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 Hvordan drive næringsliv i et 

land med verdens høyeste 

kostnadsnivå? 



”Best og dyrest” 



Krav til fremtidens næringsliv 

      Kunnskapsbasert 

Miljørobust 

          Globalt 

Endrings- 

drevet 
 

      Fremtidens 

    næringsliv 





Konkurranseevne som attraktivitet 

Nasjoner og regioner konkurrerer om å være 

mest mulig attraktiv lokalisering for 

kunnskapsbasert næringsliv 
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Konkurranseevne har to 

dimensjoner 

•Produktivitet 

• Innovasjon 
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 Hva kjennetegner en 

kunnskapsbedrift? 



 

 

  

PCI is a technology for light-directed drug delivery, 
used to enhance the effect of drugs by targeted 
illumination of the diseased areas of the body. 



”Sykdomsresistent lakserogn” 



”Innovativ forretningsmodell” 



Investorer    

Kompetent eierskap 

Utdanning Forskning 

Innovasjon 

Globalt kunnskapsnav 
Utdanning, forskning 

og innovasjon 

Investorer    

Kompetent eierskap 

Næringsliv 



Nødvendig å styrke  kunnskapstriangelet 

Forskning 

Innovasjon Utdanning 



Vi trenger tre typer kompetanse 

• Forskningsbasert kunnskap (teknologi) 

• Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’) 

• Kommersiell kunnskap 

(forretningsmodeller) 



Tre typer kompetanseaktører har 

nøkkelroller 

• Forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

• Kunnskapsbasert tjenesteyting 

• Venturekapital og kompetent eierskap 



Smaragdmodellen 

Kunnskapsallmenningen 



Næringer som er drivkrefter i 

norsk næringsliv 

1. Globale kunnskapsnav med 

tyngdepunkt på ’Vestlandet’ 

2. Komplementære kunnskaps-

næringer med tyngdepunkt i ’Oslo’  



Tre globale kunnskapsnav 

1. Offshorenæringen 

2. Maritim næring 

3. Sjømatnæringen 





Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og 

markedsføring 

Fiskeri 



Fiskeri 

   Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og 

markedsføring 

 

 



 Havbruksnæringen er en ren 

’professornæring’ 



Smaragden for Sjømatnæringen 





De sterkeste næringsklyngene innen 

sjømat, offshore og maritim finnes 

langs Vestlandskysten 

Austevoll 

”Bru og breiband” 

og kompetanse… 
 

 

 





        Austevoll grunder Helge Møgster, Laco as 

 





En mer kunnskapsbasert 
sjømatsnæring: Politikk langs syv 

dimensjoner 



• Styrke rekruttering, utdanning 
og utdanningskvalitet i 
sjømatnæringen 



• Investere i kompetanseutvikling 
i alle ledd av sjømatnæringen 
(KompetanseFunn) 





• Store klyngerettede FoU 
program (Hav 21) og 
forsterkende virkemidler 



Utdanning 

Nordområdene Mat og markeder 

Kommunikasjon 

Tverrfaglighet 

Privat ansvar 

Offentlig ansvar 

Hav 

21 



• Finansiere FoU-satsingen 
gjennom vridning/økning av 
eksportavgiften 



• Skattestimulans for 
     kunnskapsinvesteringer 
     (”Kunnskapsmyggordning”) 

 



Den svenske oljemyggen Lundin fant det gigantiske 

Johan Sverdrup feltet i Nordsjøen i 2012 

Boresjef Hans Christen Rønnevik (Tidl. Saga/Statoil) 



    En kunnskapsbasert sjømatnæring 

1. Oppgradere kompetanseinnholdet i alle ledd av 

sjømatnæringen  

2. Satse målrettet på FoU innen sjømat (Hav 21) 

3. Videreutvikle de regionale sjømatsklyngene som 

allerede er sterke og innovative 

4. Sikre fremtidig rekruttering til sjømatnæringen 

5. Skape bedre forutsetninger for kompetent privat 

eierskap i hele sjømatnæringen 

6. Bygge internasjonal distribusjon og 

merkevarestyrke 
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