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Resultater
2020: 4 nyetableringer 
• 35 nye henvendelser – ny rekord

• 14 henvendelser ble tatt med fra 2019 inn i 2020

• 49 henvendelser er behandlet i 2020

• 19 henvendelser tas med fra 2020 til 2021

2017-2021: 14 etableringer 
• 5 etableringer 2017 

• 3 etableringer 2018 

• 1 etablering 2019 

• 4 etableringer 2020

• 1 etablering 2021



Historie og bakgrunn
• Business Region Bergen
• Vi hadde startet med Invest in 

Bergen-prosjektet
• De små kommunene ville gå videre
• Bergen = Bergensregionen



Organisering og finansiering
• Program finansiert av Vestland 

fylkeskommune og 17 kommuner
◦ Bergen, Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden, 

Samnanger, Vaksdal, Voss, Eidfjord, Ulvik, 
Ullensvang, Austrheim, Fedje, Masfjorden, 
Alver, Modalen, Osterøy og Gulen. 
Representerer ca 80 prosent av innbyggerne i 
gamle Hordaland. 

• Finansiering: 
Kommunene betaler 4 kr per innbygger 
Vestland fylkeskommune matcher 
beløpet.
Årlig budsjett ca 3,5 mill NOK



Styringsgruppen 2020-2023

Tom Georg 
Indrevik 
Øygarden 
kommune

Hans Erik 
Ringkjøb 
Voss 
kommune

Trine Lindborg
Bjørnafjorden kommune

Karstein Totland 
Masfjorden 
kommune

Siv Høgtun 
Askøy kommune

Sigbjørn Framnes,
Leder
Vestland 
fylkeskommune 

Sigrid Brattabø 
Handegard
Vestland 
fylkeskommune 

Elin Sjødin Drange
Bergen kommune 

• Eiermøtet øverste 
organ, møtes årlig

• Vedtar 
Årsmeldingen

• Her velges 
styringsgruppen

• Styringsgruppen 
velges for en 
kommune-
valgperiode

• Styringsgruppe-
møter fire ganger 
årlig, rapportering, 
økonomioppfølging 
osv



Bakteppe og samarbeid
• En del av Norges eksportstrategi
• Norge er en eksportnasjon – avhengig av å

få inn nye eksportbedrifter
• Godt samarbeid med Invest in Norway
◦ Utekontor 
◦ Jobber for å få store, arealkrevende 

industrietableringer til Norge
• Innovasjon Norge – Vestland 
• Svært godt nettverk i Bergensregionen
◦ Næringsråd
◦ Klyngeorganisasjoner

• God på å koble ulike aktører



Vi jobber innen disse strategiske områdene
• Markedsføring og profilering
• Aktivt salg
• På stedet service
• Næringsvennlig offentlig sektor



Vi blir sett 
• Internt i regionen og litt eksternt
• Powering the future – magasin om havteknologi i 

samarbeid med GCE Ocean Technology
◦ Tilsvarende med NCE Seafood
◦ Tilsvarende med Maritime Bergen og NCE Maritime 

ClanTech

• Webinar: Zero-emssion shipping. I samarbeid 
med NCE Maritime CleanTech

• The Ocean, utstilling, podcast
• Nyhetsbrev | Aktiv i sosiale medier



To hovedspor

Bidra til at mindre bedrifter 
etablerer seg i regionen.
• Markedsføre «våre» 

næringer
• Nettverk og  oppfølging

Pådriver og innspiller slik at store næringsareal er klare for 
større industrielle etableringer. 
• Invest in Norway
• Markedsføre store areal og industrikompetanse

Manolin
Aquaculture data

Mongstad Industrial Park
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Vi bistår med: 
• Regnskapsbyrå som også har erfaring fra å etablere selskap i Norge
◦ Hylleselskap, D-nummer, advokater, osv. 

• Innreise og visumsøknader
• Nettverk i regionen
• Arealer, hvor i regionen man skal etablere seg, kontorfasiliteter, start-up-miljø
• Investormiljø, Innovasjon Norges og andre statlige virkemidler og hvem som har 

mulighet for finansiering
• Universitets- og forskningsmiljøene

• Vi har mange henvendelser – jobber med å spisse oss



Pådriver og innspiller slik at store næringsareal er klare for 
større industrielle etableringer. 
• Invest in Norway
• Markedsføre store areal og industrikompetanse

Mongstad Industrial Park
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Markedsføre areal for industrielle etableringer 
• Arealbrosjyren med oversikt over de 14 største arealene i regionen
◦ Øke markedsføringen av de store arealene i regionen

• Invest in Norway og deres nettverk er blitt klar over at vi har interessante areal i 
regionen

• Mongstad: Ny nettside og one point of contact, inne på short-listen til Invest in 
Norway



Batterifabrikk Equinor | Hydro | Panasonic

• Deltatt aktivt i utformingen av 
Vestland fylkeskommunes innsalgs-
brosjyre for etablering i vår region

• Bidratt overfor flere enkeltkommune 
og enkeltaktører



Kraftnettsituasjonen
• Invest in Bergen har tatt en regional posisjon innen kraftnett-

diskusjonen
• Utfordring for ny industri, kraft er avgjørende for fremtidig 

etablering og for vertskapsattraktiviteten til regionen
• Nok kraft, for dårlig utbygget nett

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Elkraft er viktig for IiB – jf forrige slide (14) – som grunnlag for mulige etableringer. IiB har vært proaktive på dette feltet siden 2017 eller før – ble særlig observante på problemstillingen gjennom GreenByte arbeidet hvor elkraft er en avgjørende faktor. Viktig faktor også for det grønne skiftet generelt.Tett samarbeid med VLFK som i motsetning til kommunene – har egen fagkompetanse på feltet. Annet samarbeid med VLFK:St. meld om verdiskapingBatteriinitiativPanelvurderinger VHN midler vår og høst 2020.  



GreenByte – fasilitator for datasenteretableringer
• Datasenter i Masfjorden kommune – vi nærmere 

oss en etablering i Matre.
• Modalen kommune har vedtatt datasenterstrategi
• Vaksdal kommune: Dialog om forankring av en 

datasenterstrategi
• Samnanger kommune: Børdalen ferdig regulert
• GreenByte er blitt synonymt med datasenter i 

Bergensregionen
• Utbygging av fiber
◦ Forbedrede linjer sørover til Stavanger og østover til Oslo
◦ NO-UK – ny, svart fiber mellom Rogaland og Newcastle
 Samarbeid Vestland fylkeskommune og BKK (Eviny) 



Mottak delegasjoner 2019 og 2020 

• Digitalt system for delegasjonsmottak
• Tatt imot 27 delegasjoner i 2019
◦ 21 kinesiske delegasjoner

• Totalt 187 besøkende
◦ 158 kinesiske besøkende

2020
• Evaluere delegasjonsmottaket



Takk for oppmerksomheten
Tone Hartvedt

Invest in Bergen
www.investinbergen.no
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