på den  
AkAdemiSke kunnSkApen,

 sier Bjørn Gjellan Nielsen.

- Arbeidskraften i Norge er kostbar, slår Anne Lise 
Aukner fast. - For å drive industrivirksomhet i Norge er 
vi avhengige av å ha et høyt teknologisk innhold i våre 
pro dukter, avansert prosessteknologi og stor grad av 
automasjon. Dette tiltrekker seg også kompetanse som er 
helt nødvendig for vår virksomhet. 

Kjell O. Johannessen er ikke redd for konkurransen 
fra Asia. - De utdanner like mange ingeniører som vi er 
inn byggere i Norge. Men mange av disse blir utrolig  
spesialiserte på smale fagområder – kompetansen blir 
spissere og spissere. I Norge har vi ingeniører som er mer 
allroundere. Det må vi fortsette med – ingeniører som kan 
kombinere ulike fagområder, som kan se helhet og få ting 
til å virke sammen. 

Innovasjon er i hovedsak kundedreven, slår Per Bakseter 
i NCE Smart fast. - IBM har blant annet gjort en omfatt-
ende undersøkelse som viser dette. Den norske modellen 
innebærer at norske ingeniører har et bedre totalbilde av 
prosess og produkt. Det er et godt utgangspunkt for å drive 
innovasjon – å se sammenhengene.

norge er kAnSkje det LAndet i 
verden hvor det ikke er Sjefen Som 
BeStemmer – på godt og vondt.

Hver enkelt tenker selvstendig og gjør det som faglig sett 
er riktig. Det er også et godt utgangspunkt for innovasjon.

- Det har blitt forsket på hva som er typisk for bedrifter 
som har lyktes godt i markedet. Et felles trekk er at de har 
utviklet forretningsmodeller som treffer dynamikken i den 
globale økonomien. Kunsten er å kombinere kostnads-
kutt med kontinuerlig forbedring og innovasjon. Vi i  
Dresser-Rand Kongsberg er stolte over å høre til i denne 
gruppen sammen med flere andre Kongsberg-virksomheter. 
Mange av dem er eid av utenlandske konsern slik som vi.

eierne Av gLoBALe Bedrifter hAr  
AmBiSiøSe og høye krAv tiL Sine 
enheter i høykoStLAndet norge. 
de forventer innovASjonStAkt 
proporSjonALt med koStnAdS nivået,

sier Odd Guldsten.

klyNgENE soM kraFtsENtEr
Vellykket klyngesamarbeid skaper i seg selv attraksjonskraft. 
- Når østerrikske Neumann vurderer om de skal legge sin 
nye nestegenerasjons testfasilitet for lettmetall til Canada, 
Norge eller ett eller annet sted i verden, så ender de opp 
på Raufoss.

de kommer hit fordi vi hAr feLLeS 
LABorAtorier, vi hAr en  
kompetAnSe Som er unik og vi hAr 
mye nySkAping på gAng.

SINTEF Raufoss har 21 doktorgradsstudenter som jobber 
her, og de inngår i et nettverk som jobber mot hele Europa, 
sier Sverre Narvesen.

- Vi søker å øke synergiene mellom bedriftene i 
klyngen. De skal oppleve gjensidig nytte av å samarbeide 
med hver andre og vi utvikler spesialutdanningstilbud 
med høyskolen som leverer kompetent arbeidskraft i tett 
samarbeid med verdensledende universitet. Vi driver felles 
FoU-prosjekter, felles innovasjonsprosjekt, og vi utvikler 
felles kjerne kompetanse, sier Bjørnson på Kongsberg.

Per Bakseter har stor tro på triple-helix-modellen for å 
utløse attraksjonsverdi. - Da jeg var leder for Tietonator i 
Norge og for energivirksomheten globalt, fikk jeg stadig 
spørsmålet om når vi skulle legge ned virksomheten i 
Halden. De som spurte mente at miljøet ikke var stort nok 
og at det ikke var nok penger i virksomheten. Etter at man 
fikk etablert NCE, fikk man vist at man ville satse i regionen, 
og vi fikk inn flere nye kunder. 

fortSetter neSte Side >
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goDE og ForutsigbarE raMMEbEtiNgElsEr
Alle er samstemte i at myndighetene må sørge for at 
norsk industri generelt har konkurransedyktige ramme-
betingelser i forhold til de virksomhetene man konkurrerer 
med ute. Men det gis også noen spesifikke utfordringer til  
myndighetene. 

- det er viktig At vi Ser en viLje tiL å 
fortSette å SAtSe på de nAturgitte 
fortrinn Som norge hAr, Som 
vAnn, vind og gASS.

For å kunne opprettholde og videreutvikle kompetanse, 
er det også viktig med en kontinuitet i investeringene, sier 
Anne Lise Aukner.

- Det er en utfordring at virkemiddelapparatet ikke er 
innrettet mot de større vekstbedriftene. Innovasjon Norge 
er mest opptatt av små- og mellomstore bedrifter. Når 
det gjelder SIVA, er det avgjørende at man har en post -
adresse som ligger i distriktsområder, sier Torkil Bjørnson. 
Virkemidlene som er tilgjengelige for NCE-klyngene, må 
bygge opp under NCE-programmets mål og ikke være 
ekskluderende for disse klyngene. Bjørnson har flere med 
seg når han maner til fortgang i etableringen av Global 
Centres of  Expsertise. 

- vi må tiLpASSe oSS den gLoBALe 
dynAmikken og ikke ByråkrAtietS 
tempo.

Vi opplever at det er embetsverket som bremser denne 
prosessen. Politikere og næringslivet vil ha dette, 
sier Bjørnson.

Havbruksnæringen er et eksempel på at myndighetene 
gir ulike signal om hvilke rammevilkår næringen skal ha, 
og at dette er en stor utfordring. - Skal vi være det mest 
attraktive stedet for akvakultur, må offentlig sektor vise 
gjennomgående vilje til å satse. Dersom de motarbeider oss 
og vår utvikling, vil vi ikke holde på med dette, sier Tor 
Anders Elvegård i Nordlaks.

Flere peker også på at kronekursen står for den umiddel-
bart største utfordringen for industrien.

goDE koMMuNikasjoNEr 
God kommunikasjon både for ansatte og for gods, er en 
viktig attraksjonsfaktor. 

- vi må forStå At de AnSAtte ikke kAn 
Bruke timeviS på å komme Seg tiL 
og frA joBB og innom SkoLe- og 
BArnehAger.

Vi har også en utfordring i forhold til flyplassen her sør. Vi 
har blitt nødt til å etablere det vi i kaller NODE-airport, 
som består i at vi kjører trailere til Amsterdam, hvor frakten 
går med fly videre. Frakten sjekker inn hos KLM i Kristian-
sand, slik at den kan sendes rett videre når den ankommer 
Amsterdam, sier Kjell O. Johannessen. 

MarkEDsFøriNg og oMDøMMEbyggiNg
Den maritime næringen satser offensivt på markedsføring 
og omdømmebygging. - Vi må drive aktiv markedsføring av 
den virksomheten klyngen har å by på. Verden må kjenne 
til den industrien vi har, og vi må være attraktive overfor de 
som skal jobbe i industrien vår. 

det hjeLper Lite å Sitte på  
guLLmASkinen derSom ingen  
kjenner tiL den,

sier Per Erik Dalen.

foto: nCe maritime
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nCe maritime

Utenlandske etableringer:

• Rolls Royce Marine - etablerer stort teknologi 
og treningssenter

• Kongsberg Evotec – gründerbedrift for 
offshoreløsninger. Kjøpt opp av Kongsberg 
Gruppen.

• Inmarsat - kjøpte Ship Equip i 2011 og satser 
videre i klyngen.

• Bourbon Offshore. Offshorerederi med 
hovedkontor i Fosnavåg.

• Aker Solutions – etablerer seg i klyngen i 
2012 gjennom lokale oppkjøp.

• Sinopacific Shipbuilding Group – kinesisk 
verftsgigant med kontor i Fosnavåg.

Nye industrielle satsinger av aktører som 
allerede er til stede i klyngen:

• Scana Industrier i Volda flytter hjem propell- 
og thrusterproduksjon fra Polen.

• Kleven utvider verftet og satser på robotisert 
stålproduksjon. Vil flytte skrogproduksjon 
hjem til Norge.

• STX OSV AS – har fem verft i regionen og 
kjøper opp nye virksomheter. Utvider til 
stadig nye forretningsområder

• Bandak Engineering. Bandak Group kjøper 
Liaaen Teknologi og Strata Møre            

• Mørenot – starter- og kjøper opp selskap. 
Utvikler nye forretningsområder

• Rederiene med nybygg og utvider inter-
nasjonal virksomhet.  

• Ulmatec – Utvider virksomhet og etablerer 
flere selskaper.

nCe instrumentation

Utenlandske etableringer:

• Fugro Oceanor – utenlandsk oppkjøp av 
Oceanor og satsing i Trondheim.

• Emerson – oppkjøp av Roxar, Corrocean. 
Utviklingsavdeling i Trondheim.

• Weatherford og Proserve – oppkjøp av 
Sicom og fortsatt lokalisering Trondheim.

• Cavotec – oppkjøp av Microcontrol og 
selskapet har fått status som dedikert  
Research & Engineering Centre. 

Nye industrielle satsinger av aktører som 
allerede er til stede i klyngen:

• Fugro – ytterligere oppkjøp gjennom Seabed 
Geophysical

• Kongsberg Maritime – etablert senter for 
utvikling av offshore vindkraft. Sentral aktør 
i NCEI-initiert prosjekt, Windsense.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Samarbeid for felles utnyttelse av enkelt-
medlemmers testfasiliteter. 

• Utvikling av skreddersydd kompetanse på 
bachelor- og masternivå.

nCe Systems engineering 

Utenlandske bedriftsetableringer:

• Siemens – havbunnsløsninger for olje og 
gassutvinning – oppkjøp og kraftig aktivitets-
økning

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• FMC Technologies: etablering av europeisk 
teknologisenter, tildelt hovedansvar for 
«Eastern Hemisphere»-markedet og viktige 
teknologiområder world wide.

• Store teknologi/ utviklingsprogram i 
kjernebedriftene.

• Kongsberg Gruppen - etablering av avansert 
komposittfabrikk. 

• Kongsberg Maritime, Kongsberg Automo-
tive, FMC Technologies og Hydranor – nye 
og større bygg.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Kompetanseinfrastruktur: omfattende sam-
arbeid utdanning/næringsliv på alle trinn og 
spesielt innen BSc/MSc-nivå

• Utdanningsbedriften K-tech - for fag-
utdanning og rigges for EVU-satsing

• Arena-klynge innen el-bilteknologi innad i 
NCE-klyngen; Electric Mobility Norway.

• Forskningsprosjekt med NTNU, HiBu og 
fire industribedrifter om kunnskapsbasert 
utvikling.

• Etablert Norsk Institutt for Systems  
Engeneering – et faglig tyngdepunkt mellom 
industribedrifter og akademia.

• Kongsberg Innovasjon – innovasjonsselskap 
eid av de sentrale industriaktørene.

• Samarbeid mellom lokomotivbedrifter om 
leverandørutvikling/-kvalifisering.

norSke mAgnetfeLter
Det finnes mange eksempler på at internasjonale selskaper trekker mot NCE-klyngene, fordi 

man finner disse miljøene mest attraktive. Likeledes fortsetter globaliserte selskaper,  
som allerede er i klyngene, å satse videre i klyngen. Denne illustrasjonen gir eksempler på  

etableringer og nysatsinger de siste årene, men gir ikke et uttømmende bilde. 

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Omdømmeprogram og aktiv markedsføring 
av klyngen internasjonalt. 

• Samarbeid med internasjonale cluster.

• Spesialiserte næringstilpassede utdanninger 
på bachelor og masternivå.

• FOU. Etablering av en forskningsenhet ved 
Høgskolen i Ålesund. MOVE, Human  
Factor lab, 5 gaveprofessorat. Samarbeid 
med NTNU.

• Innovasjonsnettverk - flere innovasjons-
prosjekter for ny felles kunnskap.

• Satsing på etter- og videreutdanning.

• Felles rekrutteringsprosjekt. Motivasjonskurs 
for ingeniører.

• Etablering av Youngship Møre.

• Støtte til etablering av Aalesund International 
School. 

• Trainee Sunnmøre - integrering av nye 
medarbeidere.

• NPG Cluster Awards 2011. Vårt program for 
SMB’er vant prisen og det gjør at klyngen 
blir involvert I internasjonale klyngeprosjek-
ter. Eks et stort EU havvindprosjekt.

• Spissede konferanser og seminarserier for å 
heve klyngens kompetanse.

nCe Aquaculture

Utenlandske bedriftsetableringer: 

• Røding AS - basert på norsk teknologi, 
driftskompetanse, markedskompetanse og 
kapital. Driver i dag helintegrert røye- og 
ørretproduksjon ferskvannsvassdrag i Nord 
Sverige.

Nye industrielle satsinger i klyngen:

• Nord Norsk Stamfisk AS - hold av stamfisk 
og produksjon av yngel og settefisk.

• Gelly Feed AS - konsept for produksjon av 
nytt mykfôr.

• Kystinkubatoren AS – samarbeidsprosjekter 
mellom marine aktører. 

• Rapp Hydema AS - lokalisert i Gressvik ved 
Fredrikstad.

• Akvakultur i Vesterålen – opplærings- og 
visningssenter.

• Nordland Leppefisk AS 

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Nasjonalt senter for havbruksbasert etter- og 
videreutdanning.

• Gode, etablerte møteplasser som har god 
oppslutning og resultater.

oslo Cancer Cluster

Utenlandske bedriftsetableringer:

• Algeta – samarbeidsavtale med Bayer

• Clavis Pharma – samarbeidsavtale med Clovis 
Pharma

• Photocure – samarbeidsavtale med Ipsen/
Salix

• Takeda – oppkjøp av Nycomed 

Nye industrielle satsinger av aktører som 
allerede er til stede i klyngen

• Algeta – produksjonsfasiliteter på Kjeller for 
Alpahardin 

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet

• Hunt Biosciences - kommersialisering av 
biobank

• Institutt for Kreftforskning - nytt forsknings-
bygg med oppgradert infrastruktur

• National program for stratified medicine

• Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

• Oslo Cancer Cluster Incubator AS

• Internasjonalt samarbeid med anerkjente 
klyngeorganisasjoner.

nCe Culinology

Nye industrielle satsinger av aktører som 
allerede er i klyngen:

• Kviamarka i Hå kommune - spesialisert 
næringspark der store måltidsaktører har blitt 
samlokalisering. 

• Tine Meieriet Sør - etablert landets største 
meieri.

• Nortura – satsing innen kylling og egg. 

• Miljøgartneriet - et av Nordens største 
gartnerier.

• Prima Gruppen - Norges mest moderne 
slakteri og nedskjæringsanlegg.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Måltidet Hus i Stavanger - en nasjonal arena 
der flere store og små aktører er samlet for å 
utvikle bedre måltider til folk flest.
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Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Regionsattraktivitetsprogrammet  
”Vekstlandet”.

• Felles strategisk næringsplan for 17  
kommuner i region Bergen

• Etablering av INN Bergen - servicesenter 
for bedrifter som rekrutterer utenlandske 
arbeidstakere

• Samarbeid mellom fylkeskommune, kom-
muner og organisasjoner for internasjonale 
delegasjoner til regionen.

• Satsing på relevante internasjonale messer og 
konferanser.

• Styrking av ”International School of   
Bergen”.

• Utvidelse av Subsea Bachelor-studiet. 

• Initiativ for å etablere Offshore Technology 
Week i Bergen.

• NCE Subsea’s Branding og strategiutviklings-
program

nCe Smart (energy markets)

Utenlandske etableringer:

• Brady Plc sitt kjøp av Navita AS – Brady 
plc er største europeiske aktør innenfor 
Energihandel  

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• Nexans bygging av Norges høyeste landfaste 
bygning i Halden for produksjon av  
avanserte sjøkabler i verdensklasse

• Tint Mesh - utvikling av energimåleteknologi. 

• Utvikling av “green trader” i Navita/ Brady.

nCe raufoss

Utenlandske etableringer:

• Benteler Group - kjøpte Hydro Aluminium 
Structures.

• Neuman Aluminium - laboratorium for 
utvikling og testing av kuleledd i aluminium 
hjuloppheng.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Felles FoU-selskap integrert i klyngen,  
SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

• Slagkraftig FoU-prosjektportefølje med et 
bredt industrinettverk.

• Felles laboratorietjenester og testfasiliteter.

• Felles Trainee-ordning for rekruttering.

• “Det praktiske akademia” - samarbeide med 
utdanningsinstitusjonene om framtidens 
utdanning.

• Komm-IN AS – skal finne, utvikle og  
kommersialisere nye industrielle muligheter.

• NCE Raufoss Kvinnearena og Kvinnefokus.

nCe micro og nanoteknologi

Utenlandske etableringer:

• Sensonor ble kjøpt opp av utenlandske 
aktører.

• CombiTech.

• Vizada Networks, del av Astrium i EADS.

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• Testfasilitet-senter under etablering.

• Nyetablering av flere MNT-baserte virksom-
heter, SensoCure  AS, Vonano AS, Trilobyte 
MicroSystems AS, 7 Sense Solutions AS.

• poLIGHT, tidligere Ignis Display AS.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Kraftig satsing på skreddersydde utdanninger 
på alle høyere nivåer.

• Forskningsparken Vestfold Innovation Park  
– forskning, innovasjon og næring. 

• Etablering av kommersialiseringsselskap 
MicroTech Innovation AS.

• Etablering av inkubator.

• Etablering av investeringsselskapet  
Incendo AS.

• Etablering av samarbeid med Kjeller  
Innovasjon (Campus Kjeller). 

• Markedsføringstiltak mot utenlandske  
interessenter.

• Felles rekrutteringstiltak til regionen og felles 
HR-team blant medlemsbedrifter.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Ny felles Vestlandstrategi for reiseliv for de 
fire Vestlandsfylkene.

• Nye studier og sertifiseringer innen  
opplevelsesturisme.

• Implementering av merking og gradering 
av turløper i samarbeid med IN, Innovativ 
Fjellturisme og DNT.

• Utvikling av Hikers Welcome på 3 språk i 
samarbeid med Destinasjon Nordfjord og 
Stryn.

• Fire bedriftsnettverk i Sogn og Fjordane  
innen opplevelsesturisme.

• Deltagelse som pilotdestinasjon i Global 
Sustainable Tourism Council (organisasjon 
under FNs reiselivsorganisasjon UNWTO).

• Etablering av et internasjonalt «advisory 
board» bestående av sjefsredaktør for  
National Geographics Traveler, President for 
Adventure Travel Trade Association, Presi-
dent for Global Sustainable Tourism Council 
og Produktdirektør i DER Tour konsernet.

nCe node

Utenlandske etableringer:

• Cargotech kjøper Hydramarine, som gjøres 
til Centre of  Expertise innen bølge-
kompensering.

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• Siem Offshore legger sitt hovedkontor til 
Kristiansand.

• National Oilwell (NOV) kjøper APL  
i Arendal og bygger det opp som globalt 
kompetansesenter innen flytende  
produksjon. 

• Cameron kjøpte TTS-Sense og entrer  
boremarkedet.

• NOV og Aker får gjennombrudd i Brasil. 
NOV fikk de sin første kontrakte på 7 pakker 
til ca 8,5 MRD NOK for et år siden, Aker 
fikk denne uken sin første med 6 pakker til 
over 7 MRD NOK. 12 nye skal kontraheres 
før jul.

• Ordrereservene i klyngen er «all time high», 
over 95 mrd. kroner, og antall ansatte i  
klyngen passerer 9.000.

• NOV har etablert et av sine globale trenings-
sentre og driver simulator- og omfattende, 
internasjonal treningsvirksomhet i regionen.

• Aker Academy – omfattende simulator- og 
kursvirksomhet for egne ansatte og kunder 
fra hele verden i Kristiansand.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Bredt anlagt samarbeid med Kristiansand 
kommune og skolesektoren.

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• Flere store internasjonale turoperatører har 
økt sine satsninger på Fjord Norge regionen 
de siste årene. 

• Fjordline er i ferd med å bygge to nye skip 
som skal seile mellom Danmark og Fjord 
Norge regionen. 

• Nytt ferjeselskap skal drive ferge mellom 
Bergen og Newcastle. Hovedmålet er turisme 
mellom England og Vestlandet. 

• Fjord Norge har opplevd kraftig vekst i 
direkte flyruter fra Europa til Stavanger, 
Bergen og Ålesund. Internasjonal turister er 
vesentlig målgruppe. 

• Det bygges flere nye hoteller i byene i Fjord 
Norge som en konsekvens av stadig høyere 
bellegg og økt behov for mer romkapasitet. 

• Myrkdalen skisenter har de siste årene invest-
ert nærmere 1 mrd i det å utvikle området til 
å bli en av Norges største skianlegg. 

• Aurland Ressursutvikling - investert nærmere 
150 mill i nye aktivitetsselskap i området 
rundt Nærøyfjorden, samt i oppusning av 
Fretheim hotell. 

• 62 grader Nord investerer stort i renovering 
av gamle hoteller og flere aktivitetsbaserte 
opplevelser. 

nCe Subsea

Utenlandske etableringer:

• Schlumberger – oppkjøp av Framo  
Engineering

• General Electric (GE) – oppkjøp av Naxys

• Swire – Oppkjøp av Seabed 

• Siemens – Oppkjøp av Bennex

• Transmark – Etablering av nytt selskap

• Reef  Subsea - oppkjøp av Technocean

• Oceaneering – Oppkjøp av AGR Field 
Operations

Nye industrielle satsinger av aktører som er 
til stede i klyngen:

• Aker Solutions, FMC Technologies, Statoil og 
Odfjell Drilling – store fysiske utbygginger.

• Framo Engineering utpekt som Schlumberg-
ers ”Centre of  Excellence” for pumpe- og 
flerfaseteknologi.

• Framo Engineering – utvikling og installasjon 
av Subsea Våtgass kompressor til Statoil/
Gullfaks 2020.

• Roxar utpekt som Emersons ”Centre of  Ex-
cellence” for multiphase flow measurement.

• Odfjell Drilling’s medvirkning i bygging og 
drifting av 3-5 drillships for Brasil.

• Etablering av Uptime Centre of  Competence 
– Senter for Maritim og Offshore Drift og 
Vedlikehold

• Holta & Håland oppkjøp av ProAnalysis

• Advantec oppkjøp av Proxima Group og 
etablering i Aberdeen, Houston og Rio.

• ClampOn’s utviklign av Corrosion-Errosion 
monitor som de fikk ”Spotlight on Techno-
logy Award” for på OTC 2012 i Houston.

• DOF Subsea’s internasjonale satsing i Brasil, 
Australia, Sør-Øst Asia.

• DOF Subsea bygger opp subsea engineering 
avdeling og har gjennomført FEED studie 
for Statoil.

Klyngesatsinger for økt  
vertskapsattraktivitet:

• Utvikling av Master for Green IT sammen 
med HiØ

• F&U prosjekter for 100 mill.

• Gode møteplasser.

• Påbegynt bygging av Remmen Science Park

• Smart Women for økt mangfold 

• Ulike PhD-programmer med NTNU og 
UMB

nCe tourism

Utenlandske etableringer:

• Borton Overseas - amerikansk  tur-operatør 
har etablert egne kontorer i Fjord Norge 
regionen. 

• Flere tur-operatører innen «adventure»  
-turisme har etablert nye turer til Fjord 
Norge. Så langt har vi registrert 15 nye  
operatører siden NCE prosjektet ble etablert. 
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en deL Av den Aktive næringSpoLitik-
ken inneBærer å SAtSe måLrettet på 
Sterke næringSkLynger. 

Vi mener at myndighetenes rolle er å legge til rette for 
både nye og eksisterende bedrifter gjennom å sikre stabile 
og konkurransedyktige rammevilkår, og gjennom å videre-
utvikle et treffsikkert og godt virkemiddelapparat. Det er 
også en viktig rolle for myndighetene å satse på forenkling, 
slik at bedriftene kan bruke mer tid på å skape verdier, og 
mindre tid på administrasjon. Gjennom arenaer for samar-
beid, som Arena – og NCE-programmene, kan vi legge til 
rette for samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører 
og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt offentlige 
aktører i regionen. Gjennom NCE-ene kan vi også legge til 
rette de regionale klyngene som allerede er ledende inter-
nasjonalt, og hjelpe fram flere miljøer til å bli motorer for 
næringsutvikling. 

gjennom virkemiddeLAppArAtet 
BidrAr vi tiL At StAtLig kApitAL kAn 
BidrA tiL etABLering Av nye Bedrifter 
og innovASjon i ekSiSterende 
næringSLiv. 

Myndighetene har også en viktig rolle i å legge til rette for 
forskning og kompetanseutvikling - blant annet gjennom 
utdanningssystemet.   

Ja, vi er opptatt av å legge til rette for at eksisterende 
næringsliv kan videreutvikle sin virksomhet i Norge, men 
også for å stimulere utenlandske aktører til å etablere 
bedrift i Norge. Utenlandske investeringer kan bety 
både arbeidsplasser, økt kompetanse og bedre tilgang til 
uten landske markeder. Dette er derfor et naturlig ledd i vår 
aktive næringspolitikk.  Under behandlingen av stortings-
meldingen ”Verktøy for vekst ” i juni i år, ga Stortinget sin 
tilslutning til 

At det SkAL LeggeS tiL rette for å 
etABLere ”inveSt in norwAy ”

• Hva er de viktigste tiltakene norske myndigheter 
kan bidra med for å gjøre det attraktivt for globalt 
konkurranse utsatt næringsliv å legge viktige deler av sin 
virksomhet til Norge?

• Bør myndighetene legge spesielt til rette for enkelt-
næringer, hvor man anser at Norge har spesielle  
fortrinn for å lykkes?

• Hvor går grensene mellom hva som er næringslivets 
eget ansvar for å skape optimale rammebetingelser og 
hva som er myndighetenes ansvar?

• Bør myndighetene engasjere seg for å bidra til at  
enkeltbedrifter etablerer seg i Norge eller beholder 
viktig virksomhet i Norge?

terje lieN aaslaNd,  
lEDEr For NæriNgskoMitEEN på 
stortiNgEt, arbEiDErpartiEt

Det viktigste vi kan gjøre fra 
myndighetenes side er å sikre 
konkurransedyktige  og forutsigbare 
rammebetingelser slik at Norge er et 

attraktivt sted å lokalisere virksomhet. Vi har høy kunnskap i 
befolkningen og denne kunnskapen må vi videreutvikle ved 
å satse på forskning og utdanning. Videre kan det offentlige 
bidra med kapital som kan stilles til rådighet gjennom et 
effektivt næringspolitisk virkemiddelapparat – som spiller 
på lag med næringslivet. Og sist, men ikke minst er den 
norske modellen, med offentlige finansierte velferds-
ordninger for alle, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet 
og god omstillings evne i næringslivet et konkurransefortrinn 
som bidrar til å gjøre Norge til et land det er godt å drive 
næringsvirksomhet i.

Ja,

Ap mener At vi Bør SAtSe SpeSieLt der 
vi er gode!  

Dette er områder der vi har særlige fortrinn eller spesiell 
kompetanse: Maritim og marin sektor, energi, miljø  
og reiseliv. 

poLitikk for økt AttrAkSjonSkrAft
Rammebetingelser som politikerne har mulighet til å påvirke, er naturlige  

elementer som er med og former vertskapsattraktivitet. Terje Lien Aasland (Ap) 
er leder for næringskomiteen på Stortinget, og Jan Tore Sanner er nestleder- og 

finanspolitisk talsmann i Høyre. Vi har utfordret dem på følgende spørsmål:

inveSteringer i kunnSkAp og  
infrAStruktur og et konkurrAnSe-
dyktig SkAttenivå er viktige  
genereLLe grep. 

Det er ikke en oppgave for politikere å plukke vinner-
bedrifter. Men når vi i fellesskap skal utforme nærings-
politikk, må vi erkjenne at det er noen næringer der Norge 
har spesielle forutsetninger for å lykkes. Det må politikere 
være bevisst, og vi bør legge til rette for utvikling av disse 
bransjene. Fremfor å verne enkeltbedrifter, bør vi heller 
prioritere å skape nye arbeidsplasser i mer lønnsomme 
bransjer.

Politikere har også et særskilt ansvar for å promotere 
norsk næringsliv i utlandet. Leif  Johan Sevland, tidligere 
Høyre-ordfører i Stavanger, reiste jorden rundt for å fortelle 
om hvor attraktiv Stavanger er for kunnskapsbedrifter 
i petroleumsnæringen. Hvis man arbeider målrettet og 
systematisk, kan en synlig politiker bidra til at en nærings-
klynge når “kritisk masse”. 

Før flyttet folk dit bedriftene var, i dag ser vi at mange 
bedrifter flytter dit de finner riktig arbeidskraft og et 
stimulerende miljø. Det gir både lokale og sentrale politikere 
nye muligheter.

En god næringspolitikk utformes i et samspill mellom 
lokale og sentrale politikere, innovatører og næringsliv. 

men det er ikke poLitikerneS opp-
gAve å detALjStyre gründere eLLer å 
BLAnde Seg inn i BedrifteneS  
BeSLutningSproSeSSer. 

Vi bør begge holde oss til det vi selv gjør best. Jeg liker 
å sammenligne næringspolitikk med høydehopp: Det er 
politikernes ansvar at listen legges så lavt som overhodet 
mulig. Men det er alltid gründeren selv som må ta sats og 
hoppe over for å vinne gullmedaljen.

som en ny enhet som blant annet skal gjøre det lettere for 
potensielle utenlandske investorer å satse i Norge. Det kan 
blant annet bidra til å skaffe til veie mer kapital, noe som 
igjen vil kunne generere større vekst og flere arbeidsplasser.  
Dette vil blant annet kunne være viktig for næringsklyngene, 
som vi ser kan være attraktive for utenlandske etableringer, 
men der det kan vanskelig å finne gode industrielle og  
strategiske investorer her i landet.

jaN tore saNNer,  
NEstlEDEr i HøyrE

Norge er en liten, åpen økonomi i en 
stor, vanskelig verden. Konkurransen 
om å tiltrekke seg kloke hoder, smarte 
penger og verdiskapende virksom-
heter har aldri vært større. Likevel 

bør vi være modige nok til å ha klare ambisjoner om å gjøre 
Norge til et kunnskapsnav i verdensklasse. Det er nettopp nå 
vi har muligheten. Mens andre land opplever krisetider, har 
forvaltningen av oljeformuen gitt oss et handlingsrom som 
andre misunner oss. Vi kan bli førstevalget for kunnskaps-
næringer. Men det krever en målrettet satsing - også fra oss 
politikere. Kunnskap må bli vårt komparative fortrinn. 

norge kAn ALdri BLi BiLLigSt  
- men vi kAn BLi SmArteSt.

Konkurransekraft må bygges gjennom en kraftig satsing 
på forskning, utdanning og innovasjon. Jeg mener dette 
må prioriteres - og det var det også bred enighet om da 
handlingsreglen ble utformet i 2001. Det økte handlings-
rommet som oljeinntektene gav oss skulle brukes på 
forskning, utdanning, infrastruktur og vekstfremmende 
skattelettelser. Da Høyre sist satt i regjering gikk rundt 9 av 
10 kroner til disse formålene. Den rødgrønne regjeringen 
har til sammenligning brukt rundt 2 av 10 kroner til samme 
formål. Høyre vil at minst ett norsk universitet eller høyskole 
skal spille i Europas eliteserie. 

Det viktigste for norsk næringsliv er at vi holder orden i 
økonomien og legger grunnlaget for en stabil kronekurs og 
et forutsigbart rentenivå. 

Side 23 politikk for økt attraksjonskraftSide 22 politikk for økt attraksjonskraft




