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Satsingsområder Invest in Bergen 2018
Invest in Bergen har som overordnet mål å få flere investeringer og etableringer i
Bergensregionen og i Hordaland.
For å nå målet arbeides det innenfor følgende strategiske områder:





Markedsføring og profilering
Aktivt salg
På stedet-service
Næringsvennlig offentlig sektor

2017 var det første hele driftsåret til Invest in Bergen, og vi har vunnet mye erfaring fra det
arbeidet vi har gjort i løpet av 2017.

Nytt i 2018
På tampen av 2017 ble Invest in Bergen oppmodet av Bergen kommune og Hordaland
fylkeskommune om å ta ansvaret for mottak av delegasjoner til regionen. Dette er
selvfølgelig en oppgave vi skal sørge for å løse på best mulig måte, og vil gå inn som en
naturlig del av det arbeidet Invest in Bergen gjør for å få leads til bedrifter som ønsker å
etablere seg i regionen og som en del av det å profilere næringslivet.

Satsingsområder i 2018
Aktivitetene vi ønsker å prioritere i 2018, er en videreføring av mye av det arbeidet som er
startet i 2017.

Markedsføring og profilering
I 2017 gjennomførte vi en «test-kampanje» og hadde som målsetting å videreføre dette i
2018.
Vi tar nå et initiativ for å rigge et prosjekt som først forankres og jobbes ut sammen med
klynger og nettverksorganisasjoner for å finne et felles overordnet budskap som alle kan stå
sammen om for å synliggjøre næringslivet i regionen, med utgangspunkt i ocean industries.

Aktivt salg
Datasentre
I 2017 har vi sammen med Hordaland fylkeskommune og BKK jobbet mye med datasentre,
og lagt ned arbeid i særlig to ting:



Mulighetsstudie: «Avklare mulighetene for å realisere ett eller flere datasentre i
Hordaland»
Møte og vise rundt datasenteraktører som har besøkt regionen.

Både mulighetsstudien og de besøkene vi har hatt av datasenteraktører viser at realisering
av ett eller flere datasentre i regionen kan være mulig. BKK ønsker å være med på et videre
prosjekt.
BKK, Hordaland fylkeskommune og Invest in Bergen besluttet 25. januar å etablere et
samarbeid knyttet til en realisering av etablering av datasenter i regionen. Invest in Bergen vil
være prosjektleder for prosjektet. Ambisjonen er å lande minst to datasentre innen 2020 og
eller aktivitet som medfører minimum 100MW elkraft.

Marint prosjekt
Bergensregionen har et fortrinn innen marin næring og havrommet. Regionen har hatt flere
etableringer innen sjømatnæringen i løpet av 2017, og vi merker en interesse for det marine
feltet.
Også Invest in Norway er interessert i å få konkretisert hva som er særegent og spesielt med
Bergen og sjømatnæringen for aktivt å gå ut å markedsføre Bergen- og Stavangerregionene
som interessante områder å etablere seg i, for denne type bedrifter. Invest in Norway
ansetter nå representanter i USA (San Francisco), Japan, Kina og Tyskland (München) for å
jobbe enda mer aktivt ute med å hente nye selskap til Norge. I noen av disse geografiene
ønsker de å fokusere på sjømat. Her vil vi sammen med Greater Stavanger/Invest in
Stavanger være med å påvirke prosjektet. Prosjektet skal igangsettes i 2018.
NCE Seafood Innovation Cluster stiller seg svært positiv til dette, og ønsker prosjektet
velkommen.

Offentlige og private investeringer i Bergensregion i årene fremover
Noen av argumentene for hvorfor investere eller etablere seg i Bergensregionen handler om
hvilke offentlige og private initiativ og investeringer som skal gjøres framover. Hvordan kan
dette presenteres på en god måte, slik at regionen fremstår som attraktiv?
Dette gjelder investeringer i næringsparker, bolig og senterutvikling, viktig infrastruktur,
herunder offentlig satsinger framover. Aktivitetsnivået kan være incitamenter for andre til å
gjøre valg om å være med på ferden!
Det må vurderes hvilke investeringer og utbygginger som skal inngå i et slikt prosjekt, og
hvordan dette kan presenteres.

På stedet service
Informasjonspakker oppholdstillatelser
For bedrifter og personer utenfor EU/EØS som ønsker å flytte til Norge er en krevende
prosess.
Lage informasjonspakker for hvordan man får arbeids- og oppholdstillatelse og annen nyttig
informasjon når du flytter til Bergensregionen og Norge.

Mottak delegasjoner
I 2018 overtar Invest in Bergen ansvaret for mottak av delegasjoner på vegne av Bergen
kommune, Hordaland fylkeskommune og andre i regionen som har behov for bistand i
forbindelse med mottak av utenlandske delegasjoner.
I 2018 er målsettingen å ansette en medarbeider i minst en 20 prosents stilling for å utføre
dette arbeidet, og å få på plass gode rutiner for arbeidet.

Visningssenter
Siste halvår 2017 har det vært arbeidet med å få et nasjonalt visningssenter for de blå
næringene lagt til Bergen. Invest in Bergen har deltatt i arbeidet som har vært gjort, og i de
etterfølgende diskusjonene om hvordan få dette til. Det er stort engasjement både blant
offentlige aktører, fra Bergen Næringsråd, fra klyngene og også fra Innovasjon Norge for å få
dette til. Kommer finansieringen på plass, vil neste steg vil være å få ansatt en prosjektleder
som kan ta dette videre.
Vi har påpekt at det å jobbe med mottak av delegasjoner og utvikle et visningssenter henger
sammen, og at det er hensiktsmessig å ansett en person i full stilling, som kan bruke 20
prosent av arbeidstiden på mottak av delegasjoner, og resten på visningssenter, og at Invest
in Bergen i hvert fall i ett år, kan ta prosjektlederansvaret for å føre dette viktige prosjektet
videre. GCE Subsea vil stå som formell prosjekteier på vegne også av NCE Seafood
Innovation Cluster og NCE Maritime CleanTech. I løpet av det første året vil det bli langt
klarere om prosjektet er liv laga, og om det vil bli finansiert opp. Da må det tas stilling til om
det er naturlig at en prosjektleder er tilknyttet Invest in Bergen, eller om dette blir et prosjekt
som skal stå på egne bein.

Næringsvennlig offentlig sektor
Englandskabelen
I løpet av 2017 har vi jobbet godt sammen med Hordaland og Rogaland fylkeskommune
samt Ryfylke IKS om å få offentlig finansiering inn i initiativet om å legge ny fiber mellom
Vestlandet og England – Englandskabelen. Vi vil følge opp dette arbeidet også i 2018.
http://no-uk.com/
Kjernenett i Hordaland
På bakgrunn av observerte «hull» i kjernenettet i Hordaland som ble avdekket i forbindelse
med arbeidet med Englandskabelen, vil vi våren 2018 bistå selskapene i å sette seg
sammen for å skrive søknader til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om
økonomisk støtte til realisering av nye føringsveier inn og ut av Hordaland.
Oppfølging KPA og planprosesser
Invest in Bergen fortsetter å følge opp KPA og planprosessene i eierkommunene. Vi har
særlig fokus på næringsareal i disse prosessene.
Vi har gitt høringsuttalelse til Byrådets forslag til KPA for Bergen kommune, blant annet med
fokus på foreslåtte næringsarealer som vil kunne være relevante for datasenteretablering.
Mulighetsanalysen for datasenter peker på konkete tomter i kommunene Samnanger,
Vaksdal og Masfjorden. Kommunene er alle gunstig plassert med hensyn til tilgang av
elkraft, også om en legger forsyningssikkerhet til grunn. Når det samtidig pågår revisjon av
KPA i de samme kommunene er det en god anledning for å delta i pågående diskusjoner i
kommunene om hvor nye næringsarealer bør lokaliseres
Følge opp Arealguiden
Arealguiden er et nyttig verktøy for oss. I 2018 skal det vurderes hvordan arealer som er
egnet for datasentre kan legges inn i guiden.
Besøke kommuner og næringsareal
Vi fortsetter med å besøke kommuner og større næringsareal i regionen.

