
Innspillsmøte med statsråd Sanner17.11.2015 

Bærekraftige byer og sterke distrikter 

 

Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold vil fokusere på de områder der vårt oppdrag kan bety en 
forskjell for entreprenørskap og bedriftsutvikling med kulturbygging, bedriftsnettverk/klynger og 
internasjonalisering som verktøy. Det betyr ikke at INs andre verktøy for økt innovasjon og 
internasjonalisering er mindre viktige, men at vi ser et uforløst regionalt potensial innenfor disse 
områdene spesielt. Andre aktører i det regionale partnerskapet har fokusområder og virkemidler 
som både kompletterer og går på siden av INs oppdrag. Vi tenker at partnerskapet må spille 
hverandre gode der vi kompletterer hverandre. 

Ad. Entreprenørskap og entreprenørskapskultur – nytt konkurransedyktig næringsliv 

a) Vi opplever å ha gode verktøy for å arbeide med gründere i deres markedsavklaringsfase og 
kommersialiseringsfase. Dette på bakgrunn av  
 godt samarbeid mellom aktørene/partnerskapet i regionen (eksempelvis; 

kommunenes 1. linjetjeneste, innovasjonsselskaper, næringsforeninger, 
fylkeskommune og fylkemann m.fl.) 

 INs verktøykasse for å bistå gründere og entreprenører med finansiering og 
kompetanse. Økt satsing gir gode resultater! Økte leveranser hittil i år Buskerud: 
Pågang antall søknader +62%, antall innvilgninger +32%, tilskudd i kr +26% 

b) Regionen har stort potensial i å skape en sterkere entreprenørskapskultur. Det handler bl.a. 
om å gi økt fokus, mer kompetanse og anerkjennelse til gründerskap som viktig 
verdiskapingskilde og verdsatt karrierevei. Dette krever ikke alltid store innsatser og IN 
sammen med partnerskapet kan med beskjedne verktøy styrke etablering av gründermiljøer. 
Dette kan gjøres bl.a. gjennom etablering /bruk av: 
 Møteplasser – etablering av faste regionale møteplasser der gründerne har en 

hovedrolle for fokus og innhold og der «de gode hjelperne» underbygger dette 
 Gründerhus – gir fellesskap, sparring, erfaringsdeling, arbeidsmiljø i en krevende fase 
 Inkubator/akselerator – gir et høykompetent tilbud til gründere med vekstpotensial 
 Mentor – kan gi nødvendig kompetansetilførsel i avgjørende fase 
 Nettverk – «like viktig som penger» ref. gründerne selv 
 Kompetent kapital (såkornfond o.l.) – alltid mangelvare, utfordrende da fondene ofte 

blir geografisk begrenset og for risikoavers 

IN BuVe tror at mye kan gjøres innen dette feltet med små ressurser. En felles 
prioritering sammen med partnerskapet vil gi ønskede effekter. 

INs distriktskontor må kunne opprettholde små «frie midler» til å kunne understøtte 
denne type innsatser. Denne muligheten faller bort fra 2016 der det de senere årene har 
vært avsatt ca 900.000 kr i Buskerud. 

Ad. Bedriftsutvikling – gjennom bedriftsnettverk og klynger 
 IN har gode verktøy og relevant kompetanse innen våre satsingsområder; 

Profilering – Kompetanse – Rådgivning – Nettverk – Finansiering 



Vi velger å fokusere på noen nøkkelområder innen nettverk og kompetanseprogrammer da vi 
mener dette er av de sterkeste virkemidlene for økt konkurransekraft til eksisterende 
næringsliv i regionen. 

a) Nettverk/klynger. 
 Bakgrunn: Stimulering av bedriftssamarbeid, nettverk og klynger er ett svært godt 

verktøy for å attrahere både spennende bedrifter og kompetent arbeidskraft til en 
region. Teori og erfaring fra flere etablerte og nye nettverk i denne regionen beviser 
dette. Eksempelvis NCE SE, Arena Subsea Valley, Arena Electric Mobility Norway, 
Innovativ Fjellturisme, Hallingkost, Eventyrsmak, Ringeriksmat m.fl. IN BuVe’s 
erfaring med nettverksarbeid og resultater av dette gir oss stor tro på at denne type 
innsats må fortsette fra både næringsmiljøer og partnerskapets side. 
Samarbeidsprosjekter som igjen gir grobunn for nye bedriftsutviklingsprosjekter. 

 «Follum» kan bli den nye store regionale klyngen på Ringerike! Vi tror INs ressurser 
mest effektivt kan settes inn mot næringslivet for å etablere nye virksomheter og ta i 
bruk ny kompetanse innen trebehandling. Partnerskapet må sammen med 
næringslivet ta ansvar for å spille eksisterende og nye aktører som vil satse gode. 
Derfor vil vi prioritere vår innsats til eksempelvis bedrifter, som Treklyngen (Viken 
Skog), Arbaflame, Arba Follum, Thermowood, Royal Termo Tre m.fl., under 
oppseiling. IN har de siste to år gitt tjenester i form av kompetanse (strategiutvikling) 
og finansiering (tilskudd 12-13 mill. kr) for realisering av nye satsinger.  

 IN BuVe ønsker å bruke mer ressurser til stimulering av begynnende 
nettverk/klynger.  Bortfall av regionale «frie midler» gir mindre lokalt/regionalt 
handlingsrom for å denne type innsats fra 2016. 

b) Kompetanseprogrammer for grupper av bedrifter – «flerbedriftsprogrammer» 
 IN BuVe’s erfaring tilsier at utvikling av kompetente bedrifter i samarbeid gir gode 

effekter regionalt. IN har i regionen kjørt utviklingsprogrammer der bedrifter med 
ulikt ståsted, men med ambisjoner og vilje til vekst og internasjonalisering, kan 
utfordre hverandre og finne nye samarbeidsområder som gir grunnlag for nye 
satsinger.  

 Vi vil i større grad benytte regions industrilokomotiver til å videreutvikle lokale små 
og mellomstore underleverandører slik at disse får økt konkurransekraft gjennom 
profesjonalisering og internasjonalisering. Dette er en vinn-vinn-situasjon for store og 
små bedrifter som fremmer norsk teknologi/produksjon og hindrer unødvendig 
outsourcing til lavkostland. 

 IN BuVe ønsker å bruke/kanalisere mer ressurser til 
leverandørutviklingsprogrammer. Bortfall av regionale «frie midler» gir mindre 
lokalt/regionalt handlingsrom for å yte denne type innsats fra 2016. 

Ad. Samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører i regionen 

IN BuVe opplever samarbeidet mellom private/offentlige næringsaktører i regionen som 
godt. Det er involverende, uformelt og løsningsorientert. 

IN BuVe tror vi kan bli enda flinkere til å være tydelig på hverandres ansvarsområder slik at vi 
bruker våre ressurser mer effektivt der vi har et særskilt oppdrag for å få til forandring og 
forbedring. Om vi klarer å redusere vår innsats der vi har en mer indirekte interesse og 
påvirkningsmulighet, så fjerner vi samtidig noen tidstyver. 


