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Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane
Bakgrunn
• Befolkningsutvikling, fråflytting, sentralisering nasjonalt og 

regionalt, urbanisering ++++
• Globalisering – verda er ”flat”
• Høgkostlandet Norge; ”Rikt, dyrt og kaldt” eller ”A vision of Eden, 

with Wi-Fi”?
• Det beste landet å bu i, dei beste kommunane i landet å bu i 

Kva skjer?   Kvifor??   Kva kan vi gjere???
• Kva er unikt, kva er våre fortrinn?
• Korleis skape utvikling og innovasjon?
• Korleis tiltrekke oss talenta?
• Mottrend?
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Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane
Kopla oss på Torger Reve/BI: Et Kunnskapsbasert Norge

– Utvikle og tilegne kunnskap
– Spreie og dele kunnskap 
– Ta kunnskap i bruk

• Sjå langt fram – kva slag næringsliv skal vi ha når 
omstillingsprosessane er over, korleis skape vekst?

• Korleis gjere Sogn og Fjordane attraktivt for lokalisering av 
kunnskapsbasert næringsliv?

• Korleis forstå kunnskapsbasert næringslivsutvikling?
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Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane
• Mål med prosjektet:

Bidra til langsiktig økonomisk vekst i regionen – og dermed til 
bevaring av livskraftig og attraktive lokalsamfunn

• Faktabasert – kva er faktisk stoda, bakom mytene?
• Ta tak i nokre store utfordringar i regionen, årsaker til desse, 

diskutere løysingar
• Skal resultere i konkrete tiltak

Prof. Soumitra Dutta (INSEAD):
• Innovasjon forutset utdanning, talent, venture kapital og bygger på

naturgitte fortrinn (ikkje lette å kopiere)
• Innovasjon er ein funksjon av ambisjon og evne ….
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Organisering
Styringsgruppe
• Halvor Flatland, IN (leiar) 
• Jan Heggheim, 

Sogn og Fj fylkeskommune
• Trine Lerum Hjellhaug, NHO 

S&Fj/Lerum fabrikkar
• Arvid Andenæs, 

Sparebanken Sogn og Fj
• Alfred Bjørlo, Måløy Vekst
• Agnes Landstad, VF
• Georg Arnestad, HSF
• Torger Reve, BI-Oslo
• Inge Jan Henjesand, Abelia

Prosjektgruppe: 
• Johannes Idsø, HSF
• Morten Simonsen, VF
• Erik W. Jakobsen, Menon
• Heather Broomfield, IN
• Ingjerd Skogseid, VF 

(prosjektleiar)



www.vestforsk.no

Framdrift
2010:         Fase 1: Forprosjekt - Statusanalyse
2011:         Fase 2: Identifisere muligheter

2012 Fase 3: Gjennomføring; utviklingsprosjekt 
for lovande næringsmiljø og -klynger

Finansiering fase 1 og 2 frå
– Stiftinga REKOMP 
– Kommunal- og regionaldepartementet
– Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
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Halvor Flatland
• Saret er INNOVASJON
• Vi har seks næringsmiljø som kan ta ta ein nasjonal og 

internasjonal posisjon – ressursgrunnlag, 
konkurransesituasjon:

• Energi
• BA – typisk distriktsnæring, er ”ledig” nasjonalt
• Tiltak for å samhandle o gsamarbeid; samspel mellom 

kunnskapsmiljøa og bedriftene – bedrifene må ta det på
alvor og sette seg i førarsetet – set seg i dag ligg for 
mykje på sidelinja
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Innovasjon norge

• Bedriftsnettverk
• ARENA
• NCE
• Viktig å ha langsiktighet i arbeidet. Sikre fagleg 

og finansiell støtte til utvikdlingsprosessar i 
minimum 10 år

• Innovasjonspolitikk i Fylkestinget – like stort 
fokus på det som på samferdsle!
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Arild Bødal: 
• Faktagrunnlaget bra!
• D ei strategiske problemstillingane i fase II bør vurderast 

før fase III; vurdere kvifor lukkast ein, (personavhengig, 
miljøavhengig -.kan lærast av)

• Lokalt eigarskap; kombinasjonen lokalt eigarskap, talent, 
evne og ambisjonar og naturressursar er avgjerande

• Saknar mulighetspotensialet i offshore for S&Fj?
• Vi må søke partnerskap med dei beste miljøa, ev også

eigarskapsintegrasjon med dei beste partnerane – slik 
bygger vi nasjonale bedrifter; kompetanseoverføring, 
teknologiutviklign, markedskompetanse mv 

• NB! Koble er avgjerande; varige koblingar med 
kapitalansvar – kan investere i kompetansebygging; 
fellesskapet har mulighet til å løfte ilag økonomisk, og 
kompetansemessig
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BA: Åsen
• Arbeider gjennom nettverk, samhandling til 

eikvar tid
• Grupperinga spmstilliast; næringsmiljøet er 

større enn vi har tatt ugtpkt i – vil endre bilda 
våre litt – inkl rekrutterings/bemanningsselskap, 
enøk, arkitektar og prosjektering, 
tettstadsutviklingskompetanse mm

• Må tørre å satse på enkeltbedrifter som ein 
meiner har potensiale til å ta det store steget –
men det er krevande, kan bli ”ståk”


