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Forskning og kompetanse blir styrkt,
meir samarbeid med SINTEF.
Marin og maritim næring, matproduksjon og ny energi er framtidsretta satsingsområde
Unni M.Steinsmo
for regionen. Kommunane vil utvikle samarbeidet sitt med forskningsmiljøa, og bruke
Gode Sirklar for å nå lenger på desse felta. Hovudtanken med Gode Sirklar - å formidle
forskningsbasert kompetanse til regionen sine satsingar - blir styrkt gjennom prioritering og meir fokus på samarbeidet med SINTEF.
Konsernsjef i SINTEF, Unni M.Steinsmo besøkte regionen 10.februar. Steinsmo møtte
styret i Gode Sirklar, og rådmennene i dei tre kommunane, saman med SINTEF sin plassjef i Bergen og leiinga i Gode Sirklar.
Kommunane vil gjere seg nytte av forskningsinstitusjonen sitt nærvere, og bringe den
teknologiske kompetansen derfrå inn i eige næringsliv. Satsing på energiformer som sol
og vind er eit prioritert felt for SINTEF, likeeins matproduksjon. Utfordringa er å få alle element til å gå saman - finansiering, kompetanse, marknad, og andre samarbeidspartnarar, som forskningsinstitusjonane i Bergen. Det er eit mål å kome raskt frå
kompetanseutvikling til industrialisering, men samstundes arbeide
etter ei framtidsretta kurs som sikrer riktig kompetanse til næringslivet.
Strategien for meir samhandling med SINTEF og andre kompetanseinstitusjonar vil bli drøfta i styret i Gode Sirklar.
SINTEF er eit av dei største private forskningsingsselskapa i Europa, med
ein omsetnad på 2,8 milliardar kroner. Selskapet sel forskning til 57 land,
og deltar i EU-program med samla verdi på 5,5 milliardar kroner.
SINTEF har formulert visjonen "teknologi for eit betre samfunn", og
arbeider med å utvikle løysingar som kan møte det moderne samfunnet
sine utfordringar - på felt som energi, klima, matforsyning - innan eit
heilskapsperspektiv. Driften av Gode Sirklar er heimla i ein partnarskapsavtale mellom kommunane og SINTEF.

Naturgassparken
Etablert i regi av Øygarden kommune for å
utvikle synergier fra industrianleggene
Med følgende aktiviteter/bedrifter i dag:

• Marine Harvest; produksjon av leppefisk
• General Electric; BKK og Øygarden kommune - brenselcelleteknologi
• Gassco produserer både LNG og CNG
• CCB kjøper seg inn i parken – med sikte på å etablere base for offshore vind

SMB i Øygarden
Utvikling av innovasjonssystemet i
Øygarden kommune
Gode Sirklar har tatt initiativet til en gjennomgang av innovasjonssystemet og utviklingsapparatet i Øygarden kommune. SINTEF Innovasjon og Virksomhets-utvikling har i første omgang gjennomført en situasjonsanalyse. Deretter har det gjennom møter med næringsliv og
Øygarden kommune blitt etablert en plan for hvordan en tar tak i de utfordringer som det pekes på i rapporten.

• Bedriftene ligger i Øygarden fordi eieren/eierne har tilhørighet til
området.
• Alle bedriftene planlegger å være lokalisert i Øygarden også i fremtiden.
• De fleste (76%) er meget godt fornøyd med å være lokalisert i Øygarden.
• Til sammen 88% (22 bedrifter) oppgir at de er enten meget godt
fornøyd, eller passelig fornøyd med kommunen.
• Generelt sett er kjennskapen til virkemiddelapparatet lav. Gode Sirklar
er mest kjent, men får likevel lav skår med 2,5 på en skala fra 1- 5.
• Bedriftslederne synes det er vanskelig å beskrive utviklingsapparatet
i Øygarden – det er uklart hvem dette er.

Hovedkonklusjonene fra analysen er:
Øygarden kommune sett utenfra;
• Øygarden kommune har tatt en sentral posisjon ifht norsk olje- og
gassindustri – ”veldig godt jobba”!
• Kommunen er en vekstkommune – i en av Norges sterkeste vekstregioner.
• Øygarden kommune har vært den viktigste aktør ifm langsiktige
investeringer – kan kapitalen brukes smartere i framtida?
• Lokalt næringsliv synes å være ”utestengt” fra de store regionale
industrianleggene.
• Mangler lokale industrielle ”lokomotiv”.
• Svake koblinger mot regionale og nasjonale kunnskapsmiljø.
• Utnytter i svært i liten grad offentlige virkemidler.
Om næringsaktørene i kommunen;
• Regionen preges av at mange av bedriftene er relativt små - de fleste
har under 10 ansatte.
• Mange av bedriftene har en overlevelsesstrategi – ikke fokus på vekst
og utvikling. De er godt fornøyd med situasjonen slik den er i dag?
• Litt over 90% av arbeidstakerne er ufaglærte eller faglærte. Disse er
også jevnt fordelt i bedriftene. Erfaringsbasert kompetanse står sterkt.
• Bedriftene rekrutterer arbeidskraften lokalt.
• 60-70% av bedriftene er organisert og styrt etter den enkle struktur
(Mintzberg).
• Bedriftslederne ser lyst på fremtiden, men mange bruker lite tid på
langsiktig planlegging.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet en plan for oppfølging i 2011
med følgende målsettinger:
Enkeltbedrifter:
• Direkte kontakt mot bedrifter som har utviklingspotensiale og vilje til
vekst.
• 5 bedriftsprosjekter i 2011.
Naturgassparken Vest:
• Utvikle rollen som NV kan spille i samhandlingen med Gode Sirklar og
Øygarden kommune - ta rollen som ”missing link” i kommunen.
• Sammen med CCB Kollsnes ta initiativ til å utvikle en kompetanseklynge innenfor montering, vedlikehold og drift av energiinstallasjoner til havs.
Næringsaktørene som gruppe:
• Utvikle Øygarden Utviklingsforum som møteplass og nettverk mellom
de mest toneangivende bedriftene, Gode Sirklar og Øygarden kommune.
• Planlegge og komme i gang med nettverkstiltak mellom bedriftene i
Øygarden.
Kommuneplanprosessen:
• Offensiv og pro-aktiv involvering i kommuneplanprosessen.
Arbeidet med prosjektet er utført av SINTEF.
Seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal er prosjektleder.

Kontakt oss: Gode Sirklar as. postboks 289, 5342 Straume. telefon: 56320200
Gode Sirklar held til i Teknologibygget i industrifeltet på Søre Straume. Nettside med mailadresser:

www.godesirklar.no

