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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Buskerud Fylkeskommune i sam-

svar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslutninger 

tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkonomisk analyse 

baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og data eller informasjon 

som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten 

på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet 

og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som 

en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikker-

hetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkonomisk 

analyse AS og Buskerud Fylkeskommune 
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Forord 

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet denne rapporten for Buskerud fylkeskommune. Rappor-

ten er rapport 1 av i alt 2 rapporter som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Buskerud 

fylkeskommune i 2016.  

Rapporten gir en beskrivelse av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket, samt sentrale interes-

senters vurdering av den gjeldende forskning og innovasjonsstrategien. Rapport 2 er en scenarioana-

lyse for framtidig forsknings- og innovasjonsaktivitet i fylket. Begge danner kunnskapsgrunnlag for fyl-

keskommunens videre strategiarbeid. 

Vi vil takke for anledningen til å bli kjent med FoU-aktiviteten i Buskerud. Takk også til de som har 

deltatt på intervju i forbindelse med prosjektet. 

Prosjektgruppen har hatt jevnlig dialog med fylkeskommunen underveis i prosjektet. Fylkeskommunen 

har også fått mulighet til å lese og kommentere på et førsteutkast av rapporten. Likevel er det viktig å 

påpeke at rapporten er Samfunnsøkonomisk analyse sin og ikke en refleksjon av Fylkeskommunes vur-

deringer av forsknings- og innovasjonsaktiviteten. Fylkeskommunen og øvrige interessenter står fritt 

til å bruke rapporten i eget utviklingsarbeid. 

 

31. Oktober 2016 

Maja Tofteng 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Formål og metode 

Formålet med dette prosjektet er å gi fylkeskommunen en beskrivelse og en overordnet vurdering av 

forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket med vekt på utviklingen i den gjeldende strategiperioden 

(2010-2015). I tillegg skal vi innhente sentrale interessenters vurderinger av den gjeldende strategien 

og innspill til ny strategi.  

Å dokumentere resultater og effekter av strategier og virkemidler rettet mot forskning- og innovasjon 

er krevende av mange og kjente grunner; det tar lang tid før strategier og virkemidler resulterer økt 

forskning og innovasjonsaktivitet og enda lenger for denne aktiviteten resulterer i ny kunnskap eller 

nye innovasjoner, og slike resultater og effekter er vanskelig målbare. Å dokumentere sammenhengen 

mellom en strategi eller et tiltak og effekter er enda vanskeligere. Økt forsknings- og innovasjonsakti-

vitet vil likevel innebære at man går i retning av å nå målene med strategien. 

For å beskrive forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket som helhet, har vi særlig lagt offentlig til-

gjengelig forsknings- og innovasjonsstatistikk til grunn. Statistikken er tilgjengelig på fylkesnivå og mu-

liggjør sammenligner på tvers av fylker og over tid (gjelder for FoU). Offentlig tilgjengelig forsknings- 

og innovasjonsstatistikk er ikke egnet for å undersøke FoU aktiviteten i spesifikke næringer innad i et 

fylket. For å undersøke FoU-aktiviteten i de fire næringene som er løftet fram i den gjeldende strate-

gien har vi derfor benyttet Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase1  og regnskapsdata. De 

ulike datakildene underbygger hverandre på den måten at vi gjennom å studere de fire næringene 

også får et godt innblikk i hvilke næringer og aktører som driver FoU-aktiviteten på fylkesnivå. Intervju 

utfyller de ovennevnte datakildene. I intervjuene er det særlig lagt vekt på å undersøke erfaringer med 

gjeldende strategi og innspill til ny strategi. 

Forskning og innovasjon som grunnlag for vekst 

Det er bredt anerkjent innenfor økonomisk teori at forskning, utvikling og innovasjon er essensielt for 

langsiktig økonomisk vekst. Følgelig er også forskning og innovasjon ansett som sentralt for å styrke 

norsk omstillingsevne og verdiskaping framover.  

Norge generelt scorer mindre godt på forsknings- og innovasjonsundersøkelser, og selv om det er svak-

heter i hvordan forskning og innovasjon måles, mener blant annet Produktivitetskommisjonen2 at Nor-

ges lave forskning- og innovasjonstakt antakelig er uforenlig med høy produktivitetsvekst og et fortsatt 

høyt inntektsnivå på sikt.3   

Både nasjonale og regionale virkemidler for forsknings og innovasjon vil være viktige for å sikre videre 

kunnskapsutvikling og konkurransekraft for norsk næringsliv. Selv om forskning og innovasjon ansees 

                                                           
1 Samspillsdatabasen er sammenstilling av data fra alle norske virkemiddelaktører i perioden 2000-2015. Databasen inneholder informasjon 
om bl.a. tilsagnsår, beløp på tilsagn og type tilsagn. Dette kan fordeles på geografi, næring, virksomhetenes størrelse etc. Databasen inne-
holder også Samfunnsøkonomisk analyses egen kategorisering av virkemidlene, som er sammenliknbar på tvers av aktører. 
2 NOU 2016: 3, Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport  
3 Jf. Produktivitetskommisjonens første rapport Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, NOU 2015:1 
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som viktig for framtidig vekst, er de offentlige midlene begrenset og bør benyttes der man forventer 

at de vil gi mest effekt. Dette gjelder så vel nasjonalt som for Buskerud.  

Næringsrettet forskning dominerer og er i vekst 

Buskeruds forskning og innovasjonsstrategi har vært gjeldende for perioden 2010-2015. Det overord-

nede målet med strategien har vært å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud. Visjonen 

for forsknings- og innovasjonsarbeidet i Buskerud er: 

«Buskerud skal være ledende i Norge innen kunnskapsutvikling og innovasjon, nærings- og tjenesteut-

vikling som skal fremme høy verdiskaping».4 

Vår gjennomgang av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud vitner om at fylket ligger «midt 

på treet» sammenlignet med andre fylker når det gjelder forskningsaktivitet målt i fylkes samlede ut-

gifter til forskning.  

Mesteparten av forskningsaktiviteten i fylket skjer i næringslivet. Næringslivet står bak om lag 90 pro-

sent av fylkets samlede FoU-utgifter og om lag 80 prosent av fylkets samlede tildelinger fra Forsknings-

rådet. Fylker som Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus har høyere FoU-utgifter enn Buskerud når vi ser på 

næringslivets samlede FoU-utgifter, men justerer vi for næringslivets størrelse ligger Buskerud helt i 

tet sammen med Akershus og Sør-Trøndelag, og faktisk foran Oslo. Buskerud kan derfor sies å være 

blant landets ledende fylker når vi ser på næringsrettet forskning og korrigerer for næringslivets stør-

relse. 

Det er også forskningen i næringslivet som har hatt den sterkeste veksten fra 2009-2014 (som er siste 

tilgjengelige år). Gjennomsnittlig vekst i næringsrettet FoU var 11,5 prosent i perioden 2010-2014 (målt 

i næringslivets FoU utgifter). Årlig vekstrate for universitets og høyskolesektoren og instituttsektoren 

til sammen ligger på 0,8 prosent i perioden. Næringslivets samlede utgifter til FoU omfatter både egen-

utført FoU og innkjøpt FoU, og begge deler har økt utover i perioden. Sterk vekst ser vi også på andre 

indikatorer, eksempelvis FoU-personale i næringslivet og markedsrettede virksomheters deltagelse i 

Forskningsrådet og SkatteFUNN.  

Likevel, ser det ikke ut til at næringslivet som sådan er spesielt forskningsintensivt eller innovativt. 

Sammenlignet med andre fylker er det få virksomheter som selv melder om at driver forskning eller at 

de har introdusert nye innovasjoner de siste par årene. Dette tyder på at enkelte miljøer står for en 

sentral del av fylkets forsknings- og innovasjonsaktivitet. På bakgrunn av tildelinger i Forskningsrådet, 

finner vi at forskningsaktiviteten er konsentrert om aktører i Kongsberg og Drammensregionen, og at 

det er teknologisk forskning som dominerer.  

De forskningsaktive miljøene samarbeider i stor grad med partnere utenfor fylket. Årsaken er trolig at 

de forskningsaktive miljøene er relativt spesialiserte innenfor avgrensede forskningsområder og sam-

arbeider med de antatt beste miljøene som befinner seg utenfor fylket. Mønsteret illustrerer også at 

det er få forskningsinstitusjoner i fylket som driver forskning relevant for næringslivet.  

                                                           
B Buskerud Fylkeskommune (2010): FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015. Strategiperioden er utvidet til 
også å gjelde 2016. 
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Utvikling på satsingsområdene 

Den foregående strategien definerte fire «næringer» som satsingsområder; reiseliv og opplevelser, 

systems engineering, helse og omsorgstjenester og fornybar energi og miljø. Innenfor alle disse fire 

næringene finner vi virksomheter som driver forskning, men SE-miljøet på Kongsberg er langt mer 

forskningsintensivt enn de andre næringene (både målt i tildelinger og andel av virksomheter som har 

fått støtte fra Forskningsrådet i perioden 2010-2015). Det er også virksomhetene innenfor dette sat-

singsområdet som har hatt den sterkeste veksten i tildelinger fra Forskningsrådet i løpet av strategipe-

rioden. Innen fornybar energi og miljø og helse og omsorgstjenester finner vi en rekke virksomheter 

som driver med forskning, men særlig helse og omsorgsnæringen er stor og omfatter også mange virk-

somheter som er lite forskningsaktive. Også innenfor disse to satsingsområdene har antall unike del-

tagere som har fått støtte fra Forskningsrådet økt i løpet av perioden. Tildelinger fra Forskningsrådet 

målt i kroner varierer imidlertid fra år til år og viser ikke samme veksttakt som for SE-miljøet. Virksom-

hetene innen reiseliv og opplevelsesnæringene har fått noe støtte gjennom innovasjonsrettede virke-

midler. Kun én virksomhet har deltatt i et forskningsrådsfinansiert prosjekt i perioden. Siden FoU-akti-

viteten er så lav kan vi liten grad si noe om utviklingen over tid for denne næringen.  

Innspill til arbeidet med ny strategi 

Intervjuene avdekker at både gjeldende strategi og satsingsområdene som ble løftet fram i strategien 

synes å være godt forankret både gjennom det arbeidet som ble gjort i forbindelse med utviklingen av 

strategien og i de komparative styrkepunkter næringslivet i fylket besitter. Imidlertid synes mange å 

se behov for tettere oppfølging av strategien underveis i strategiperioden, selv om det ikke er klart 

hvilken form en slik oppfølging skal ha. Etter vår vurdering er det ikke opplagt behov for nye og paral-

lelle møteplasser, men at allerede eksisterende møteplasser for strategiske så vel som operativt sam-

arbeid kan videreutvikles. 

Enkelte taler for behovet for en ytterligere spissing av satsingsområder i en ny strategi, mens andre er 

redd en spissing vil medføre at virksomheter med potensialet ekskluderes ved fordeling av regionale 

midler og oppmerksomhet. Etter vår vurdering er det gode grunner for at man i strategien skal priori-

tere enkelte områder som man ser muligheter for framover. Det kan likevel være et poeng at den 

enkelte satsing er bred nok til å fange opp reelt nyskapende forskning og innovasjon. Få satsingsområ-

der gir retning, mens noe åpne områder gir rom for nyskapende forskning og innovasjon. 

Gjennomgangen vitner om tiltagende FoU-aktivitet i fylket og at fylket er på god vei mot å bli ledende 

på næringsrettet forskning. Imidlertid er aktiviteten konsentrert om et fåtall miljøer. Implikasjonen er 

at FoU-aktiviteten i fylket er relativt sårbar for endringer i FoU-aktiviteten ved de forskningsintensive 

aktørene. Hvordan disse utvikler seg framover vil ha stor betydning for så vel forskningsaktiviteten som 

verdiskaping og sysselsetting. I tillegg vil det være avgjørende i hvilken grad forsknings- og innovasjons-

aktiviteten kan økes i andre deler av næringslivet. Potensialet synes stort. 

Siden fylket har få offentlige forskningsinstitusjoner, er framtidig FoU-aktivitet i mindre grad påvirket 

av endringer i den nasjonale FoU politikken. Høyskolen har allerede vært gjennom flere fusjoner, og 



Rapport 46-2016 

 

7 

har nå ambisjoner om å bli et universitet. Uavhengig av formell status, blir det spennende å se hvilken 

rolle høyskolen kan ta framover når det gjelder forskning og det å tilby studenter med den kompetanse 

som næringslivet og offentlig sektor i regionen har behov for.  
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1 Innledning 

Denne rapporten er en beskrivelse av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud, samt sentrale 

interessenters vurdering av den gjeldende forskning og innovasjonsstrategien. Rapport 2 er en scena-

rioanalyse for framtidig forsknings- og innovasjonsaktivitet i fylket. Begge danner kunnskapsgrunnlag 

for fylkeskommunens videre strategiarbeid. 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i september 2008 å starte arbeidet med å utarbeide en FoU- og inno-

vasjonsstrategi for Buskerud. Behovet for en strategi var begrunnet i et ønske om å skape retning for 

utviklingsarbeidet i fylkeskommunen, og en forutsetning for i deltagelse i VRI-programmet (Virkemid-

ler for regional innovasjon).   

Etter et innledende forprosjekt startet arbeidet med å utvikle en FoU- og innovasjonsstrategi opp i 

2009 ved at fylkeskommunen fikk gjennomført et scenarioprosjekt (Econ Pöyry, 2009). Foruten å tenke 

systematisk om sentrale endringskrefter, var formålet med scenarioprosjektet å sikre bred medvirk-

ning, dialog og forankring i sentrale næringer og forsknings- og innovasjonsmiljøer i fylket. FoU- og 

innovasjonsstrategien for Buskerud for 2010-2015 ble utarbeidet i etterkant av scenarioprosjektet av 

fylkeskommunen, men i bredt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i fylket.  

Siden 2009 har det skjedd endringer i forsknings- og innovasjonspolitikken nasjonalt, som har lagt nye 

premisser og medført ytterligere føringer for utviklingsarbeidet for norske fylkeskommuner. Fylkes-

kommunene har blant annet blitt medeiere i Innovasjon Norge, de forvalter regionale forskningsfond 

og deltar i valg av styremedlemmer ved statlige høyskoler.5 

I 2012 gjennomførte Analyse og Strategi en midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsstrategien 

(Analyse og Strategi, 2012). Evaluator fant at det var stor og bred oppslutning om arbeidet som ble 

gjort i forbindelse med utviklingen av strategien, men at sentrale aktører etterspør en mer aktiv opp-

følging av strategien. Manglede rolleforståelse, manglende konkretisering av oppfølgingsarbeid og 

manglende etablering av møteplasser ble trukket fram som sentrale kritikkpunkter. I etterkant av midt-

veisevalueringen har fylkeskommunen etablert et regionalt forskningsprogram som både skal fungere 

som en møteplass og et verktøy for å nå fylkeskommunens mål på forskning og innovasjonsområdet. I 

tillegg har fylkeskommunen laget en Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling hvor forskning 

og utvikling er et av satsingsområdene. 

I 2012 fikk også fylkeskommunen gjennomført en evaluering av innovasjonsselskapene i fylket (Oxford 

Research, 2012). Oxford Research fant at Buskerud har en «hensiktsmessig innovasjonsstruktur, uten 

påtakelige mangler eller overflødige aktører», og at innovasjonsselskapene har en positiv effekt på 

bedriftenes utvikling. Evaluator fant også at fylkeskommunen var lite strategiske styrende for innova-

                                                           
5 På samme tidspunkt fikk fylkeskommunene også ansvar for visse oppgaver knyttet til friluftsliv, vern og miljø, samtidig som 
fylkene skulle ha en pådriver- og samordningsfunksjon innen folkehelsearbeid. 
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sjonsaktiviteten, til tross for at innovasjonsselskapene er viktige verktøy for oppfølgingen av forsk-

nings- og innovasjonsstrategien. Oxford Research anbefaler derfor at fylkeskommunen er tydelig i sin 

rolle som innovasjonsselskapenes med-spiller i virkemiddelsegmentet.  

Våren 2016 utlyste fylkeskommunen i Buskerud et todelt oppdrag for å innhente innspill til en ny stra-

tegi for forsknings- og innovasjonsarbeidet. Oppdraget bestod av en overordnet analyse av forsknings- 

og innovasjonsaktiviteten i fylket og den gjeldende strategien, samt fasilitering av en ny scenariopro-

sess. Samfunnsøkonomisk analyse fikk oppdraget og har ansvaret for de to prosjektene. Denne rapp-

orten omhandler forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket og sentrale erfaringer med den gjel-

dende strategien.  

1.2 Formål og metode 

Formålet med dette prosjektet er å gi fylkeskommunen en beskrivelse og en overordnet vurdering av 

forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket med vekt på utviklingen i den gjeldende strategien. Stra-

tegien gjaldt fra 2010-2015, men ble forlenget til å gjelde ut 2016. I tillegg skal vi innhente sentrale 

interessenters vurderinger av utvikling og oppfølging av gjeldende strategi og innspill til ny strategi.  

Å dokumentere resultater og effekter av strategier og virkemidler rettet mot forskning- og innovasjon 

er krevende av mange og kjente grunner; det tar lang tid før strategier og virkemidler resulterer økt 

forskning og innovasjonsaktivitet og enda lenger for denne aktiviteten resulterer i ny kunnskap eller 

nye innovasjoner, og slike resultater og effekter er vanskelig målbare. Å dokumentere sammenhengen 

mellom en strategi eller et tiltak og effekter er enda vanskeligere.  

For å undersøke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud tar vi denne rapporten utgangspunkt 

ulike indikatorer for forskning og innovasjon. Det å bruke objektive og målbare indikatorer gjør det 

mulig å følge utviklingen over tid, mellom sektorer og mellom de næringene som er definert som sat-

singsområder. Det er likevel viktig å påpeke at indikatorer ikke vil kunne gi det hele og fulle bildet av 

all forsknings- og innovasjonsaktivitet i et fylke.  

En eventuell utvikling, enten i positiv eller negativ retning, på indikatorer for forskning og innovasjon 

vil ikke alene kunne tilskrives strategien. Likevel anser vi det som relevant og formålstjenlig å under-

søke utviklingen i fylket som helhet og næringene som ble definert som satsingsområder. Selv om vi 

ikke kan vite hvor mye av en eventuell økning som kan tilskrives strategien, vil økt forsknings- og inno-

vasjonsaktivitet innebære at man går i retning av å nå målene med den. Rapporten har ikke til formål 

å evaluere effekter eller innretning på konkrete virkemidler eller sammensetningen mellom dem. 

I utarbeidelsen av rapporten har vi benyttet oss av flere ulike datakilder. De sentrale datakildene har 

vært offentlig tilgjengelig forskning og innovasjonsstatistikk, dokumentstudier, Samfunnsøkonomisk 

analyses samspillsdatabase6 og intervjuer. 

                                                           
6 Samspillsdatabasen er sammenstilling av data fra alle norske virkemiddelaktører i perioden 2000-2015. Databasen inneholder informasjon 
om bl.a. tilsagnsår, beløp på tilsagn og type tilsagn. Dette kan fordeles på geografi, næring, virksomhetenes størrelse etc. Databasen inne-
holder også Samfunnsøkonomisk analyses egen kategorisering av virkemidlene, som er sammenliknbar på tvers av aktører. 
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For å beskrive forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket som helhet, har vi særlig lagt offentlig til-

gjengelig forsknings- og innovasjonsstatistikk til grunn. Statistisk sentralbyrå sender årlig ut en inno-

vasjonsundersøkelse og forskningsundersøkelse til norske virksomheter.  

Undersøkelsene er utvalgsundersøkelser, det vil si at kun et utvalg virksomheter deltar. FoU undersø-

kelsen sendes for eksempel ut til alle virksomheter med flere enn 50 ansatte, men bare virksomhetene 

angir i hvilken grad de har introdusert nye innovasjoner og hvorvidt de bedriver forskning. Begge un-

dersøkelsene vil være beheftet med usikkerhet, men er de beste tilgjengelige kildene for å måle næ-

ringslivets forsknings- og innovasjonsaktivitet.  

I perioden fra 2001 (undersøkelsen for 1999-2001) til 2012 (undersøkelsen for 2010-2012) ble innova-

sjonsundersøkelsen gjennomført sammen med FoU-undersøkelsen for næringslivet, men siden den 

gang gjennomføres de to undersøkelsene separat. Som er resultat vil det være et brudd før og etter 

2012 noe som gjør at man ikke kan sammenligne innovasjonsdataene over tid.7  

I tillegg til FoU-undersøkelsen som SSB sender til næringslivet, kartlegger NIFU FoU-aktiviteten ved 

norske universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Totalundersøkelser gjennom-

føres annethvert år, mens hovedtall utarbeides hvert år.  

På bakgrunn av dataene både fra næringslivet og de andre forskningsinstitusjonene beregner Forsk-

ningsrådet og NIFU forskningsaktiviteten på nasjonalt nivå. Disse fordeles så fylkesvis og publiseres i 

fylkesvis FoU statistikk. Den fylkesvise statistikken gjør det mulig å sammenligne aktiviteten i Buskerud 

med andre fylker og landet som helhet. Slike sammenligner er interessante fordi det uten sammenlik-

ningsgrunnlag ikke er mulig å vurdere om forsknings- og innovasjonsaktiviteten i et fylke er høy eller 

lav. Vi vil ta utgangspunkt i data fra 2009 eller 2010 og framover så langt data er tilgjengelig.  

Det er imidlertid viktig å påpeke at siden tallene er estimerte på bakgrunn av både utvalgsundersøkel-

ser og fulltellinger, så vil dataene på fylkesnivå være forbundet med usikkerhet. De fylkesvise dataene 

oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig, og det kan derfor også være noe avvik mellom ulike 

publikasjoner av dataene. Forsknings- og innovasjonsstatstikken er ikke av en slik kvalitet at SSB anbe-

faler å bryte dataene ned på lavere geografiske områder enn fylker.  

Vi bruker offentlig statistikk og Samspillsdatabasen til å beskrive den samlede forsknings- og innova-

sjonsaktiviteten i fylket, men for å undersøke FoU-aktiviteten på de fire satsingsområdene som er løf-

tet fram i den gjeldende strategien har vi utelukkende benyttet samspillsdatabasen og regnskapsdata. 

For å foreta en slik analyse har det vært nødvendig å avgrense hvilke bedrifter som skal ligge innfor de 

fire satsingsområdene. «Næringene» slik disse er omtales i strategien samsvarer ikke med SSB sin næ-

ringsnomenklatur. Av denne grunn kan vi ikke sammenligne utviklingen i næringene med utviklingen i 

tilsvarende næringer utenfor fylket. Hvordan vi har kommet fram til utvalget av bedrifter er omtalt i 

vedlegg 1.  

                                                           
7 I 2014 gjennomførte SSB en test ved å de to undersøkelsen separat. Testen viste at de norske innovasjonstallene var vesent-
lig annerledes avhengig av om undersøkelsene ble gjennomført sammen med FoU-undersøkelsen eller som en frittstående 
undersøkelse. 
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Samspillsdatabasen er Samfunnsøkonomisk analyses sammenstilling av virksomheters deltagelse i na-

sjonale virkemidler for forskning og innovasjon, samt i EU-programmene (jf. Tekstboks 1-1). Ved hjelp 

av Samspillsdatabasen er det mulig å beskrive næringslivets deltagelse i disse virkemidlene over tid, og 

hvilke virkemidler som er benyttes mest av ulike aktører i fylket. På grunn av datakvalitet forholder vi 

oss hovedsakelig til perioden 2010-2015 i denne rapporten. Perioden samsvarer med gjeldende FoU-

strategi. Det at virksomheter deltar i offentlige virkemidler for henholdsvis forskning og innovasjon 

indikerer at denne typen aktivitet foregår, eksempelvis ved at finansiering fra Forskningsrådet indike-

rer at det bedrives forskning. I motsetning til FoU statistikken som er et estimat på totale utgifter til 

FoU, vil midler fra Forskningsrådet ikke være et estimat på samlede utgifter til FoU. Dette fordi midler 

fra Forskningsrådet i mange tilfeller må eller vil suppleres med egne midler til forskning.  

For alle prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet har vi både data om prosjektleder og om 

prosjektdeltagere. Prosjektdeltagere er samarbeidspartnere i prosjektet. Forskningssamarbeid kan ta 

mange former fra forpliktende og aktivt samarbeid til mer uforpliktende samarbeid. De som står opp-

ført som prosjektdeltagere er de som har inngått formelt samarbeid med prosjektleder. All tildeling i 

kroner tilskrives prosjektleder. 8 

 

 

 

  

                                                           
8 Mens prosjektleder er offentlig tilgjengelig informasjon, er navn på prosjektdeltager konfidensiell informasjon. 
Vi kan derfor ikke gå ut med navn på prosjektdeltagere i konkrete prosjekter.  

Tekstboks 1-1 
 Samspillsdatabasen 

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet en samspillsdatabase. Samspillsdatabasen er en sammenstilling av 
prosjektdata fra tolv statlige virkemiddelaktører i perioden 2000-2015. Per i dag inneholder databasen 413 816 
mottaker-år-observasjoner for følgende aktører: 

 Argentum 
 Enova 
 Eksportkreditt 
 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 
 Fylkeskommunene (via KMD) 
 Giek 
 Innovasjon Norge 
 Investinor 
 Norges forskningsråd 
 SkatteFUNN 
 Siva 
 Såkornfond 

Prosjektdata er kategorisert i henhold til hva slags offentlig bistand det er snakk om og hvilken form for verdiska-
pingsaktivitet som støttes. Samspillsdatabasen gjør det bl.a. mulig å identifisere hvordan offentlige virkemidler 
fordeler seg på næring, geografiske områder, virksomheter og over tid. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Note: Alle aktører er representert i perioden 2010-2015.  
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Som nevnt vil ikke offentlig forsknings- og innovasjonsstatistikk kunne brytes ned på spesifikke næ-

ringer og kommuner, og siden de fire næringene ikke følger SSBs næringsnomenklatur vil ikke SSBs 

foretaksdata kunne anvendes. Vi har derfor tatt utgangspunkt i regnskapsdata. Ved bruk av regnskaps-

data har vi kun tilgang på data for virksomheter som faktisk leverer regnskap til Brønnøysundregiste-

ret.  

Gjennomgang av tilgjengelig og relevant litteratur og intervju med utvalgte aktører har gitt innsikt i 

forsknings- og innovasjonsaktivitetene i fylket og betydningen av og arbeidet med den gjeldende stra-

tegien. Aktørene har dessuten fått anledning til å komme med sine innspill til arbeidet med en ny stra-

tegi.  

Liste over informanter er inkludert i vedlegg 1.  

1.3 Leserveiledning 

Rapporten er strukturert med utgangspunkt i de sentrale spørsmålene som fylkeskommunen ønsket 

belyst og i de satsingsområdene som er løftet fram i gjeldende FoU-strategi. Kapittel 2 gir en kort inn-

føring i hvordan forskning og innovasjon kan bidra til vekst og velstand og rammene for den norske 

forsknings- og innovasjonspolitikken. I kapittel 3 beskriver de sentrale aktørene i forsknings- og inno-

vasjonssystemet i Buskerud, mens kapittel 4 beskriver forsknings- og innovasjonsaktiviteten i fylket 

som helhet. I Kapittel 5 ser vi nærmere på satsingsområdene som ble løftet fram i strategien, mens vi 

i kapittel 6 oppsummerer informantenes erfaringer med gjeldende strategi og innspill til utarbeidelse 

av ny strategi. 
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2 Forskning- og innovasjon som grunnlag for vekst og vel-
ferd  

Kapitlet gir en kort beskrivelse av de sentrale rammene for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk. 

Kapitlet er ikke uttømmende for dette store og viktige fag- og politikkområdet, men gir en kort innfø-

ring for lesere som ikke er så kjent med de relevante aktørene og endringskreftene på området. Lesere 

som er godt kjent med forsknings- og innovasjonspolitikken kan gå direkte til kapittel 3.  

2.1 Forskning og innovasjon styrker konkurransekraften 

Det er bredt anerkjent innenfor økonomisk teori at forskning, utvikling og innovasjon er essensielt for 

langsiktig økonomisk vekst. Forskning og utvikling handler om at man gjennom systematisk arbeid kan 

frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning og utvikling9 kan defineres som  

«(…) kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om 

mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anven-

delser.” 

Forskning og utvikling10 er tett koblet til innovasjon. Kort fortalt kan vi si at forskning og utvikling hand-

ler om at kunnskapen som frambringes skal være ny for verden, handler imidlertid innovasjon om at 

kunnskapen skal utnyttes kommersielt. Innovasjonen er skal således bringe investeringer i forskning 

og innovasjon til produktmarkedene.  

Innovasjon11 kan defineres som 

«(…) en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er 

lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» 

Gjennom forskning og innovasjon utvikles og opprettholdes virksomheters konkurransefortrinn, noe 

som er avgjørende for overlevelse, sysselsetting og verdiskaping. Følgelig blir forskning og utvikling og 

innovasjon vektlagt både i norske og internasjonale strategier om vekst og omstilling. Selv om det er 

stor enighet om betydningen av forskning og utvikling og innovasjon for økonomisk vekst, er imidlertid 

teorier og synet på hva som er den viktigste drivkraften for innovasjon, og hvordan best støtte innova-

sjon, i kontinuerlig endring. Følgelig vi sammensetningen og innretningen på virkemidler for forskning 

og innovasjon også variere.  

                                                           
9 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) definisjon av Forskning og utvikling brukt i Frascati manualen. 
10 FoU-begrepet omfatter: Grunnforskning er originalt eksperimenterende eller teoretisk arbeid med det primære formål at 
oppnå ny viden og forståelse uten noen bestemt anvendelse i sikte. Anvendt forskning er likeledes originale undersøkelser 
med henblikk på at oppnå ny viden. Den er primært rettet mod bestemte praktiske mål. Utviklingsarbeid er systematisk 
arbeid basert på anvendelse av viden oppnådd gjennom forskning og/eller praktisk erfaring med det formål å frambringe nye 
eller vesentlig forbedret materialer, produkter, prosesser, systemer eller tjenesteytelser. 
11 St.meld. nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen) 
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Innovasjon ble lenge sett på som en lineær prosess som startet med forskning eller produktutvikling, 

for så å bli introdusert i et marked (Stokes, 1997). Denne lineære tilnærmingen til forskning og inno-

vasjon er noe av bakgrunnen for at det er vanlig å skille mellom virkemidler for grunnforskning, an-

vendt forskning og innovasjon.  

I nyere innovasjonsforskning betraktes innovasjon som en dynamisk læringsprosess der mange ulike 

aktører er involvert (Edquist, 1997). Bedrifters innovasjons- og utviklingsevne er i økende grad et re-

sultat av deres evne til å aktivt trekke på ideer, impulser og spesifikke kompetanser fra sine omgivelser. 

En rekke undersøkelser viser at den viktigste kilden for bedrifters innovasjonsaktiviteter og –inspira-

sjon ligger i samhandlingen mellom bedriftene og deres omgivelser herunder kunder, samarbeidspart-

nere, leverandører, ansatte, konkurrenter, og FoU institusjoner. 

Porter har studert sammenhengen mellom konkurransekraft og samlokalisering. Porter argumenterer 

for at geografisk nærhet mellom bedrifter, kunder og kunnskapsmiljøer – og gjentatt utveksling mel-

lom dem – fremmer bedre samordning og overføring av taus kunnskap og tillit enn markedstransak-

sjoner mellom spredte og tilfeldige kjøpere og selgere. Teoriene har dannet grunnlaget for klynge-

teori12 og studier av innovasjonssystemer. 

Klyngeteori og teorier om regionale innovasjonssystem har fått stor oppmerksomhet og betydning for 

forsknings- og innovasjonspolitikken både i Norge og internasjonalt. Flere virkemidler med utgangs-

punkt i disse teoriene, for eksempel nasjonale klynge- og nettverksprogram, VRI og regionale forskings-

fond er opprettet, samtidig som regionale aktører har fått et større ansvar i forskning- og innovasjons-

politikken.   

Begrunnelsen for denne typen virkemidler er blant annet at forsterkede relasjoner og partnerskap 

mellom virksomheter, og mellom virksomheter og akademia, skal lede til mer og bedre forskning, kom-

mersialisering av forskningsresultater, sikre at forskningen treffer næringslivets behov, og styrke næ-

ringslivets bruk av ny kunnskap. 

Selv om det er stor enighet om at regionale forhold har betydning for kunnskapsspredning og innova-

sjon finnes det ikke et entydig svar på hvilke faktorer som er innovasjonsfremmende i alle regionale 

innovasjonssystemer.13  Erfaring viser imidlertid at noen forhold kan være særlig hemmende for inno-

vasjon: 1) mangel på kvalifisert arbeidskraft og 2) mangel på tett og langvarig samarbeid med FoU-

institusjoner og flyt av kunnskap mellom institusjoner og bedrifter. 14   

2.2 Rammebetingelser for forsknings- og innovasjonspolitikken 

Det er særlig Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Meld. St. 7 (2014-2015) som 

legger rammene for norsk forskningspolitikk. Langtidsplanen er et nytt verktøy i forskningspolitikken, 

som skal tydeliggjøre regjeringens forskningspolitiske målsetninger og den langsiktige innsatsen på 

                                                           
12 Porter M. (1990): The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York, Porter, M. E. (1998). Clusters and the 
new economics of competition. Harvard Business Review, November-December, s. 77-90 
13 Se for eksempel IRIS (2009): Temautredning – Kunnskap og innovasjon 
14 Se for eksempel Isaksen, Arne (ed.), (1999): Regionale Innovasjonssystemer  
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forskning. Langtidsplanen og innsatsområdene er særlig konkretisert for de første fire årene. Langtids-

planen skal rulleres hvert fjerde år.  

I langtidsplanene for forskning har regjeringen satt tre overordnede mål for forskning og høyere ut-

danning. De tre målene er: 

 

 styrket konkurransekraft og innovasjonsevne  

 løse store samfunnsutfordringer  

 utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

 
Et poeng som særlig kommer til uttrykk i Langtidsplanen, og som også gjenspeiles i for eksempel Forsk-

ningsrådets nye hovedstrategi15, er at forskningspolitikken ikke bare handler om mest og best mulig 

forskning, men at forskningen skal komme samfunnet til gode både i form av løsninger på store sam-

funnsutfordringer og i form av økt konkurransekraft og innovasjonsevne. Som et resultat av dette kob-

les forsknings- og innovasjonspolitikken tettere sammen. 

I Langtidsplanen har Regjeringen satt som mål at den vil øke de offentlige bevilgningene til forskning 

og utvikling til de utgjør 1 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Gitt dagens utsikter for fremtidig 

BNP-vekst, tar regjeringen sikte på at målet kan nås i perioden 2019–2020.  

De viktigste virkemidlene i forskningspolitikken er finansiering og styring av høyere utdanningssektor, 

en rekke virkemidler som forvaltes av Forskningsrådet, basisfinansiering til forskningsinstitutter o.a.  

Også næringspolitikken har betydning for forsknings- og innovasjonspolitikken. Det overordnede målet 

med næringspolitikken er å sikre høyest mulig verdiskapning gitt landets ressurser. De tre viktigste 

virkemiddelaktørene er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Gjennom disse virkemiddelaktø-

rene kanaliserer det offentlige betydelige midler for å understøtte innovasjon og entreprenørskap i 

privat så vel som offentlig sektor.  

2.3 Strukturendringer og internasjonalisering 

Norge har i mange år ligget helt i verdenstoppen når det gjelder produktivitet, noe som har lagt grunn-

laget for en sterk vekst i velstand. Imidlertid scorer ikke Norge spesielt godt på internasjonale målinger 

av forskning og innovasjon. Når mye forskning og erfaring tyder på at forskning og innovasjon har be-

tydning for vekst og produktivitet, er dette pussig. Fenomenet blir ofte omtalt som «The Norwegian 

Puzzle» etter følgende innledning i en OECD-rapport «There is a puzzle about Norway», se OECD 

(2007).  Det er særlig næringslivets investeringer i forskning og utvikling som skiller Norge fra sammen-

ligningslandene. Mens næringslivet i Norge sto for 55 prosent av de samlede FoU-utgiftene i 2013, var 

det tilsvarende tallet for Danmark rundt 66 prosent, mens Sverige og Finland ligger på rundt 70 pro-

sent.  

Det er gjort mange forsøk på å forklare «the Norwegian puzzle». Flere peker på at FoU- og innovasjons-

statistikker er mangelfulle og ikke avdekker norske utviklings- og innovasjonsaktiviteter, særlig i petro-

leumssektoren på tilfredsstillende vis. Andre forklaringer som trekkes fram er at Norge ikke har mange 

                                                           
15 Forskningsrådet (2015): Strategi for Norges forskningsråd 2015-2020: Forskning for innovasjon og bærekraft 
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og store bedrifter innen FoU-intensive næringer, slik Sverige har innen tungindustri, Finland innen te-

leteknologi og Danmark innen life science. 

Selv om ingen fullt ut kan forklare hvorfor Norge generelt scorer mindre godt på forsknings- og inno-

vasjonsundersøkelser og det er svakheter i hvordan forskning og innovasjon måles, mener Produktivi-

tetskommisjonen at Norges forskning- og innovasjonstakt antakelig er uforenlig med høy produktivi-

tetsvekst og et fortsatt høyt inntektsnivå på sikt. 16   

Både regjeringen, virkemiddelaktørene, OECD og produktivitetskommisjonen lanserer flere mulige til-

tak for å styrke norsk forsknings- og innovasjonsevne framover. Vi skal ikke gå inn på disse tiltakene i 

detalj, men tre sentrale grep som gjør seg gjeldende, handler om prioritering av næringsrettet forsk-

ning, strukturendringer og internasjonalisering. 

For å bedre norsk konkurransekraft, prioriterer nåværende regjering midler til næringsrettet forskning 

og innovasjon, skatte- og avgiftslettelser til norske bedrifter og vanlige arbeidstakere, og raskere byg-

ging av vei og bane.17  Når det gjelder næringsrettet forskning og innovasjon, prioriterer regjeringen 

særlig å styrke SkatteFUNNordningen, etablerertilskuddsordningen og Forskningsrådets næringsret-

tede program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), samt landsdekkende såkornfond og til pre-såkorn-

fond. Som vi vil komme tilbake til er dette virkemidler som aktørene i Buskerud deltar i.  

De offentlige forskningsinstituttene og utdanningsinstitusjonene har en sentral rolle i det norske forsk-

ningssystemet. Retningslinjene for basisfinansiering for forskningsinstitutter ble lagt om i 2009, hvorpå 

tildeling i økende grad skjer på bakgrunn av kvalitet og relevans. Endringen gjør at de beste og sterkeste 

instituttene kan få mer offentlig finansiering på bekostning av svakere og mer sårbare institutter. Siden 

endringen i 2009 har flere forskningsinstitutter fusjonert og det er ikke umulig at vi vil se flere fusjoner 

også i årene framover.  

Også i universitets og høyskolesektoren (UH-sektoren) er institusjonslandskapet i endring. Tradisjonelt 

har høgskolene hatt en særlig rolle innen profesjonsutdanning, samtidig som de har spilt en viktig rolle 

for næringsutviklingen i distriktene. Høyskolene har tradisjonelt hatt langt mindre forskningsaktivitet 

enn universitetene. Regjeringen initierte i Meld. St. 18 (2014-2015) en prosess for å samle ressursene 

i høyere utdanning på færre, men sterkere universiteter og høgskoler i alle regioner. Bakgrunnen er at 

sektoren har vært preget av små, sårbare forskningsmiljøer og mange spredte, smale utdanningstilbud 

med sviktende rekruttering.18  Flere høgskoler er allerede slått seg sammen, slik som i Buskerud. Noen 

høyskoler har blitt en del av et universitet, eksempelvis har Høyskolen i Gjøvik blitt en del av NTNU. 

Samtidig ønsker flere høyskoler å bli et universitet. Flere fusjoner er ventet i årene som kommer.  

                                                           
16 Jf. Produktivitetskommisjonens første rapport Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, NOU 2015:1 
17 Disse tre prioriteringene er løftet fram i Nærings- og fiskeridepartementets melding til Stortinget i forbindelse med stats-
budsjettet for 2016. Prop. 1 S (2015–2016), side 10. 
18 Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren. 



Rapport 46-2016 

 

19 

Figur 2-1. Strukturendringer i UH-sektoren 

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet 

Videre blir forskningen i økende grad internasjonalisert. Norske forskningsbevilgninger tildeles i 

økende grad på internasjonale konkurransearenaer, forskningsinstitusjonene blir i økende grad målt 

på deres evne til å hente inn internasjonal finansiering og internasjonalt samarbeid vektlegges ved 

tildeling av forskningsmidler. Målet om økt norsk deltagelse i internasjonale forskningsprogrammer 

handler ikke bare om å «hente hjem midler», men at økt konkurranse og mer internasjonalt forsk-

ningssamarbeid kan gi norske forskningsmiljøer tilgang på erfaringer, kunnskap og nettverk som kan 

drive forskningsfronten videre. Forskningsaktørene i Buskerud må forholde seg til denne internasjona-

liseringen, og må derfor samarbeide med de beste enten de er i Buskerud eller andre steder i Norge 

eller verden for å hevde seg i forskningsfronten framover. 
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3 Forsknings- og innovasjonssystemet i Buskerud  

I kapitlet gis en kortfattet beskrivelse av de sentrale aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet i 

Buskerud. Begrepet «forsknings- og innovasjonssystem» er hentet fra innovasjonssystemforskningen 

og brukes for å beskrive eksistens og samhandling mellom ulike forsknings- og innovasjonsaktører 

innad i en region eller et land.  

Figur 3-1 illustrerer de sentrale aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet i Buskerud. Forsknings- 

og innovasjonssystemet i Buskerud er imidlertid ikke er isolert fra øvrige forsknings- og innovasjons-

systemer i Norge og utlandet. Mange av aktørene er en del av og samhandler også med aktører utenfor 

fylket og vil følgelig også være en del av det norske, så vel som det internasjonale forsknings- og inno-

vasjonssystemet.  

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Vi har inkludert en kort beskrivelse av de sentrale aktørene, men viser ellers til aktørenes hjemmesider 

og rapporter om forsknings- og innovasjonssystemet i Buskerud.19 

Næringslivet i Buskerud  

Buskerud er i en tidligere rapport blitt omtalt som «et Norge i miniatyr» (Econ Pöyry, 2009). Sammen-

ligner man næringssammensetningen i Buskerud med den i Norge, så er det påfallende likheter. Bus-

kerud har noe mer industri, noe mer privat tjenesteyting og noe mer reiselivsaktivitet enn landet for 

                                                           
19 Se for eksempel Pöyry (2009), Oxford Research (2012), Analyse og Strategi (2012).   

Figur 3-1 Forsknings- og innovasjonssystemet i Buskerud 
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øvrig, og mindre petroleumsrettet virksomhet. Ellers er forskjellene relativt små. Fordi næringssam-

mensetningen er relativt lik den for landet for helhet, vil også konjunkturutviklingen i Buskerud i stor 

grad følge de samme trekkene som landet som helhet.  

Ser man imidlertid internt i fylket, så består fylket av fem regioner med forskjellig naturgitte forutset-

ninger og ulike næringsstrukturer og styrkepunkter. Buskerud har høyteknologisk industri på Kongs-

berg, blanding av gammel industri og ny urban tjenesteyting i Drammen, reiseliv og opplevelsesnæring 

i Hallingdalen, skogsindustri, mineralproduksjon og kunnskapstjenester i Ringeriksregionen, og skog-

bruk og møbelproduksjon i Midt-Buskerud. 20 

Nettverk og klynger i regionen: 

NCE Systems Engineering er en næringsklynge hvor teknologivirksomheter på Kongsberg utgjør kjer-

nen i klyngen. Klyngen fikk status som Norwegian Centre of Expertice (NCE) eller på norsk «norsk eks-

pertisesenter» innen systems engineering i 2006. Systems engineering er en metode for utvikling av 

systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen. Et tyvetalls bedrifter er med klyngen som omfatter 

høyteknologiske bedrifter med verdensledende markedsposisjoner i mange bransjer. Bedriftene bru-

ker om lag 3 mrd. kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon.21 Virksomhetene samarbeider med 

hverandre om forskning og innovasjon, men også med en rekke andre regionale, nasjonale og interna-

sjonale samarbeidspartnere.  

Electric Mobility Norway22 (EMN) er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretnings-

muligheter innen området elektromobilitet. Virksomhetene i klyngen utvikler og kommersialiserer 

produkter og tjenester som skal gi elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i frem-

tidens transportsystem. I juni 2012 fikk Electric Mobility Norway status som Arenaprosjekt. Deltagere 

i EMN er Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, EB, Vardar, Kongsberg Devotek, Sintef, Norpart, 

ITS Norge, Grønn kontakt, Move About, Acando, Vestregionen og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Pro-

sjektet ledes av Kongsberg Innovasjon. 

Subsea Valley23 er en næringsklynge bestående av bedrifter på det sentrale Østlandet, men som også 

har medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produk-

ter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjo-

ner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk 

kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet. Subsea Valley fikk status som Arena-nettverk i 2014. 

For øvrig finnes også en rekke virksomheter som deltar i mindre bedriftsnettverk med støtte fra Inno-

vasjon Norge, som deltar i klyngeinitiativ som ikke mottar støtte fra det offentlige (eksempelvis Tre-

klyngen på Follum eller Eggemoen Aviation & Technology park) eller som direkte eller indirekte sam-

arbeider fordi de er en del av et innovasjonsselskap eller omstillingsprogram (omtales under). 

 

                                                           
20 Se vedlegg 3 for illustrative framstilling av de ulike regionenes styrkepunkter.  
21 www.nce-se.no 
22 http://www.electricmobility.no/ 
23 http://subseavalley.com/ 
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Videre består forsknings- og innovasjonssystemet av forskningsaktører:  

Høgskolen i Sørøst-Norge (NSN) ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjo-

nerte med Høgskolen i Telemark. HSN har om lag 17 000 studenter og 1 500 ansatte. HSN er landets 

nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter.  

Studie- og forskningsvirksomheten ved høyskolen er inndelt i fire fakulteter, åtte doktorgradsprogram 

og åtte studiesteder24. Tre av studiestedene ligger i Buskerud: Kongsberg, Hønefoss og Drammen. Som 

ved mange universiteter og høyskoler, er forskningsaktiviteten desentralisert, og foregår i samarbeid 

med både regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Høgskolen i Sørøst-Norge har blant annet 

sammen med NCE SE etablert Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE).   

En annen sentral offentlig forskningsaktør er Vestre Viken Helseforetak. Vestre Viken HF ble etablert 

1. juli 2009 og er eid av Helse Sør-Øst. Vestre Viken har 9 300 medarbeidere, et budsjett på 8,2 mrd. 

kroner og hovedadministrasjon i Drammen. Helseforetaket består av fem enheter; Bærum sykehus, 

Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Alle bortsett fra 

Bærum Sykehus ligger i Buskerud fylke. Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver for sykehusene. I 

følge sin gjeldende strategi25 (2014-2017) skal Vestre Viken bruke minst 1 prosent av driftsbudsjettet 

(totalkostnadene) til forskning og det er et mål at Vestre Viken på lengre sikt skal nå gjennomsnittet i 

Helse Sør-Øst (2,2 prosent i 2013 uten universitetssykehusene).  

Vitensenteret helse og teknologi eies av Høgskolen og er et sted for utprøving av ny teknologi, simu-

leringsforskning og trening av helsepersonell. Målet er at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger. 

Vitensenteret holder til på Papirbredden og inneholder en innovasjonsleilighet, nevrologirehabilite-

ringsenhet, sykehusavdeling, simuleringsrom og røntgenlaboratorium. Partnerne er Arena Helseinno-

vasjon, Drammen kommune, Ål kommune, Hjelpemiddelsentralen i Buskerud–NAV, DRIV inkubator. 

Samarbeidspartnere er bedriftene Vitheia Norge AS, Elko, Posicom AS, ECT AS, NORCHIP AS, MEKTRON 

AS, CARETECH AS, BTEK AS, SYNERGI HELSE, Asker kommune, Vestre Viken helseforetak og Papirbred-

den Innovasjon.  

Forskningsinstituttet Modum Bad driver forskning rettet mot psykiske lidelser og deres behandling. 

Modum bad er ikke et forskningsinstitutt dekket av Retningslinjer for forskningsinstitutter med offent-

lig basisfinansiering, men en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Klinikken har 100 pasient-

plasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Fors-

kerne ved forskningsinstituttet samarbeid i stor grad med norske og internasjonale forskningsmiljøer. 

Særlig relevante norske samarbeidspartnere er UiB, UiO og NTNU, men også Høyskolen i Sørøst-Norge.  

I tillegg er det også verdt å nevne utviklingssentrene i Drammen og Ål kommune. Utviklingssentret 

for hjemmetjenester i Drammen og utviklingssenteret for sykehjem på Ål arbeider ut fra felles inten-

sjon om å være pådrivere for kunnskaps- og kvalitetsutvikling for kommunene og for Buskerud fylke. 

Ved begge sentrene utføres forskning og utviklingsprosjekter alene og i samarbeid med forskningsmil-

jøer, øvrige deler av kommunen og næringslivet. 

                                                           
24 Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland 
25 Vestre Viken HF Forskningsstrategi 2014–2017  
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Foruten de utøvende aktørene, så består forsknings- og innovasjonssystemet i Buskerud også av na-

sjonale og regionale virkemiddelaktører, omstillingsprogram eller andre aktører som utgjør systemets 

«infrastruktur for forskning og innovasjon». Disse skal hver for seg og samlet legge til rette før økt 

forsknings- og innovasjonsaktivitet gjennom finansiell støtte, utviklingsstøtte, nettverksaktiviteter 

m.m. Særlig relevante i denne sammenheng er Fylkeskommunen, Forskningsrådet, Innovasjon Norge 

og Siva. Mens Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal styrke norsk forskning og innovasjon gjennom 

direkte og indirekte virkemidler rettet mot bedrifter, forskningsmiljøer og etablerere, jobber Siva gjen-

nom nærings- og innovasjonsmiljøer. 26 Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om 

klyngeprogrammet som gir støtte til hhv. Norwegian Centres of Expertise (NCE), Global Centres of Ex-

pertise (GCE) og arena-klynger.27 

I tillegg kommer Buskerud Fylkeskommune som har et særlig, regionalt utviklingsansvar for forskning 

og innovasjon. Fylkeskommunen har få egne virkemidler, og må hovedsakelig nå målene også gjennom 

andre aktørers virkemidler. Midlene som Buskerud fylkeskommune selv disponerer til forskning og in-

novasjon har variert noe fra år til år. I 2015 lå samlet FoU-finansiering på om lag 9,7 mill, kr årlig, hvorav 

i underkant av 2 mill. kr gikk til Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud. De øvrige midlene ble 

nyttet til finansiering av bl.a. klyngetiltak, innovasjonsselskap, gaveprofessorater m.m. 

Videre er det satt i gang et omstillingsprogram «Innovasjonsløftet» for Ringerike hvor målet har vært 

å bidra til økt næringsutvikling og samfunnsutvikling. Programmet fikk status som omstillingsområdet 

i 2013 for 3 år, med mulighet for forlengelse i tre år til. Gjeldende handlingsplan løper fra 2014 til 2019. 

Programmet er finansiert av Kommunal og moderniseringsdepartementet og Fylkeskommunen.  

 

                                                           
26 I Buskerud er SIVA engasjert i Kongsberg Innovasjon, Papirbredden Innovasjon, Driv Inkubator (nå heleid av Papirbredden), 
Pan Innovasjon, Buskerud Næringshage og Hallingdal næringshage. 
27 Klyngeprogrammet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrå-
det. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. 
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4 Overordnet mål om økt forsknings- og innovasjonsakti-
vitet i Buskerud 

Buskerud Fylkeskommunes forskning og innovasjonsstrategi har vært gjeldende for perioden 2010-

2015. Det overordnede målet med strategien har vært å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i 

Buskerud. Visjonen for forsknings- og innovasjonsarbeidet i Buskerud er: 

«Buskerud skal være ledende i Norge innen kunnskapsutvikling og innovasjon, nærings- og tjenesteut-

vikling som skal fremme høy verdiskaping».  

Buskerud Fylkeskommune (2010): FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 

For å gi en vurdering av hvorvidt fylket har nådd visjonen, eller hvert fall beveget seg i retning av å nå 

visjonen, har vi undersøkt forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud. Som vi har drøftet i meto-

dekapitlet, så finnes det ikke en indikator som kan fortelle «sannheten» om Buskeruds forsknings- og 

innovasjonsaktivitet, men ulike indikatorer vil sammen kunne si oss noe om hvorvidt Buskerud er eller 

i større grad enn tidligere «ledende» innen kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon. Kapitlet er i 

stor grad basert på offentlig tilgjengelig statistikk om forskning og innovasjon. Vi har brukt nyeste til-

gjengelige data.  

4.1 Buskerud er landets 7. største FoU-fylke 

Utgifter til forskning er en mye brukt indikator for forskningsaktivitet da dette sier noe om den forsk-

ningsinnsatsen som ulike aktører (både offentlige og private) bedriver. Totale utgifter til forskning og 

utvikling i Buskerud i 2014 var på 2,24 mrd. kroner (i 2015-kroner).28 Dette gjorde Buskerud til det 

syvende største FoU-fylket i landet (målt i FoU-utgifter). Fylkene Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag, Roga-

land, Hordaland og Troms har høyere utgifter til forskning og utvikling enn Buskerud. Særlig de fire 

største av disse fylkene har betydelig forskningsaktiviteter, og står samlet sett for om lag 70 prosent 

av landets samlede utgifter til FoU. 

Selv om Buskerud ikke var blant landets ledende FoU-fylker i 2014, tyder tallene på økt FoU-aktivitet 

de siste årene. I 2010 lå samlede utgifter i Buskerud på 1,5 mrd. Kroner (2015-kroner). Fra 2010 og 

frem mot 2014 (som er siste tilgjengelig år) har årlige utgifter til FoU økt med ca. 10,5 prosent per år. 

Til sammenligning vokste norske totale utgifter til FoU med 3,5 prosent årlig i perioden. Med 10,5 pro-

sent årlig vekst i FoU utgifter ligger Buskerud blant de fylkene med sterkest vekst i utgifter til FoU. 

Andre fylker som også har hatt en sterk vekst er Oppland, Hedmark og Vestfold. Dette er, sammen 

med Buskerud, også fylker som har ligget betydelig lavere i FoU-utgifter enn de største fylkene.  

Også andre indikatorer for forskning vitner om økt FoU-aktivitet de siste årene. Buskerud har hatt en 

relativt høy vekst i antall FoU-årsverk fra 2010 (kun Oppland og Nordland har hatt høyere). Totalt antall 

                                                           
28 Forskningsstatistikken (SSB og NIFU). Samlede utgifter omfatter både næringslivets og offentlige investeringer i forskning. 
Nyere data er ikke tilgjengelig. 
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FoU-årsverk i Buskerud var 1 339 i 2014, hvorav 64 prosent var forskere/faglig personale.29 I 2009 var 

totalt antall FoU-årsverk i Buskerud 1 029 (SSB).  

Figur 4-1 Samlede FoU-utgifter etter fylke og årlig vekstrate i perioden 2010-2014. Mrd. kroner 2010-
2014. Faste 2015-priser (høyre akse). Årlig vekstrate 2010-2014 (venstre akse).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på FoU-data fra SSB 

Økt forskningsaktivitet målt i kroner og ansatte gir ingen informasjon om forskningens kvalitet. Viten-

skapelige publikasjoner er en mye brukt, men ikke helt uproblematisk indikator, på vitenskapelig kva-

litet. Særlig vil fylker med universiteter og/eller store forskningsinstitutter gjøre det godt i en slik sam-

menligning, da det å publisere vitenskapelig er viktig og ønsket av akademiske miljøer. Næringslivet 

gjør i mindre grad gjør kunnskapen kjent gjennom vitenskapelige publikasjoner, slik at fylker med be-

tydelig innslag av forskning i næringslivet gjør det mindre godt. Slike tall er uansett ikke offentlig til-

gjengelig på fylkesnivå, så vi har ikke med indikatoren her. 

En annen indikator som kan si noe om forskningskvalitet er tildelinger fra Forskningsrådet. Midler fra 

Forskningsrådet er gjenstand for konkurranse og søknader blir vurdert på bakgrunn av forskningsmes-

sig kvalitet. Tildelinger fra Forskningsrådet vitner derfor både om aktivitet og kvalitet.  

Buskeruds rangering på tildelinger fra Forskningsrådet (målt i kroner), sammenlignet med øvrige fylker, 

er om lag som fylkets rangering på FoU-utgifter.30 Hvis vi ser på samlede tildelinger i perioden 2009-

2015 er Buskerud nummer 8 av 19 fylker. Fylkene som rangeres over Buskerud er de samme som for 

totale FoU-utgifter.  

                                                           
29 Regional FoU-statistikk 2014 (NIFU og SSB) 
30 Tildelinger fra Forskningsrådet dekker ikke midler fra RFF når det er snakk om kronebeløp. 
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Samlede bevilgninger fra Forskningsrådet var relativt stabile (målt i faste 2015-priser) i perioden 2009-

2013, men økte betraktelig i 2014 og 2015. Den samme utviklingen gjelder for bevilgninger til bl.a. Oslo 

og Sør-Trøndelag. Buskerud skiller seg fra utviklingen i øvrige fylker med et fall i bevilgningene fram til 

2011, men en kraftigere vekst i årene deretter. Selv om tildelingene varierer fra år til år, har altså Bus-

kerud hatt en sterkere vekst enn veksten i totale bevilgninger i Forskningsrådet i perioden. Den sterke 

veksten de senere år kommer særlig fra deltagelse i Brukerstyrt Innovasjons Arena (BIA), som er et 

forskningsprogram for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon.  

Figur 4-2 Bevilgninger1) fra Forskningsrådet. Faste 2015-priser. Indeks (2009=100). 2009-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Bevilgninger fra Forskningsrådet omfatter ikke RFF  
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4.2 Mesteparten av FoU-aktiviteten foregår i næringslivet 

I Norge står næringslivet for om lag halvparten FoU-utgiftene på landsbasis, mens instituttsektoren og 

i universitets- og høyskolesektoren står for resten. I Buskerud står imidlertid næringslivet for over 90 

prosent av FoU-utgiftene. Buskerud er dermed det fylket med desidert høyest andel næringsrettet FoU 

(jf. figur 4-3).  

Figur 4-3 Fordeling av samlede FoU-utgifter etter fylke. Prosent. 2014 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på NIFU, SSB/FoU-statistikk 

Note: Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner er registrert i universitets- og høgskolesektoren, øvrige helseforetak i instituttsekto-

ren. For de helseforetakene som har virksomhet i flere fylker vil all FoU-aktivitet være registrert i fylket hvor hovedkontoret ligger. 

Tildelinger i Forskningsrådet bekrefter betydning næringslivet i Buskerud har i FoU-sammenheng. Om 

lag 80 prosent av bevilgningene fra Forskningsrådet til Buskerud, har i perioden 2009-2015 gått til næ-

ringsrettet forskning (innovasjon, inkl. næringsrettet forskning). Fylker som Oslo, Sør-Trøndelag og 

Akershus har en lagt større andel akademisk rettet forskning og institusjonsstøtte (som omfatter ba-

sisbevilgninger til forskningsinstitutter, samt sentersatsinger mv.).31   

 

                                                           
31 Tall på bevilgninger fra Forskningsrådet er hentet fra Samspillsdatabasen. For å kunne sammenligne bevilgninger på tvers 
av virkemiddelaktører har vi utarbeidet en egen kategorisering, som bl.a. sier noe om hvilke aktiviteter som støttes. Katego-
riseringen skiller bl.a. på støtte til forskning som primært har akademiske førstebrukere og forskning med potensiale til å bli 
direkte anvendt i virksomheter, hhv. akademisk rettet forskning og innovasjon, inkl. næringsrettet forskning. 
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Figur 4-4 Bevilgninger1) fra Forskningsrådet i Buskerud etter type aktivitet.2) Faste 2015-priser. Mill. 
kroner. Samlet for 2009-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Bevilgninger fra Forskningsrådet omfatter ikke RFF 
2) Aktivitetstype er Samfunnsøkonomisk analyses egen kategorisering av virkemiddelaktørenes bevilgninger. Omfatter bevilgninger til mot-

takernes der virksomhetenes er lokalisert i Buskerud. 

 

At næringslivet står for en betydelig del av FoU-aktiviteten i fylket er også omtalt i tidligere rapporter, 

eksempelvis Pöyry (2012), Analyse og Strategi (2012) og Vareide og og Roncossek (2015).  

Det at andelen forskning i næringslivet er så høy i Buskerud skyldes både at utføres relativt sett mye 

forskning i næringslivet i Buskerud (jf. 4.4), og at Buskerud, i motsetning til mange andre fylker i Norge, 

har få store forskningsinstitusjoner (jf. 4.3).  

4.3 Høyskolen og Vestre Viken HF er de sentrale aktørene utenom næ-
ringslivet 

I henhold til den fylkesvise FoU statistikken lå samlede FoU-utgifter utenom næringslivet i Buskerud, 

det vil si innen universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren på 126,5 millioner kroner i 2014 

(i 2015-kroner). Av dette stod universitets- og høyskolesektoren for 73,5 kroner og instituttsektoren 

for 53 millioner kroner. I 2010 lå de samme utgiftene på 122 millioner kroner (i 2015-kroner), noe som 

gir en årlig vekstrate på 0,8 prosent.  

Når vi ser på bare ser på FoU-utgifter i forskningsinstitutter og universitet og høyskolesektoren, i 2014 

så lå Buskerud på hhv. 16. og 15. plass sammenlignet med øvrige fylker. 
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Den fylkesvise FoU statistikken viser ikke hvilke aktører som står for den ovenomtalte aktiviteten, men 

vi kan på bakgrunn av FoU statistikkbanken (NIFU) og FoU-kartlegging for helseforetakene (NIFU) fram-

skaffe noe informasjon om de sentrale aktørene.  

FoU statistikkbanken viser at samlede FoU utgifter for Høyskolen i Buskerud var på 70 millioner kroner 

i 2013 (målt i 2015-kroner). Nyere data er ikke tilgjengelig i FoU statistikkbanken, men det er nærlig-

gende å forvente at UH sektorens aktivitet i fylket hovedsakelig kan tilskrives høyskolen. Det som tid-

ligere var Høyskolen i Buskerud har fusjonert med Høyskolen i Vestfold og Høyskolen i Telemark til 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Med utgangspunkt i de samme tallene kan samlede FoU utgifter for 

hele Høyskolen i Sørøst-Norge estimeres til 250 millioner kroner i 2013. 

NIFU kartlegger årlig FoU utgifter ved helseforetakene.32 I følge den siste kartleggingen lå samlede ut-

gifter til FoU ved Vestre Viken HF på 77 millioner kroner i 2015 (opp fra 54 millioner kroner i 2014), 

noe som tilsvarte 0,9 prosent av samlede driftsutgifter. FoU-årsverk ble for 2015 estimert til 68,4 (opp 

fra 51,7 i 2014). Kartleggingen av FoU utgifter ved helseforetakene omfatter også Modum Bad. I 2015 

ble FoU utgiftene ved Modum Bad estimert til 9,5 millioner kroner (opp fra 8,3 millioner kroner i 2014) 

og 5,3 prosent av samlede driftsutgifter. I 2009 ble andelen estimert til 6,7. Antall årsverk for 2015 ble 

beregnet til 8,9 (opp fra 8,2 i 2014).  

Instituttsektorens aktivitet i fylket kan hovedsakelig kan tilskrives Vestre Viken HF og Modum bad. 

Buskerud har ikke forskningsinstitutter omfattet av retningslinjene for basisfinansiering av forsknings-

institutter33. Det finnes i underlag 50 slike institutter34 i Norge. Buskerud har heller ingen forsknings-

sentre med finansiering fra Forskningsrådets senterordninger (senter for fremragende forskning, sen-

ter for forskningsdrevet innovasjon eller forskningssentre for miljøvennlig energi). Det finnes om lag 

50 slike sentre i Norge (disse organisatorisk gjerne tilknyttet et universitet, høyskole eller forsknings-

institutt).  

Vi kan også undersøke tildelinger til forskning til offentlig forvaltning og kommunale foretak i Buskerud. 

Figur 4-5 viser at det har vært en sterk vekst i tildelinger i perioden 2010-2015. Mange ulike aktører 

herunder kommuner og offentlige foretak har deltatt i prosjekter med støtte fra Forskningsrådet, re-

gionale rammeprogram eller EU-programmer, enten som prosjektledere eller prosjektdeltagere. Der-

som vi bare ser på tildelingene, har det vært en sterk vekst i perioden. Høyskolen i Sørøst-Norge står 

som prosjektleder på mellom 90 og 100 prosent av tildelingene per år. For øvrig er det gitt noe støtte 

til Drammen kommune og Vestre Viken.     

Det bruke tildelinger fra Forskningsrådet som en indikator på forskning vil ikke romme forskning som 

er egenfinansiert. Vi forventer at store deler av FoU-aktiviteten ved Vestre Viken blir finansiert av Helse 

Sørøst, noe som trolig forklarer hvorfor Vestre Viken i liten grad dukker opp som prosjektleder til tross 

for at helseforetaket er en sentral FoU-aktør i fylket. 

                                                           
32 NIFU (2016), NIFU (2015), NIFU (2010) 
33 Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. 
Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 
34 Det presise antall avhenger litt av hvordan hovedkontor og avdelinger teller, og fra år til år. På samme måte som i UH 
sektoren pågår det en omstrukturering. Enkelte institutter har enten slått seg sammen med andre forskningsinstitutter eller 
høyskoler, eller lagt ned de senere år.  
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Både Vestre Viken og Høyskolen har ambisjoner om å styrke sin FoU-aktivitet framover. Tildelinger fra 

Forskningsrådet og kartleggingen av FoU i helseforetakene indikerer n viss opptrapping av FoU aktivi-

teten. Likevel kan det ta noe tid før man ser en slik vekst i den fylkesvise FoU statistikken.  

Figur 4-5 Bevilgninger til offentlig forvaltning og kommunale foretak1) i Buskerud. Antall mottakere 
i Norges forskningsråd, EUs 7. rammeprogram, Horisont 2020 og regionalt forskningsfond2) (venstre 
akse). Tildelinger fra Forskningsrådet, Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram3) i faste 2015-priser. 
2010-2015 (høyre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Omfatter stats- og trygdeforvaltningen (herunder helseforetak), kommuneforvaltningen, kommunale aksjeselskap, kommunale 

foretak med ubegrenset ansvar.  

2) Antall mottakere fra regionalt forskningsfond omfatter både Oslofjordfondet og andre regionale forskningsfond. Bevilgninger fra 

Forskningsrådet omfatter ikke RFF 

3) Offentlig forvaltning og kommunale foretak har kun mottatt støtte fra Forskningsrådet (ikke EUs 7. rammeprogram, eller Hori-

sont2020) i perioden.  
 

4.4 Buskerud er blant landets ledende fylker på FoU i næringslivet 

Over 90 prosent av FoU aktiviteten målt i utgifter til FoU skjer i næringslivet og næringsrettet forskning 

utgjør også om lag 80 prosent av midlene fra Forskningsrådet til fylket jf. Figur 4-4. Siden næringslivet 

står for en stå stor del av FoU-aktiviteten i fylket, er det relevant å undersøke næringsrettet forskning 

nærmere. I kapittel 4.4 og 4.5 tar vi utgangspunkt i forskning som skjer i næringslivet, enten med ut-

gangspunkt i den sektorinndelingen som ligger til grunn i FoU statistikken35 eller ved å bruke tildelinger 

fra offentlige virkemidler til markedsrettede virksomheter. 36 

                                                           
35 FoU statistikken skiller mellom næringslivet, UH-sektoren og instituttsektoren 
36 Markedsrettede virksomheter omfatter markedsrettede virksomheter omfatter statlig eide aksjeselskap, kommunale og 
private aksjeselskap og personlig foretak. Offentlig forvaltning og kommunale foretak, bank og finansnæringen og ikke pro-
fittbaserte virksomheter er utelatt.  
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Det vil være stort samsvar mellom det som defineres som næringslivet i FoU statistikken og det vi har 

definert som markedsrettede virksomheter i samspillsdatabasen, med noen mindre unntak. For ek-

sempel vil næringslivet i FoU-statistikken ikke omfatte forskningsinstitutter, men forskningsinstitutter 

som er organisert som privateide aksjeselskap vil være regnet som en markedsrettet virksomhet.  

Med utgangspunkt i FoU statistikken er Buskerud landets fjerde største fylke målt i næringslivets ut-

gifter til FoU i 2014. Buskerud ligger et godt stykke bak fylker som Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag (jf. 

Figur 4-6).  

Figur 4-6 Samlede FoU-utgifter i næringslivet etter fylke. I mrd. kroner 2010-2014. Faste 2015-priser 
(høyre akse). Årlig vekstrate 2010-2014 (venstre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på FoU-data fra SSB 

 

Justerer vi imidlertid for næringslivets størrelse, så endrer bildet seg. Særlig Oslo og Akershus er store 

fylker næringsmessig. Et mål på næringslivets størrelse er antall sysselsatte i privat sektor og offentlige 

foretak. Figur 4-7 viser samlede næringsrettede FoU-utgifter etter fylke per sysselsatt innenfor privat 

sektor og offentlige foretak. Justert for størrelse, ligger Buskerud helt i tet sammen med Akershus og 

Sør-Trøndelag og foran Oslo.  

Også når vi ser på næringslivets FoU-utgifter som andel av fylkets bruttoprodukt (verdiskaping) ligger 

Buskerud høyt. Fylket har siden 2010 vært rangert som enten nr. 3 eller 4 av 19 fylker på denne indi-

katoren. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 Gj.snittlig årlig vekst 2009-2014



Rapport 46-2016 

 

32 

Figur 4-7 Samlede FoU-utgifter i næringslivet etter fylke justert for næringslivets størrelse1. I 10 000 
kroner 2010-2014. Faste 2015-priser (høyre akse). Årlig vekstrate 2010-2014 (venstre akse). 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på FoU-data fra SSB 

1 Næringslivets størrelse er basert på antall sysselsatte etter arbeidssted (privat sektor og offentlige foretak) 

  

Det figurene over også viser, er at det også har vært en vekst i næringslivets FoU-utgifter de senere år. 

Gjennomsnittlig vekst i næringsrettet FoU var 11,5 prosent i perioden 2010-2014 (både målt i nærings-

livets FoU utgifter og justert for størrelse) og ligger med det over vekstraten når vi ser på alle FoU i 

fylket (10,5 prosent per år, jf. Figur 4-1).  

Sterk vekst ser vi også på andre indikatorer for forskning i næringslivet. Næringslivets samlede utgifter 

til FoU omfatter både egenutført FoU og innkjøpt FoU, og begge deler har økt utover i perioden. Antall 

FoU-personale i næringslivet har økt utover i perioden jf. Tabell 4.1.  

Også deltagelse i Forskningsrådet og SkatteFUNN vitner om en vekst i perioden. Figur 4-5 viser antall 

unike deltagere fra Forskningsrådet og regionale forskningsfond samt tildelinger i kroner. Antall delta-

gere har økt hvert år i perioden. Også totalt støttebeløp har økt, men vi at det har vært en liten nedgang 

fra 2014 til 2015. Deltagelse inkluderer både prosjektledere og prosjektdeltagere (partnere), mens til-

delinger omfatter totalt støttebeløp hvorpå hele støttebeløpet tilskrives virksomheten eller organisa-

sjonen som er oppført som prosjektleder.  

Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er det viktigste programmet i Forsk-

ningsrådet. I perioden 2009-2015 har BIA utgjort mellom 30 og 60 prosent av bevilgningene til Buske-

rud.  
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Figur 4-8 Bevilgninger1) til markedsrettede virksomheter2) i Buskerud. Antall mottakere i Norges 
forskningsråd, EUs 7. rammeprogram, Horisont 2020 og regionalt forskningsfond1) (venstre akse). 
Tildelinger fra Forskningsrådet, Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram i faste 2015-priser. 2010-2015 
(høyre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Antall mottakere fra regionalt forskningsfond omfatter både Oslofjordfondet og andre regionale forskningsfond. Bevilgninger fra 

Forskningsrådet omfatter ikke RFF 2) Markedsrettede virksomheter omfatter ikke-finansielle private aksjeselskaper, ikke finansi-

elle statelig eide foretak og ikke finansielle statelig eide foretak. 

 

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvik-

ling. For å få skattefradrag eller utbetalt støtte, må virksomheten ha et prosjekt som er godkjent av 

Forskningsrådet. Siden SkatteFUNN -ordningen i stor grad støtter utviklingsprosjekter kan SkatteFUNN 

både være en indikator på forskning og utvikling og på innovasjon. Selv om ordningen skiller seg noe 

fra øvrige programmer i Forskningsrådet, er utviklingen i antall virksomheter med godkjente Skatte-

FUNN-prosjekter ikke ulik utviklingen i støtten fra Forskningsrådet til Buskerud (jf. figur 4-9). Antall 

virksomheter som har fått godkjent sine prosjekter i SkatteFUNN har økt i perioden 2010 til 2015. For 

SkatteFUNN har vi ikke data på beløp. Det er Drammen som har flest SkatteFUNN-prosjekter i perioden 

2010-2015 sett under ett (om lag 30 prosent), og det er virksomheter innenfor kunnskapsbasert for-

retningsmessig tjenesteyting (bl.a. tjenester tilknyttet informasjonsteknologi) som står for halvparten 

av disse prosjektene.   
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Figur 4-9 Markedsrettede virksomheter i Buskerud med godkjent SkatteFUNN.1) 2010-2015 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Offentlig forvaltning er utelatt i utvalget av virksomheter som utgjør nevneren (utvalget inkluderer kun ikke-finansielle foretak i Statistisk 

sentralbyrås Tabell: 10308: Virksomheter, etter foretakenes sektor og antall ansatte(K))  

 

Som allerede omtalt er det usikkerhet forbundet med fylkesvise FoU-data slik at årlige variasjoner kan 

skyldes måten dataene beregnes på. Blant annet vil fusjoner og flytting av hovedkontor påvirke bereg-

ningsgrunnlaget. Likevel peker alle indikatorene i retning av en relativt sterk vekst i næringsrettet FoU-

aktiviteter i strategiperioden.  

Et interessant spørsmål i denne sammenheng, er hvorvidt det er veksten i næringslivet som driver 

veksten i FoU eller om det er veksten i FoU som driver veksten i næringslivet, og hvordan markedsend-

ringer påvirker FoU aktiviteten framover.  
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Tabell 4.1 Næringslivets FoU-aktivitet. Utvalgte indikatorer. Verdi og rangering i 2010 og 2014 
  2010 2014 

  Verdi Rangering 
av 19 fylker 

Verdi Rangering 
av 19 fylker 

Næringslivets kostnader til egenutført FoU  1,3 mrd. 5 2,1 mrd. 4 

Næringslivets totale FoU-kostnader (egenutført og inn-
kjøpt) som andel av bruttoprodukt 

1,8 % 4 2,3 %1) 4 

Næringslivet totale FoU-kostnader (egenutført og inn-
kjøpt) per sysselsatt i privat sektor og off. foretak 

Ca. 15 800 3 Ca. 23 400 3 

FoU-årsverk i næringslivet  
 

934 7 1 221 6 

FoU-personale (antall personer) i næringslivet som andel 
av sysselsatte etter arbeidssted 

1,1 % 5 1,6 % 3 

Andel av virksomheter med FoU basert på FoU-undersø-
kelsen2),3)  

16 % 4 15 % 5 

Andel markedsrettede virksomheter med støtte fra 
Forskningsrådet4) 

0,7% 16 0,9% 18 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase  

1) Fylkesvis bruttoprodukt i 2014 er beregnet på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2013 og Samfunnsøkonomisk analyses 

regnskapsdatabase. 

2) Beregnet av SSB i publiseringen av FoU-undersøkelsen (Tabell: 11145) 

3) Flere av fylkene deler samme plassering (har lik andel). Buskerud har i de to årene hhv. 4. og 5. høyeste andel 

4) Markedsrettede virksomheter omfatter markedsrettede virksomheter omfatter statlig eide aksjeselskap, kommunale og private aksjesel-

skap og personlig foretak. Offentlig forvaltning og kommunale foretak, bank og finansnæringen og ikke profittbaserte virksomheter er ute-

latt. 

 

4.5 Noen virksomheter og regioner er særlig viktige 

Siden næringslivet står for en stor del av FoU-aktiviteten er det relevant å undersøke om næringslivet 

i Buskerud er gjennomgående FoU-intensivt eller om det er enkelte bedrifter, miljøer eller regioner 

som er særlig aktive. For å belyse næringslivets egne oppfatning av sin FoU intensitet, har vi sett til 

FoU-undersøkelsen.  

I 2014 lå Buskerud med 15 prosent omtrent på landsgjennomsnitt for andel av bedrifter som rappor-

terer at de har FoU-aktivitet i undersøkelsen. Sør-Trøndelag og Akershus lå høyest med 20 prosent 

mens Hedmark og Oppland lå lavest med 9 prosent. 

Vi har også sett på hvor stor andel av de markedsrettede virksomhetene37 i Buskerud som har mottatt 

støtte fra Forskningsrådet i 2010-2015. Det har vært en økning både i antall mottakere og antall pro-

sjekter i Forskningsrådet i perioden. I 2010 var det 43 unike mottakere (markedsrettede virksomheter) 

i Forskningsrådet fra Buskerud, mens det i 2015 var 78 unike mottakere. Virksomhetene med støtte 

fra Forskningsrådet i 2010 ledet eller deltok i 74 prosjekter, mens det i 2015 var 144 pågående pro-

                                                           
37 Markedsrettede virksomheter omfatter ikke-finansielle private aksjeselskaper, ikke finansielle statelig eide fo-
retak og ikke finansielle statelig eide foretak.  



Rapport 46-2016 

 

36 

sjekter. Gitt at de fleste forskningsprosjektene går over flere år er det en del av de samme virksomhe-

tene som går igjen, og de mest forskningsintensive (som FMC Kongsberg Subsea, Kongsberg Automo-

tive, Viken Skog, Piql og Lindum) har flere pågående prosjekter hvert år i perioden 2010-2015 (jf. Figur 

4-10).  

Figur 4-10 Sentrale FoU aktører, målt i antall prosjekter med tildelinger fra Forskningsrådet 

 

Kilde: Samspillsdatabasen 

 

Selv om det har vært en vekst i antall unike deltagere, er antallet relativt lavt når ser antall unike del-

tagere i forhold til antall virksomheter i fylket.38 Målt på denne måten, har Buskerud vært nummer 16 

og 18 av totalt 19. Andelen unike virksomheter med tildelinger fra Forskningsrådet er altså lavere enn 

i landet som helhet.  

Sett i sammenheng med Buskeruds rangering på næringslivets totale FoU-kostander per sysselsatt, er 

det grunn til å tro den relativt lave andelen unike virksomheter som selv melder om FoU-aktivitet og 

som har mottatt støtte fra Forskningsrådet, kan forklares ved at enkeltaktører i fylket er særlig forsk-

ningsintensive, men ikke hele næringslivet som sådan.  

Det er nærliggende å forvente at Kongsberg-miljøet spiller en sentral rolle, men det er relevant å un-

dersøke om også andre miljøer er FoU-aktive. Siden den offentlige FoU-statistikken ikke kan brytes ned 

                                                           
38 For å undersøke hvor mange av fylkets virksomheter som deltar i et av Forskningsrådets programmer, har vi sett på antall 
unike deltakere i Forskningsrådet i 2010 og 2015 i forhold til antall markedsrettede virksomheter. Markedsrettede virksom-
heter omfatter markedsrettede virksomheter omfatter statlig eide aksjeselskap, kommunale og private aksjeselskap og per-
sonlig foretak. Offentlig forvaltning og kommunale foretak, bank og finansnæringen og ikke profittbaserte virksomheter er 
utelatt.  
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på næringskoder og kommuner, har vi sett på fagområder, kommuner og næringsklynges som har fått 

tilskudd fra Forskningsrådet.  

Teknologi er det desidert største fagområdet målt i støtte fra Forskningsrådet i perioden 2010-2015 

(med 75 prosent av tildelingene i perioden 2010-2015). Det er også dette fagområdet som har hatt 

den sterkeste veksten i tildelinger i perioden, hvorav forskning innenfor informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi og produksjon og driftsteknologi (maskinfag) som henter mest støtte (jf. figur 4-11).39  

Dersom vi imidlertid ser på fordelingen av antall mottakere uavhengig av tildelingsbeløp, vil andelen 

innenfor teknologi falle noe (79,2 prosent), mens medisin og samfunnsvitenskap vil gjøre seg gjeldende 

(med hhv. 0,1 og 2,1 prosent). Det er forskningsprosjekter innenfor medisin og samfunnsvitenskap i 

den angitte perioden, men det er ikke data på beløp for disse i databasen. Dette skyldes enten at virk-

somhetene i Buskerud kun er prosjektdeltaker i prosjektene (bevilgningen registreres på prosjektleder) 

eller at pengene er gitt via regionale forskningsfond (RFF). Dermed endres fordelingen på fagområder 

noe hvis vi ser på antall mottakere og/eller prosjekter framfor bevilgninger i kroner.   

Videre er det viktig å presisere at mye av helseforskningen i Norge finansieres direkte fra universiteter 

og helseforetak, og ikke via Forskningsrådet. Dette fører automatisk til at helseforskningen er under-

representert når man bare ser på fagområder basert på Forskningsrådets prosjekter. Siden vi her kun 

ser på forskning i markedsrettede virksomheter, og ikke hele fylket, vil uansett ikke forskningen som 

skjer ved Vestre Viken er med.    

Figur 4-11 Bevilgninger fra Forskningsrådet til markedsrettede virksomheter etter fagområde. Bus-
kerud. Faste 2015-priser. 1 000 kroner. Totalt for perioden 2010-2015 

 
 Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

Note: Prosjektenes fagdisiplin er Forskningsrådets egen kategorisering. Kategoriseringen har tre nivåer: fagområde, fag og disiplin. Figuren 

viser bevilgninger fordelt på fagområde for alle foruten teknologi. Gitt størrelsen på dette området har vi valgt å fordele bevilgningene på 

fag, hvor «annen teknologi» er en samlepost for flere fag.  
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Dersom vi fordeler deltagelse i prosjekter på kommuner, finner vi at om lag halvparten av mottakerne 

(virksomhetene) av forskningsmidler fra Forskningsrådet er lokalisert i Drammen og Kongsberg. Inklu-

deres Lier og Ringerike dekker man 75 prosent av mottakerne (jf. figur 4-12 venstre panel). Forskningen 

i foregår med andre ord i hovedsak i Drammensregionen og på Kongsberg. 

Kongsberg står imidlertid alene for halvparten av støtten (målt i kroner) gitt i perioden 2010-2015, 

mens Drammen står for om lag 25 prosent (jf. figur 4-12 høyre panel). Støtten gitt til virksomheter i 

Kongsberg er utelukkende støtte til teknologiforskning, men for virksomhetene i Drammensregionen 

er aktiviteten spredt på de ulike fagområdene. I Drammensregionen finner vi for eksempel Lindum 

som driver med avfallshåndtering, Health Tech som driver med medikament logistikk, Pigl som driver 

med langtidslagring av data, Nextsys som leverer journalsystemer, Elopak som driver med emballasje, 

samt Rottefella og Eltek. 

Figur 4-12 Antall mottakere (til venstre) av støtte (i 1 000 kroner til høyre) fra Forskningsrådet. Mar-
kedsrettede virksomheter. Totalt for perioden 2010-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

Note: Noen kommuner har registrerte mottakere, men ikke beløp. Dette skyldes enten at virksomhetene kun er prosjektdeltaker i prosjek-

tene (bevilgningen registreres på prosjektleder) eller at pengene er gitt via regionale forskningsfond (RFF) 

 

Den økte FoU-aktiviteten i fylket over perioden 2010 til 2015 kan særlig tilskrives Kongsberg og Dram-

men (jf. Figur 4-13). Men ser vi bare på 2014 og 2015, har både Lier, Ringerike og Kongsberg har hatt 

et lite fall, mens Drammen har økt gjennomslag i Forskningsrådet.  
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Figur 4-13 Bevilgninger fra Forskningsrådet til markedsrettede virksomheter etter kommune. Buske-
rud. Mill. kroner. Faste 2015-priser. 2010-2015 

 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

 

Vi kan også undersøke de ulike satsingsområdenes bidrag til forskningsaktiviteten i fylket. Her finnet 

vi at alle de fire satsingsområdene er representert, men at en betydelig andel av FoU aktiviteten faktisk 

skjer i andre deler av næringslivet. System Engineering er med 20 prosent av tildelingene i perioden, 

den største av de fire satsingsområdene målt i tildelinger fra Forskningsrådet (i kroner). Helse og om-

sorgsnæringene står for om lag 13 prosent, mens fornybar energi og miljø og reiseliv og opplevelses-

næringen står for hhv. 6 og 0 prosent. Øvrig næringsliv, det vil si virksomheter som ikke er en del av 

ett av satsingsområdene, står for om lag 60 prosent av tildelingene i perioden.  

Målt i antall unike deltagere er satsingsområdenes andel mindre og øvrig næringslivs andel høyere. 

Målt i antall unike deltagere ligger SE miljøet og Fornybar Energi og miljø for om lag 10 prosent, mens 

Helse og omsorg står for om lag 7 prosent. Øvrige næringer står for 72 prosent, mens reiseliv og opp-

levelsesnæringene står for under 2 prosent.  

I kapittel 5 presenteres forskning og innovasjonsaktiviteten på fire satsingsområdene i nærmere detalj.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kongsberg Drammen Ringerike Lier Hurum Røyken

Nedre Eiker Sigdal Ål Nes Øvre Eiker



Rapport 46-2016 

 

40 

Figur 4-14 Bevilgninger fra Forskningsrådet til markedsrettede virksomheter etter satsingsområdet. 
Buskerud. Totalt 2010-2015 i Mill. kroner. Faste 2015-priser (venstre akse). Antall unike deltagere 
(høyre akse).  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

 

4.6 Forskningsmiljøene samarbeider med miljøer utenfor fylket 

Samarbeid mellom forskningsmiljøer og mellom utfører av forskning og brukere av forskningen kan 

gjøre det lettere å ta i bruk ny (og forskningsbasert) kunnskap og også legge grunnlaget for innovasjon. 

Samarbeid kan ta mange former og handle om alt fra uformell kontakt, til mer formelle kontrakter om 

forsknings- og innovasjonsaktiviteter og kjøp og salg av varer og tjenester, noe som gjør at det kan 

være krevende å dokumentere alle former for samarbeid. Imidlertid er det viktig å påpeke at selv om 

fordelene ved samarbeid potensielt kan være store, så er det også kostnader forbundet med samar-

beid. 

For å undersøke FoU-samarbeid har vi sett på formalisert samarbeid i forskningsprosjekter som er fi-

nansiert av Forskningsrådet. Figur 4-15 viser hvilke samarbeidspartnere i prosjekter finansiert av Forsk-

ningsrådet i løpet av perioden 2010-2015. Både virksomheter og forskningsinstitusjoner er med i ut-

valget og omtales som noder. Fargen på nodene angir fylke, bortsett fra den lilla noden som angir 

utlandet. Størrelsen på nodene er antall prosjekter (av prosjektene i utvalget), mens tykkelsen på stre-

kene mellom nodene angir antall ganger de to virksomhetene har samarbeidet. Hvis streken går med 

klokka ut fra noden man ser på, betyr det at noden (virksomheten) man ser på har ledet prosjektet.  
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Figur 4-15 Samarbeid i Forskningsrådsfinansierte prosjekter. 2010-2015. 
 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse basert på Samspillsdatabasen 

Figur 4-16Figur 4-16 er laget på samme måte som den over, men hvor vi har fjernet alle samarbeids-

relasjoner som kun har opptrådd en gang i løpet av perioden. Relasjonene vi her ser er med andre ord 

gjentagende samarbeid.   
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Figur 4-16 Samarbeid i Forskningsrådsfinansierte prosjekter. 2010-2015. 

 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse basert på Samspillsdatabasen 

Begge figurene viser relativt få streker mellom aktørene i Buskerud, noe som tyder på relativt lite FoU-

samarbeid internt i fylket. Mange streker går ut av fylket, og til et bredt spekter av aktører fra ulike 

deler av landet og fra utlandet. Mønsteret vitner om at aktørene samarbeider med en rekke aktører i 

mange deler av landet og utlandet. Særlig går samarbeider aktørene med andre aktører i Trondheim, 

Oslo, Akershus, samt Hordaland, Rogaland og Oppland. NTNU er prosjektleder for mange av prosjek-

tene som aktører i Buskerud deltar i. Ulike deler av SINTEF-systemet dukker også ofte opp som samar-

beidspartner. Men alt i alt er antall samarbeidspartnere stort.  

Samarbeidsmønstret anskueliggjør at FoU-aktiviteten skjer ved enkelte til dels spesialiserte aktører og 

fylket har få store forskningsinstitusjoner som betjener det lokale næringslivet. Årsaken er trolig at de 

forskningsaktive miljøene er relativt spesialiserte innenfor avgrensede forskningsområder og samar-

beider med de antatt beste miljøene som befinner seg utenfor fylket.  

Det at det interne samarbeidet er relativt begrenset kan sees på som en utfordring og mulig sårbarhet 

ved at det er liten gjensidig avhengighet mellom aktørene. Liten gjensidig avhengighet kan øke risikoen 

for at enkelte virksomheter flytter sin FoU-aktivitet ut av fylket. Imidlertid kan det også vitne om uut-

nyttet potensiale for økt samarbeid i regionen, og for at Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) eller andre 
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forskningsinstitusjoner som driver forskning på kontinuerlig basis kan spille an aktiv rolle som binde-

ledd i så måte. Imidlertid betinger dette at forskningen må være mer relevant og av høyere kvalitet 

enn det partnerne i dag kan levere.  

4.7 Næringslivet er ikke spesielt innovativt 

Ny kunnskap som etableres gjennom forskning kan brukes som grunnlag for innovasjon. Det er derfor 

nærliggende å tro at et forskningsintensivt næringsliv også er et innovativt næringsliv. Det å måle in-

novasjon er imidlertid svært krevende, og en indikator alene vil ikke kunne gi det fulle bildet av all 

innovasjon som skjer i et fylke. Vi må derfor se til flere ulike indikatorer for innovasjon samtidig. 

En mye brukt indikator for innovasjon er et fylkes innovasjonsomfang, som måler andelen virksomhe-

ter som sier de har introdusert ulike typer innovasjoner (produkt-, prosess- og/eller markedsinnova-

sjon) i løpet av en toårsperiode. I alt 33 prosent av virksomhetene i Buskerud som har deltatt i innova-

sjonsundersøkelsen sier at de har introdusert nye innovasjoner i perioden 2012-2014. I 12 av landets 

fylker ligger andelen på over 40 prosent. Buskerud rangeres som nr. 18 av 19 fylker på innovasjonsgrad 

i 2014 (jf. Figur 4-17).  

Figur 4-17 Andel av virksomheter som i innovasjonsundersøkelsen sier de har introdusert nye inno-
vasjoner i perioden 2012-2014 

Kilde: SSB 

Note: I alt 19657 virksomheter har deltatt i undersøkelsen. Av disse er 1019 fra Buskerud. 
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Innovasjonsundersøkelsen er basert på det virksomhetene selv svarer og at den ikke hensyntar virk-

somhetenes størrelse. I en slik måling vil en stor virksomhet som svarer at har introdusert en ny inno-

vasjon (og som muligens også introdusert fler enn en innovasjon) telle like mye som en liten virksomhet 

som kun har introdusert en innovasjon.  

Vareide og Roncossek (2015) har beregnet innovasjonsgrad basert på en vekting av de ulike formene 

for innovasjon (produkt, prosess og marked), hvorpå Buskerud lander på plass 10 av landets fylker 

(undersøkelsen tar utgangspunkt i innovasjonsundersøkelsen fra 2012, som måler virksomhetenes in-

troduksjoner av innovasjon i 2010-2012). Siden et fylke med mange bedrifter innenfor en innovasjons-

intensiv næring, og en region med mange store bedrifter vil gjerne komme godt ut på en slik måling av 

innovasjon, har Vareide og Roncossek (2015) laget en bransje og størrelsesjustert indikator for inno-

vasjon og omtaler dette som en mer «rettferdig» måling av innovasjonsgraden. I denne målingen vil 

alle bedrifter stiller likt, uavhengig om de tilhører en bransje som naturlig har mye innovasjon eller 

ikke. På denne indikatoren rangeres også Buskerud som nummer 10 av landets fylker i 2012.40  

Virksomhetene som deltar i undersøkelsen kan deles inn i tre kategorier; industri, tjenesteyting og 

andre næringer. For alle disse tre kategoriene ligger andelen virksomheter som melder om egne inno-

vasjon under de tre fylkene som rangerer høyt på forsknings- og innovasjonsundersøkelser (jf. Figur 

4-18).   

Figur 4-18 Andel av virksomheter som i innovasjonsundersøkelsen sier de har introdusert nye inno-
vasjoner i perioden 2012-2014. Tre ulike typer virksomheter. 

 

Kilde: SSB 

På samme måte som tildelinger fra Forskningsrådet kan være en indikator for forskning og utvikling, 

kan deltagelse i innovasjon Norge sine virkemidler være en indikator for innovasjon. Tilsagn fra Inno-

vasjon Norge skiller mellom ulike nivåer av innovasjon, innovasjonen er ny for bedriften, ny for regio-

nen, ny for landet eller ny for verden. For Buskerud er det relativt mange som får tilsagn, hvor innova-

sjonen kun er ny for bedriften, men også relativt mange som får tilsagn for innovasjonen er ny for 

                                                           
40 Vi er ikke kjent med vektingene som ligger til grunn for utviklingen av denne bransje- og størrelsesjustert indikatoren. For 
de ulike fylkenes rangering vises til det til rapporten Kilde: Vareide og Roncossek (2015) 
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verden. Fordelingen er ikke ulik den for landet for øvrig, men andelen av innovasjoner som er nye for 

verden er høyere i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag (jf. Figur 4-19).  

Figur 4-19 Nivå av innovasjon etter fylke. 2014 

 

Kilde: Innovasjon Norge/SSB 

På bakgrunn av tildelinger fra Innovasjon Norge ligger Buskerud blant de fylkene med minst tildelinger 

(i kroner). I en slik rangering vil imidlertid ikke Oslo og Sør-Trøndelag, som gjør det godt på forsknings-

aktivitet og innovasjonsgrad, være blant de største fylkene, men på bunn. Vi må kunne anta at dette 

hovedsakelig skyldes at mange av Innovasjon Norges virkemidler i stor grad er, og har vært, underlagt 

distriktspolitiske føringer og at tildelinger ikke bare er basert på innovasjonsgraden alene. Vi har derfor 

søkt å finne landsdekkende virkemidler hos Innovasjon Norge, som kan si oss noe om innovasjonshøy-

den i næringslivet i de ulike fylkene. Vi har her valgt å se på andelen markedsrettede virksomheter som 

har mottatt landsdekkende risikolån.41 Risikolån, også kalt innovasjonslån, er et tilbud fra Innovasjon 

Norge som brukes til toppfinansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig å fi-

nansiere i det private kredittmarkedet. Innovasjon Norges medvirkning skal ha en utløsende effekt for 

gjennomføringen av prosjektet.42 

Svært få virksomheter i Buskerud har fått risikolån i perioden 2010-2015. For perioden sett under ett 

er det totalt 26 virksomheter. Nesten halvparten av disse er lokalisert i Drammen. Det er til sammen-

likning 95 virksomheter i Oslo som har fått risikolån fra Innovasjon Norge i samme periode, men det er 

Rogaland som har flest sett i forhold til antall markedsrettede virksomheter i fylket (0,2 prosent i 2015).  

                                                           
41 IFU/OFU er også landsdekkende virkemidler som gis på tvers av næringer. Det er imidlertid et krav at prosjektet er godkjent 
for SkatteFUNN for at virksomhetene skal få støtte gjennom disse virkemidlene. Det gir derfor lite ny informasjon å se på 
mottakere av IFU/OFU-midler når vi alt har sett på SkatteFUNN. 
42 http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/om-finansieringsformene/innovasjonslan/ 
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En annen indikator på utvikling og innovasjon er støtte fra regionale forskningsfond. Buskerud, Tele-

mark, Vestfold og Østfold fylkeskommune har gått sammen om å danne en fondsregion (Oslofjordfon-

det) og vedtatt felles satsingsområdet for regionen. Oslofjordfondet skal styrke forskning for regional 

innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til 

økt FoU-innsats.43 I perioden 2010-2015 har fondet innvilget 221 prosjekter fordelt på de fire fylkene. 

Buskerud har den laveste andelen (17 prosent) av tildelte prosjekter, men også færrest søknader.44 

Det kan være flere årsaker til Buskeruds noe lave andel, for eksempel at andre fylkene har flere miljøer 

som kan levere gode søknader eller at ordningen er bedre kjent i de andre regionene. Uansett årsak, 

så synes det å være potensiale for å øke både deltagelse og innovasjonsgraden i fylket. 

4.8 Overlevelse blant nyetablerte øker 

En betydelig del av samfunnets nyskaping kommer til uttrykk gjennom etablering av nye virksomheter, 

enten ved at virksomheten ønsker å tilby et produkt som skiller seg fra andre, eller at produksjonen 

eller ytelsen er annerledes enn hos andre. Forskjellen behøver ikke være stor, men vil uansett repre-

sentere en nyskaping ved at noe nytt etableres. Om virksomheten er bedre enn tilbudene som allerede 

finnes vil avgjøres i markedet og mange vil bli borte etter en periode.  

Årlig etableres det omkring 50 000 nye foretak i Norge. Tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå for 

norske foretak tyder på at en betydelig andel av nyetablerte foretak dør i løpet av de første årene. Kun 

37,6 prosent av de som ble etablert i 2008 var fortsatt aktive etter 3 år. Etter 5 år, hadde andelen 

sunket til 28,7 prosent.45 Det største frafallet er i det første året etter etableringen og synker gradvis i 

årene deretter. De som faktisk overlever må antas å tilby noe nytt eller gjøre ting på en ny måte, og 

følgelig er overlevelse blant entreprenører også en indikator på innovasjon.  

Nyeste overlevelsesstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at av 2 479 foretak som ble etablert i Bus-

kerud i 2010, eksisterte fortsatt 975 i 2012. Dette utgjør 39,3 prosent og er høyere enn for landet totalt. 

Buskerud rangeres som nr. 6 av 19 fylker (sammen med Nordland) på nyetablerte foretaks overlevel-

sesevne i 2012. i 2009 rangerte fylket som nr. 13 av 19.  

Økt overlevelse blant nyetablerte må tolkes som positivt, selv om det er for tidlig å si noe om i hvilken 

grad de nyetablerte foretakene vil overleve på sikt og bidra til å løfte forsknings- og innovasjonstakten 

i Buskerud framover.  

                                                           
43 http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-oslofjorden/Om_Oslofjordfondet/1253953822261 
44 Årsrapport 2015 (http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-oslofjorden/Sentrale_dokumenter/1253953822281) 
45 https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar/2015-10-23#content 

https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar/2015-10-23#content
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5 Utvikling på satsingsområdene 

I dette kapitlet undersøker vi utviklingen på satsingsområdene i den gjeldende strategien. De første 

fire satsingsområdene handler om fire næringer. Vi tar for oss hver av disse næringene, og ser på ut-

viklingen i regnskapsdata og forsknings- og innovasjonsaktiviteter ved markedsrettede virksomheter 

innenfor disse næringene. Avgrensningen av næringene følger ikke SSB sin næringsnomenklatur, men 

er avgrenset særskilt i denne rapporten (jf. vedlegg 1 for beskrivelse av avgrensningen av næringene).  

Gjennomgangen av virksomhetenes forsknings- og innovasjonsaktiviteter er basert på deltagelse i of-

fentlige virkemidler for forskning og innovasjon og Samspillsdatabasen. Samspillsdatabasen som om-

fatter i alt 12 virkemiddelaktører. Vi har konsentrert oss om bedriftenes deltagelse i virkemidlene til 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, samt Fylkeskommunen. Hvilke virkemidler som er sentrale 

for virksomhetene innenfor de fire satsingsområdene sier noe om forsknings- og innovasjonsomfang. 

Midler fra Fylkeskommunen omfatter regionale utviklingsmidler, omstillingsmidler og næringsfond, 

herunder også midler fra regionalt innovasjonsprogram.46 Enova har også enkelte virkemidler som skal 

understøtte forskning og innovasjon på miljøområdet. Flere virksomheter i de ulike næringene har fått 

støtte fra Enova. Støtten er imidlertid gitt i til energieffektiviseringstiltak og ikke forskning og innova-

sjon i seg selv. Vi har derfor valgt å se bort fra dette i beskrivelsen av næringens virkemiddelbruk, 

unntatt i omtalen av virksomhetene innen «fornybar energi og miljø».  

Det siste delmålet handler om innovasjonsarbeidet i regionen. Dette delmålet drøftes avslutningsvis.  

5.1 Reiseliv og opplevelsesnæringer 

Delmål 1 i strategien handler om å «skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom 

unike og attraktive tilbud.» Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge. Gjestegrunnlaget va-

rierer med lokalisering og sesong. Aktørene er spredt rundt i hele fylket, men særlig stor er aktiviteten 

i Hallingdal.  

Reiseliv og opplevelsesnæringene består av mange virksomhetstyper; opplevelsesanlegg og -aktivite-

ter, hoteller, restauranter, cateringselskaper, reisebyråer, campingplasser og mange andre. Verdikje-

den i de ulike virksomhetene er til dels svært forskjellige, selv om formålet er noe av det samme. Ak-

tørene skal gi sluttbrukerne opplevelser, overnatting, servering, transport o.a. Næringene betjener 

ikke bare folk på reise, men også lokalbefolkningen som kjøper opplevelser, serveringstjenester og 

transport der de bor. Dette betyr at etterspørsel etter de produkter og tjenester som næringen tilbyr 

både er drevet av lokal, nasjonal og internasjonal etterspørsel (og påvirket av forhold som preger 

denne etterspørselen).  

                                                           
46 Midlene er imidlertid ikke spesifisert  
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Reiseliv og opplevelsesnæringene i Buskerud, slik den er definert her, består av om lag 3 000 virksom-

heter. Dette inkluderer riktignok alle virksomheter som har aktiviteter i en næring som utgjør reiselivs-

populasjonen, uavhengig av om det er deres hovedaktivitet eller ikke (se vedlegg 3). 47 

Regnskapsstatistikken dekker om lag 500 virksomheter innenfor Reiseliv og opplevelsesnæringene i 

Buskerud i 2014.48 Næringene omfatter mange enkeltmannsforetak som ikke leverer regnskap. De om 

lag 500 virksomhetene hadde i snitt 15 ansatte samme år, men det er stor variasjon i antall ansatte 

mellom de ulike deler av næringene. De største virksomhetene (målt i antall ansatte) er Quality Spa & 

Resort Norefjell, Cosmopolitan AS, Pers Hotell, Quality Hotel Grand, Sundvolden Hotel, Klækken Hotell, 

Dr. Holms Hotel og Geilo Skisenter. Disse hadde alle over 100 ansatte i 2014 og seks av de åtte er 

innenfor næringen drift av hoteller, pensjonater og moteller med restauranter.  

Samlet omsetning for de virksomhetene som har levert regnskap var 3,3 mrd. kroner i 2014 (målt i 

2015-kroner). Til sammenlikning var samlet omsetning 2,7 mrd. kroner i 2009, som gir en gjennom-

snittlig årlig vekstrate på 4,5 prosent i perioden. Verdiskapingen fra de samme aktørene var 1,4 mrd. 

kroner i 2014 (målt i 2015-kroner). I 2009 var samlet verdiskaping på 1,03 mrd. kroner (målt i 2015-

kroner), som gir en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 6,1 prosent i perioden. Reiseliv og opplevelses-

næringene har dermed hatt en noe høyere vekst i verdiskaping enn i Buskerud totalt og landet for øvrig 

(jf. figur 5-1).  

Figur 5-1 Utvikling i verdiskaping for reiseliv og opplevelsesnæringene i Buskerud, Buskerud totalt 
og Norge (utenom Buskerud). Faste 2015-kroner. Indeks (2009=100). 2009-20141)  

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Bruttoprodukt (verdiskaping) for Buskerud i 2014 er beregnet på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2013 og Samfunnsøko-

nomisk analyses regnskapsdatabase. 

                                                           
47 I tillegg telles bl.a. alle drosjesjåfører som en virksomhet (utgjør om lag 25 prosent av virksomhetene), men svært mange 
av disse er underenheter av en annen virksomhet. Når vi skal se på utviklingen i verdiskaping for næringen, begrenses utvalget 
til de virksomhetene som har levert regnskap i de enkelte årene og underenhetene faller bort. 
48 Siste tilgjengelige regnskapsår er 2014 
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Som vi har vært inne på består næringene av ulike aktører som inngår i ulike deler av verdikjeden og 

også betjener ulike kunder. Dette medfører at utviklingen for enkelte regioner eller segmenter vil va-

riere innad i fylket og næringens utvikling preges av ulike interne og eksterne drivkrefter. For eksempel 

er Hallingdal den største regionen i fylket når man ser på overnattingsvirksomhet, men har vært i ned-

gang både målt i sysselsetting og i omsetning de siste årene (jf. vedlegg 3).  Kontinuerlig innovasjon vil 

være viktig for å tilpasse seg endringer i kundens preferanser og markedet.  

I perioden 2010-2015 har 58 virksomheter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene fått støtte gjen-

nom nasjonale virkemidler for forskning og innovasjon.   

Støtten i denne sammenheng omfatter både støtte i form av finansiering, skattefradrag for utgifter til 

FoU (SkatteFUNN) og indirekte støtte gjennom deltagelse i klynge- og nettverksprogrammer. De ulike 

boksene i figuren illustrerer ulike virkemidler eller klynge og nettverkstiltak, mens størrelsen på boksen 

indikerer hvor mange unike virksomheter innenfor denne næringen som har fått støtte fra det konk-

rete virkemidlet eller som deltar i et nettverk eller klynge (med offentlig finansiering). Klynge og nett-

verksvirkemidler er skilt ut som egne bokser da disse skiller seg fra andre virkemidler ved at de ikke 

innebærer finansiell støtte til deltagerne. Siden flere virksomheter i næringen har jordbruk som ho-

vedaktivitet, men også driver med turisme, er noe av støtten fra Innovasjon Norge landbruksstøtte. Vi 

har sett bort fra slik støtte.  

Figur 5-3 viser at innen reiseliv og opplevelsesnæringen i Buskerud er den offentlige støtten dominert 

av etablerer- og bedriftsutviklingstiltak fra Innovasjon Norge, samt at flere bedrifter deltar i en næ-

ringshage eller bedriftsnettverk. I tillegg har i alt 12 virksomheter mottatt en form for støtte gjennom 

Innovasjon Norges reiselivssatsing i Buskerud. Næringshagene har til formål å hjelpe bedrifter blant 

annet til å utvikle egen forretningsidé, hente inn kapital, manøvrere i det offentlige virkemiddelappa-

ratet og tilby kontorlokaler. Bedriftsnettverk er et program som gir støtte til større og mindre samar-

beidsprosjekter mellom bedrifter.  

Virksomhetenes deltagelse i norske virkemidler for forskning og innovasjon vitner om at dette ikke er 

en særlig forskningsintensiv næring. Kun én virksomhet i utvalget har deltatt mottatt støtte fra skatte-

funn og kun én virksomhet har fått støtte av Forskningsrådet i årene 2010-2015 (samme deltager i VRI2 

og VRI3). Deltagelsen gjelder prosjektet «VRI Hemsedalsløftet» som blant annet gjøres i samarbeid 

med høgskolen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. VRI er Forskningsrådets regi-

onale satsing og skal særlig fremme mobilisering og innovasjon i regionene. Nå skal det sies at antall 

virksomheter som følger eller tar forskningen fra prosjektet i bruk kan være langt høyere. Tilsvarende 

gjelder for alle forskningsprosjekter både i denne og andre næringer.  

Lav forskningsintensitet er ikke særskilt for reiselivsnæringen i Buskerud, men noe som også er påpekt 

i andre landsdekkende studier av næringen.49 På landbasis er det bare 82 virksomheter innenfor reise-

liv og opplevelsesnæringene50 som har fått støtte fra Forskningsrådet.  

                                                           
49 Se for eksempel Verdiskapingsanalyse for reiselivsnæringen i Norge – utvikling og framtid (Menon, 2016) 
50 Jf. Næringskodene som er definert i vedlegg 2.  
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Reiseliv og opplevelsesnæringene deltagelse i virkemiddelapparatet indikerer at forsknings- og inno-

vasjonsaktiviteten i stor grad handler om nettverksaktiviteter, bedriftsutviklingsaktiviteter og FoU-mo-

bilisering. I løpet av strategiperioden har det særlig vært en vekst i deltagelse, mens tildelinger i kroner 

varierer fra år til år (jf. Figur 5-2). All tildeling i kroner kommer fra Innovasjon Norge. Tildelinger fra 

Forskningsrådet tilskrives prosjekteier, og ikke prosjektdeltager.  

Siden omfanget av forskningsaktiviteter (målt antall deltagere og i tildelinger fra Forskningsrådet) i 

regionen er relativt lite, så er det vanskelig å vurdere om vi nå ser starten på en positiv utvikling i 

forskningsaktivitet i næringen.  

Figur 5-2 Markedsrettede virksomheter1) innen reiseliv og opplevelsesnæringenes tildelinger fra In-
novasjon Norge og Forskningsrådet 2010-2015. Tildelinger i mill. i faste 2015-priser (høyre akse). 
Antall unike mottakere2) i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europeiske Forskningsprogrammer, 
Regionale forskningsfond, SkatteFUNN og Fylkeskommunen (venstre akse).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Markedsrettede virksomheter omfatter private aksjeselskaper, statelig eide foretak og kommunale og private foretak. 2)Antall mottakere 

viser antall unike mottakere som får støtte fra virkemiddelaktøren i et gjeldende år. Enkelte mottakere kan få støtte fra flere virkemiddelak-

tører samtidig eller fra samme virkemiddelaktør over flere år. 
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Figur 5-3 Offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen reiseliv og opplevelsesnæringene i Buskerud. Fargen indikerer virkemiddelak-
tører og størrelsen på rutene indikerer deltagelse (antall virksomheter per virkemiddel). 2010-2015.    

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

Note: Landbruksrettede (Innovasjon Norge) virkemidler er ekskludert fra figuren 
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5.2 Systems engineering 

Satsningsområde 2 i strategien handler om å «utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen 

systems engineering.» Systems engineering er ikke en næring slik dette begrepet ofte brukes i daglig-

tale eller i henhold til offentlig næringsnomenklatur. Systems engineering handler en «helhetlig måte 

å løse kompliserte utfordringer på ved hjelp av kompetanse og teknologi.»51 Vi har definert næringen 

med utgangspunkt i de virksomheter som er med i NCE Systems Engineering.  

Det var 24 virksomheter i NCE-klyngen i 2015. Av disse er 15 lokalisert i Buskerud. 52De 24 virksomhe-

tene hadde i snitt litt over 240 ansatte i gjennomsnitt i 2014. Satsingsområdet består med andre ord 

av få, men relativt store virksomheter. Det bør riktignok nevnes at hvis vi ser bort fra FMC Kongsberg 

Subsea, som hadde drøyt 3 700 ansatte i 2014, hadde virksomhetene i snitt 90 ansatte.  

De 15 virksomhetene i Buskerud er hovedsakelig lokalisert på Kongsberg, men virksomhetene har også 

aktiviteter i andre deler av landet og utenfor Norges grenser. Gjennom egne leverandørkjeder, og gjen-

nom det samarbeidet som skjer gjennom klyngen samhandler bedriftene med bedrifter og forsknings-

institusjoner verden over. Virksomhetene er til dels urelaterte virksomheter som hverken konkurrerer 

eller er komplementære med hverandre i de samme markedene. Bedriftene innenfor klyngen er aktive 

innenfor næringer som produksjon av biler og fly, samt subsea, energi, maritim, forsvar og romfart.  

Klyngemiljøet fikk formelt status som NCE i 2006, og er med dette ti år i 2016. I sin tiårsrapport53 pre-

senterer klyngeledelsen noen av de mest sentrale resultatene av klyngearbeidet (jf. Tekstboks 4-1).  

  

                                                           
51 Jf. www.nec-se.no 
52 Resten av virksomhetene er hovedsakelig på Notodden, Horten, Ås og Tinn.  
53 Resultatrapporten for 2006–2016er tilgjengelig på klynges nettsider. 
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Tekstboks 5-1 Eksempler på resultater av 10 års klyngeaktivitet 
I 2006 etablerte Høgskolen i Buskerud (nå Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), amerikanske Stevens Institute of Technology, NCE 

SE og næringslivet på Kongsberg Nordens første masterstudie i Systems Engineering (SE) med Kongsberg som studiested. 

Siden starten i 2006 har 160 industrimasterstudenter og nærmere 300 personer fra 50 bedrifter fra store deler av landet 

deltatt i programmet. Dette samarbeidet mellom utdanning og industri er trukket fram som et foregangseksempel på NHOs 

årskonferanse i 2008.  

I 2012 bidrar NCE SE til at Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) etableres i tilknytning til Systems Engineering-studiet 

ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Masterprogrammet i Systems Engineering legges under instituttet og kontinuerlig utvikle nye, 

industrirelevante utdanningstilbud. 

NCE tar initiativ til forskningssamarbeid på tvers av de største bedriftene i klyngen og akademia. Målet er mer effektiv pro-

duktutvikling og ressurs-utnyttelse. Ett eksempel på et slikt prosjekt er KBD-prosjektet (Knowledge-based Development) og 

som har fått 10,5 millioner kroner i offentlig finansiering fra Forskningsrådet. De fire bedriftene som deltar i prosjektet har 

satt i gang store endringsprosesser for å effektivisere produktutvikling, prosjektgjennomføring og innovasjonsprosesser. 

Forskningsprosjektet resulterer også i to nye mastergradsfag ved HSN, et PhD-studium på NTNU og at det opprettes et nasjo-

nalt fagforum: Knowledge-based Development Forum. 

I perioden 2009–2016 kjører NCE SE 29 fagseminarer, kurs og opplæringsprogram for regionale underleverandører. Totalt 

deltar 776 personer. Leverandørutviklingsprosjektet i NCE SE gir et kompetanseløft i bedriftene, og bedrer kommunikasjonen 

og samarbeidsevnen mellom leverandører og de globale konsernene. 

NCE SE stimulerer til nytt næringsliv ved å bidra med finansiering til ide- og konseptutvikling i klyngen gjennom innovasjons-

selskapet Kongsberg Innovasjon. Totalt har Kongsberg Innovasjon vurdert 465 ideer og konsepter. Det har resultert i 27 nye 

opptartsbedrifter. KI er nå engasjert i totalt 16 oppstartsselskaper.  

NCE klyngen legger til rette for samhandling mellom bedriftene innad i klyngen og med omverden for øvrig. NCE har søkt og 

fått offentlig finansiering til 23 felles innovasjonsprosjekter i klyngen. For eksempel samler klyngen hvert år bedrifter og eks-

perter til næringskonferansen Kongsberg Summit og fagkonferansen Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE). 

Samlet omsetning for de 15 virksomhetene som er lokalisert i Buskerud var 15,8 mrd. kroner i 2014 

(målt i 2015-kroner), mens den i 2009 var 13,8 mrd. kroner.54 Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst 

på 2,7 prosent i perioden. Videre hadde de samme virksomhetene samlet verdiskaping på 5,9 mrd. 

kroner i 2014 (målt i 2015-kroner) og 4,5 mrd. kroner i 2009. Gjennomsnittlig årlig vekst for verdiska-

pingen var dermed 5,7 prosent i perioden.  

                                                           
54 Omsetning og verdiskaping er basert på 22 av 24 virksomheters regnskapstall. Siemens og Data Respons Norge er en del 
av klyngesamarbeidet, men med avdelinger som ikke leverer eget regnskap. 
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Figur 5-4 Utvikling i verdiskaping for systems engineering i Buskerud, Buskerud totalt og Norge 
(utenom Buskerud). Faste 2015-kroner. Indeks (2009=100). 2009-20141)  

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Bruttoprodukt (verdiskaping) for Buskerud i 2014 er beregnet på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2013 og Samfunnsøko-

nomisk analyses regnskapsdatabase. 

De Buskerudsbaserte virksomhetene i klyngen mottar offentlig støtte gjennom deltagelse i en lang 

rekke virkemidler og særlig relevant er virkemidlene som skal bidra til økt forskning (jf.  Figur 5-5 og 

figur 5-6). Vi har i kapittel 3 funnet at næringsrettet forskning i fylket domineres av teknologi og virk-

somheter som er lokalisert på Kongsberg og sett miljøet også er det av satsingsområdene som henter 

størst FoU-finansiering fra Forskningsrådet. Samlet sett indikerer deltagelsen høy forsknings- og inno-

vasjonsintensitet i næringen og en økning i løpet av perioden, jf. Figur 5-5. 

10 av de 15 virksomhetene har i perioden 2010-2015 hatt minimum ett godkjent SkatteFUNN-prosjekt. 

Syv av virksomhetene deltatt i BIA, enten som prosjektleder eller samarbeidspartner. BIA er for øvrig 

det virkemiddelet som har gitt mest støtte til de utvalgte virksomhetene (målt i kroner), og utgjør en 

betydelig andel (om lag 30 prosent i 2015) av de totale bevilgningene til Buskerud gjennom program-

met (jf. avsnitt 5.4). Virksomhetene har imidlertid også fått støtte fra en rekke andre programmer, 

herunder programmer for energi- og petroleumsforskning (ENERGIX, PETROMAKS), maritim forskning 

(MAROFF-2) og næringsmiddelforskning (MATPROG, nå del av BIONÆR). En virksomhet har deltatt i 

prosjekter med støtte fra regionale forskningsfond. To virksomheter har også deltatt i forskningspro-

sjekter med støtte fra EUs 7. rammeprogram.  
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Figur 5-6 viser også at flere av virksomhetene som er med i NCE-SE er også med i andre klyngepro-

grammer, eksempelvis Subsea Valley, Oslo Medtech, Electric Mobility og GCE NODE.55 Slik deltagelse 

vitner om at virksomhetene innenfor klyngen også samarbeider med andre teknologimiljøer i Norge.  

Figur 5-5 Markedsrettede virksomheter1) innen systems engineering sine tildelinger fra Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet 2010-2015. Tildelinger i mill. i faste 2015-priser (høyre akse). Antall unike 
mottakere2) i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europeiske Forskningsprogrammer, Regionale 
forskningsfond, SkatteFUNN og Fylkeskommunen (venstre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Markedsrettede virksomheter omfatter private aksjeselskaper, statelig eide foretak og kommunale og private foretak. 2)Antall mottakere 

viser antall unike mottakere som får støtte fra virkemiddelaktøren i et gjeldende år. Enkelte mottakere kan få støtte fra flere virkemiddelak-

tører samtidig eller fra samme virkemiddelaktør over flere år. 

 

 

 

 

                                                           
55 Deltagelse i Oslo Medtech og Subsea Valley går igjen to ganger i figuren fordi nettverkene i løpet av perioden har gått fra å 
være bedriftsnettverk (markert i mørkegrønn) til å få status som arenaprogrammer (merket i lysegrønn).   
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Figur 5-6 Offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen Systems Engineering. Antall virksomheter per virkemiddel. 2010-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

Note: Oslo Medtech har i løpet av perioden endret status fra Arena til NCE og dukker derfor opp under begge aktørene
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Aktørene leverer teknologi og industriprodukter i internasjonale markeder der forskning og innovasjon 

er viktige innsatsfaktorer for å opprettholde og videreutvikle konkurransekraften. Aktørene samarbei-

der med hverandre og med Høgskolen Sørøst-Norge, men også med andre forskningsmiljøer både na-

sjonalt og internasjonalt.  

 

Fall i oljeprisene og etterfølgende nedgang i petroleumsinvesteringene har rammet enkelte av bedrif-

tene det siste året. Hvor avgjørende dette er for FoU-aktiviteten i SE-miljøet på sikt gjenstår å se. In-

tervju vitner om at klyngen kontinuerlig arbeider med å forsterke samarbeidsrelasjoner og å opprett-

holde forsknings og kunnskapsutvikling i virksomhetene og gjennom Norsk Institutt for Systems Engi-

neering (NISE) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Blant annet har Kongsberg Gruppen gått sammen med 

en rekke norske partnere56  om et Toppindustrisenter. Nyheten om senteret ble lansert i august 

2016.57 Et av målene med Toppindustrisentret er at store og små bedrifter, universiteter og forsk-

ningsinstitutt i Norge gå sammen om å gjøre teknologi og ulike test- og produksjonsfasiliteter som 

virksomhetene sitter på tilgjengelig for hverandre, og bidra til å etablere nye test- og produksjonsfa-

siliteter og utvikle ny kompetanse. Toppindustrisenteret har en horisont på minst 20 år. Mange av 

virksomhetene utforsker alene eller sammen mulighetene for å bruke teknologikompetanse på nye 

områder (eksempelvis helse, fornybar energi, marine næring).  

5.3 Helse- og omsorgsnæringene 

Satsingsområde 3 handler om å «utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester». Denne 

målformuleringen er relativt bred og kan omhandle utvikling i så vel offentlige som private helsetje-

nester. Siden FoU-strategien er et viktig ledd i å styrke verdiskapingen i regionen har vi som for de 

andre satsingsområdene definert næringen til kun å bestå av markedsrettede aktører. Implikasjonen 

er at Vestre Viken eller andre statelige eller kommunale aktører ikke med i utvalget.  

Næringene, slik vi har definert den (se vedlegg 1), inkluderer så vel handel med helse- og omsorgspro-

dukter, private leverandører av helse, omsorg og tannhelsetjenester. Disse leverer et bredt spekter av 

produkter og tjenester og representerer ulike deler av ulike verdikjeder. I tillegg omfatter utvalget 

virksomheter som har helse og omsorg som en komplementær virksomhet. Hovedvirksomheten er for 

eksempel reklame, industri og informasjonsteknologi. Slike virksomheter ble identifisert som en del av 

næringen gjennom sitt engasjement i Oslo Medtech eller som partnere i Vitensenteret Helse og Tek-

nologi. 

Næringene omfatter om lag 6 000 virksomheter. Om lag halvparten av disse er imidlertid underenheter 

av andre virksomheter, lokalisert i Buskerud eller andre steder. Virksomhetene som har levert regn-

skap hadde i snitt 10 ansatte i 2014 og samlet omsetning på 5,1 mrd. kroner (målt i 2015-kroner).58 De 

                                                           
56 Deltagere i Toppindustrisenteret så langt inkluderer Kongsberg Gruppen, DNV-GL, Telenor, DNB, Wilhelmsen, FERD, Stat-
oil, Yara, Aker, Schibsted Media Group 
57 Se nettsiden til SE-NCE; http://nce-se.no/index.php/nyheter/toppindustrisenteret_skal_lfte_industri_norge 
58 Underenheter leverer ikke egne regnskap. Det er i tillegg en rekke andre virksomheter i utvalget som ikke er regnskapsplik-
tige. De økonomiske tallene gjelder dermed for i overkant av 400 virksomheter. 
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største virksomhetene innenfor denne næringen (målt i ansatte i 2014) er Vikersund kurbad (rehabili-

tering), ELKO (industri), DEFA (industri), Hokksund Rehabiliteringssenter (rehabilitering) og Omsorgs-

partner (bofellesskap). Disse hadde alle over 100 ansatte i 2014.  

I 2009 var samlet omsetning for virksomhetene 3,7 mrd. kroner (i 2015-kroner). Gjennomsnittlig årlig 

vekst i omsetning var 6,5 prosent i perioden 2010-2015. Samlet verdiskaping for de samme aktørene 

var 2,1 mrd. kroner i 2014 (målt i 2015-kroner).  

Næringen har også hatt positiv vekst i verdiskaping, med gjennomsnittlig årlig vekst på 4,6 prosent i 

den nevnte perioden. Samlet verdiskaping var 1,7 mrd. kroner (i 2015-kroner) i 2009. Veksten ligger 

noe over den i Buskerud totalt sett, og for resten landet (utenom Buskerud). Indikatorene understøtter 

at det har vært en positiv vekst i næringen. Det er nærliggende å tro at i hvert fall deler av denne 

veksten kan tilskrives den stadig økende etterspørselen etter helse og omsorgstjener, men også at 

aktørenes evner til å levere produkter og tjenester som markedet etterspør.    

Figur 5-7 Utvikling i verdiskaping for helse- og omsorgsnæringene i Buskerud, Buskerud totalt og 
Norge (utenom Buskerud). Faste 2015-kroner. Indeks (2009=100). 2009-20141)  

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2014 publiseres i oktober 2016. Bruttoprodukt (verdiskaping) for Buskerud i 2014 er derfor beregnet 

på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2013 og Samfunnsøkonomisk analyses regnskapsdatabase. 

Som omtalt er næringen sammensatt av virksomheter som er svært ulike, og utvalget består både av 

virksomheter som er forsknings- og innovasjonsintensive og virksomheter som ikke er det.  

Kun 68 av virksomhetene i næringene har fått en form for støtte fra virkemiddelapparatet i perioden 

2010-2015. Selv om antallet virksomheter med støtte er høyere enn for de andre satsingsområdene, 

er andelen relativt liten ettersom utvalget er stort. Deltagelsen indikerer næringene består av mange 

virksomheter som i liten grad bedriver forskning og innovasjon. Vi kan ikke utelukke at flere virksom-

heter bedriver selvfinansierte forsknings- og innovasjonsaktiviteter.   
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Flere av virksomhetene deltar i Sivas inkubatorprogram, bedriftsnettverket Arena helseinnovasjon og 

NCE-klyngen (tidl. Arena) Oslo Medtech (jf. figur 5-9). Særlig relevant i denne sammenheng er Driv 

Inkubator (som nå er blitt en del av Papirbredden innovasjon). Inkubatoren skal bistå gründere i deres 

arbeid med forskning, innovasjon og markedsutvikling når det gjelder helseinnovasjon. Vi vet også at 

enkelte av virksomhetene samarbeider med Vitensenteret Helse og Teknologi. 

Vi ser også at virksomhetene har deltatt i en rekke ikke-nettverksbaserte virkemidler både i Innovasjon 

Norge og Forskningsrådet. Særlig relevante er virkemidler i Innovasjon Norge er etablerertilskudd og 

låneordninger, Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). I Forskningsrådet er det særlig 

brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), men også teknologi og energirelaterte programmer. Videre ser vi 

fra figuren at en rekke virksomheter har deltatt i ulike tiltak som har til hensikt å mobilisere til delta-

gelse i EU programmer. En virksomhet har deltatt i et EU finansiert program i perioden. Det var 11 

prosjekter med støtte fra Forskningsrådet i 2010, mens det i 2015 var 20 prosjekter. Samlede bevilg-

ningene fra Forskningsrådet var imidlertid lavere i 2015 (målt i faste priser). 22 virksomheter har del-

tatt i SkatteFUNN. Aktører innen denne næringen har også fått støtte fra Garantiinstituttet for eks-

portkreditt (GIEK), Fylkeskommunen og Argentum.59 

Det har vært en liten økning i antall virksomheter som mottar støtte til forskning og innovasjon, men 

bevilgninger målt i kroner varierer fra år til år. Variasjonen skyldes årlige variasjoner i tildelinger fra 

både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU-programmene.  

  

                                                           
59 Argentum er en kapitalforvalter innen investeringer i aktive eierfond (private equity-fond). Selskapet ble etablert i 2001 for 
å bidra til å sikre et effektivt kapitalmarked for unoterte bedrifter, og eies av Nærings- og Handelsdepartementet. Argen-
tum drives på forretningsmessig grunnlag. 
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Figur 5-8 Markedsrettede virksomheter1) innen helse og omsorgsnæringene sine tildelinger fra Inno-
vasjon Norge og Forskningsrådet 2010-2015. Tildelinger i mill. i faste 2015-priser (høyre akse). Antall 
unike mottakere2) i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europeiske Forskningsprogrammer, Regio-
nale forskningsfond, SkatteFUNN og Fylkeskommunen (venstre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Markedsrettede virksomheter omfatter private aksjeselskaper, statelig eide foretak og kommunale og private foretak. 2)Antall mottakere 

viser antall unike mottakere som får støtte fra virkemiddelaktøren i et gjeldende år. Enkelte mottakere kan få støtte fra flere virkemiddelak-

tører samtidig eller fra samme virkemiddelaktør over flere år. 
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Figur 5-9 Offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen Helse- og omsorgsnæringen. Antall virksomheter per virkemiddel. 2010-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

Note: Oslo Medtech har i løpet av perioden endret status fra Arena til NCE og dukker derfor opp under begge aktørene 
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Vi har sett at mye av støtten fra Forskningsrådet har gått til industri og programmeringsbedrifter. Slike 

virksomheter ble identifisert som en del av næringen gjennom sitt engasjement i Oslo Medtech eller 

som partnere i Vitensenteret Helse og Teknologi. Denne sammensetningen av utvalget kan imidlertid 

forsvares ved at slike virksomheter i økende grad ser mulighetene for å bruke industri- og teknologi-

kunnskap på helseområdet. Buskerud har en ambisjon om å bli ledende på helse og velferdsteknologi, 

og all grunn til å tro at industri og teknologibedrifter vil kunne spille en sentral rolle i denne utviklingen. 

Hvis vi imidlertid endrer definisjonen av næringene noe ved å inkludere både offentlige og private 

foretak, men kun virksomheter i helse- og omsorgsrelaterte næringer (se vedlegg 1), vil utvalget om-

fatte langt færre virksomheter. Andre virkemidler og virkemiddelaktører vil gjøre seg gjeldende (jf. 

figur 5-10). Under denne alternative næringsinndelingen har totalt 24 virksomheter som har fått en 

form for støtte fra virkemiddelapparatet i perioden 2010-2015. All støtten fra Forskningsrådet har gått 

til prosjekter ledet av Vestre Viken noe som indikerer deres sterke tilstedeværelse som en FoU-aktør 

på området.  
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Figur 5-10 Offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen Helse- og omsorgsnæringen (kun med utgangspunkt i næringskodene, jf. 
Vedlegg 1). Antall virksomheter per virkemiddel. 2010-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 
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5.4 Fornybar energi og miljø 

Satsingsområde 4 handler om å «utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar 

energi.» Fra strategien kan vi lese at dette særlig handler om å realisere muligheter for innovasjon og 

vekst innen biogass/biomasse, geotermisk energi og avfallsbearbeiding m.m. 

Næringen (jf. vedlegg 1) omfatter om lag 600 virksomheter, hvorav litt under halvparten er underen-

heter av en annen virksomhet. Det var 2 180 ansatte i næringen i 2014 (basert på de vi har regnskaps-

tall for). I gjennomsnitt har virksomhetene 14 ansatte, men utvalget har både selskaper med under 10 

ansatte og over 100 ansatte. De største virksomhetene i utvalget er Smurfit Kappa Nordkapp, Lindum, 

Vadja-Papir Scandinavia og Tronrud Engineering, som alle hadde over 100 ansatte i 2014. I tillegg om-

fatter utvalget Viken Skog som er et andelslag av skogeiere på Østlandet.  

Samlet omsetning for virksomhetene var på 5,4 mrd. kroner i 2014 (målt i 2015-kroner). I 2009 var 

samlet omsetning 4,5 mrd. kroner (målt i 2015-kroner), noe som gir en gjennomsnittlig årlig vekstrate 

på 3,8 prosent i perioden.  

Verdiskapingen fra de samme aktørene var på 1,8 mrd. kroner i 2014 (målt i 2015-kroner), på samme 

nivå som i 2009 (målt i faste priser). Veksten i verdiskapingen for denne næringen ligger under den for 

de andre satsingsområdene, for Buskerud totalt og landet for øvrig (jf. figur 5-7). Det må imidlertid 

presiseres at det kan være store forskjeller på utviklingen for enkelte selskaper og innenfor de ulike 

undernæringene.  

Virksomheter innen nacenomenklaturen produksjon av elektrisitet fra vannkraft utgjør om lag halvpar-

ten av de utvalgets verdiskaping, og utviklingen i verdiskapingen følger i stor grad denne næringens 

utvikling. Fjerner vi produksjon av elektrisitet fra vannkraft har imidlertid dette satsingsområdet likevel 

en svakere utvikling enn de øvrige områdene, samt fylket og landet for øvrig.  
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Figur 5-11 Utvikling i verdiskaping for fornybar energi og miljønæringen i Buskerud, Buskerud totalt 
og Norge (utenom Buskerud). Faste 2015-kroner. Indeks (2009=100). 2009-20141)  

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Bruttoprodukt (verdiskaping) for Buskerud i 2014 er beregnet på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2013 og Samfunnsøko-

nomisk analyses regnskapsdatabase. 

 

Det har vært en liten økning i antall virksomheter som mottar støtte til forskning og innovasjon, men 

bevilgninger målt i kroner varierer fra år til år jf. Figur 5-12. Variasjonen skyldes til dels store årlige 

variasjoner i tildelinger fra Innovasjon Norge, men også Forskningsrådet.  

Figur 5-13 viser offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen fornybar energi og 

miljø i perioden 2010-2015. I alt er det 47 virksomheter innen denne næringen som har fått en form 

for støtte fra virkemiddelapparatet i perioden.  

Både Innovasjon Norge, forskningsrådets og Siva sine virkemidler framstår som viktige for virksomhe-

tene. Virksomhetene har både fått støtte til bedriftsutvikling, men også gjennom særskilte virkemidler 

for å øke innovasjonsgraden innen miljø og skognæringen (eksempelvis miljøteknologiordningen og 

trebasert innovasjonsprogram). 

Halvparten av virksomhetene i utvalget har fått støtte fra Innovasjon Norge og nesten like mange del-

tatt i SkatteFUNN. Totalt 11 virksomheter har fått forskningsstøtte fra Forskningsrådet, blant annet fra 

programmer som BIA, EnergiX, BIONÆR, RENENERGI og PETROMAX. To virksomheter har deltatt i EU-

støttede programmer. Deltagelsen indikerer at de skjer betydelig forskning innenfor denne næringen.   

Enkelte virksomheter er også aktive i en rekke klynger og nettverk, eksempelvis Electric Mobility, Oslo 

Mectech, Subsea Valley og NCE Systems Engieering.  
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Figur 5-12 Markedsrettede virksomheter1) innen fornybar energi sine tildelinger fra Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet 2010-2015. Tildelinger i mill. i faste 2015-priser (høyre akse). Antall unike 
mottakere2) i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europeiske Forskningsprogrammer, Regionale 
forskningsfond, SkatteFUNN og Fylkeskommunen (venstre akse). 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 

1) Markedsrettede virksomheter omfatter private aksjeselskaper, statelig eide foretak og kommunale og private foretak. 2)Antall mottakere 

viser antall unike mottakere som får støtte fra virkemiddelaktøren i et gjeldende år. Enkelte mottakere kan få støtte fra flere virkemiddelak-

tører samtidig eller fra samme virkemiddelaktør over flere år. 
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Figur 5-13 Offentlig støtte til forskning og innovasjon til virksomheter innen fornybar energi og miljø. Antall virksomheter per virkemiddel. 2010-2015 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyses samspillsdatabase 
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5.5 Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling 

Det siste delmålet for strategien handler om å «Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og 

samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud.»  

Vi har valgt å belyse dette satsingsområdet ved å skille mellom strategisk og operativt samarbeid om 

forskning og innovasjon. Betraktningene omkring strategisk samarbeid er i stor grad basert på intervju 

(jf. Informanter i vedlegg 1), mens samspillsdatabasen ligger til grunn for beskrivelsen av operativt 

samarbeid. 

5.5.1 Videreutvikle strategisk samarbeid om forskning og innovasjon 

Med strategisk samarbeid mener vi samarbeid mellom fylkeskommunen, virkemiddelaktørene og re-

presentanter for næringsliv og de forskningsutførende aktørene for oppfølging og samordning av FoU- 

og innovasjonsinnsatsen i fylket. Intervjuene med blant annet virkemiddelaktørene og sentrale repre-

sentanter for næringslivet vitner om at fylkeskommunen la til rette for en bred og involverende prosess 

i utviklingen av den gjeldende strategien, men at det i mindre grad er lagt til rette for strategisk sam-

arbeid underveis i strategiperioden. Flere av informantene formidler at de ikke er kjent med at det er 

blitt arrangert møter eller andre arrangementer som har til formål å følge opp strategien.  

Flere av aktørene møtes imidlertid jevnlig enten bilateralt eller i forbindelse med fylkeskommunens 

arbeid med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling eller det regionale innovasjonsfondet.  

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling ble vedtatt i 2014 og gjelder for seks år. Planen skal 

legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud. Den skal være 

førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. Næringslivet, 

virkemiddelaktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor har i fellesskap utarbeidet planen. 

Planen er oppdelt i seks handlingsområder, hvorav Forskning og utvikling er ett av områdene. Det ut-

talte målet er «Flere innovative virksomheter, i nasjonal og global konkurranse». Som et ledd i oppføl-

ging av den regionale planen er det satt ned et partnerskapsstyre. Styringsgruppen har igjen nedsatt 

en gruppe som har ansvaret for oppfølgingen av hver av delmålene i strategien, herunder også FoU 

aktiviteten. Målene for FoU aktiviteten er inkludert i Figur 5-14. Deltagere i partnerskapsstyret er lagt 

ved i vedlegg 4. 
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Figur 5-14 Delmål FoU og satsingsområder 
Delmål FoU: Flere innovative virksomheter, i nasjonal og global konkurranse 

Styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten 
Bedrifter og offentlig sektor har ledende PhD-kompetanse 
Styrke FoUI-investeringer i privat og offentlig sektor i hele fylket 
Nyttiggjøre FoUI-finansierende ordninger nasjonalt og internasjonalt 
Næringslivet i hele fylket etablerer sterke koblinger i ledende FoUI-miljøer 
Videreutvikle innovasjonssystemet i Buskerud 
 

Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere 
HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner 
Forskningskompetansen styrkes gjennom samarbeid med nasjonalt og internasjonalt ledende FoU-miljøer 
 

Styrke nye muligheter for bærekraftig utnyttelse av naturressurser 
Forskning og innovasjon knyttet til bærekraftig bruk av naturressurser prioriteres 
Det offentlige stiller krav om innovative miljøvennlige løsninger 
Ny anvendelse av eksisterende teknologi er en prioritert satsing  
 

Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon 
Bedrifter gis kunnskap om offentlig innovasjonsbehov 
Offentlige virksomheter utvikler innovative løsninger og er en aktiv utviklingspartner sammen med næringslivet  
Det offentlige stiller krav om innovative løsninger i offentlige innkjøp 

Kilde: Buskerud fylkeskommune (2014) 

Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud ble etablert i 2014 og er et ett fylkeskommunens viktigste 

virkemiddel for oppfølging av FoU-strategien. Programmet hadde i 2015 en ramme på inntil 2 millioner 

kroner.60 Midler tildeles etter søknad, og det er fylkeskommunen som forvalter programmet, men det 

er et eget oppnevnt programråd som vurderer søknadene. Deltagere i programrådet er lagt ved i ved-

legg 5. 

Til tross for etableringen av de to møteplattformene, ytrer flere av informantene vi har snakket med i 

forbindelse med dette prosjektet at de opplever at dette satsingsområdet er for dårlig ivaretatt i prak-

sis. Tilsvarende tilbakemeldinger ble også gitt i forbindelse med midtveisevalueringen (Strategi og ana-

lyse, 2012). En årsak kan være at de omtalte møteplassene ble etablert relativt sent i strategiperioden 

og derfor ikke er godt nok utviklet og kjent. En annen årsak kan være at de ikke er opprettet for opp-

følging av strategien som sådan, men handler om avgrensede eller tilgrensede deler av strategien. Når 

det er sagt, så er det viktig å presisere at det blant informantene var delte meninger om hvorvidt det 

faktisk var et reelt behov for flere møteplasser eller hvordan fylkeskommune i praksis kan følge planen 

mer aktivt opp.  

                                                           
60 Støtten kan finansiere personellkostnader samt aktiviteter knyttet til bl.a. (innovasjons-)rådgivning, prosessledelse, nett-
verksbygging, møteplasser, analyse- og strategiprosesser, kommunikasjons- og læringsaktiviteter samt eksperimentell utvik-
ling og forstudier (FoU). Prosjekter som utvikler samarbeid innen og mellom aktørgrupper og på strategiens satsingsområder 
prioritertes.  
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5.5.2 Videreutvikle operativt samarbeid og samhandling gjennom 
klynge og mobiliseringstiltak 

Som nevnt kan dette satsingsområdet også sies å handle om det operative samarbeidet som foregår 

mellom bedrifter, og mellom bedrifter og forskningsmiljøer i fylket. Basert på intervjuene har fylkes-

kommunen i liten grad tatt initiativ til opprettelsen av nye møteplasser for virksomheter, men under-

støtter samarbeid indirekte gjennom klynge og nettverksaktiviteter og innovasjonsselskaper finansiert 

alene og sammen med andre virkemiddelaktører.  

Fylkeskommunen, sammen med Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet finansierer en rekke 

klynge- og nettverksaktiviteter. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om klyngepro-

grammet som gir støtte til hhv. Norwegian Centres of Expertise (NCE), Global Centres of Expertise 

(GCE) og Arena-klynger61. Fylkeskommunen gir også støtte til et utvalg av disse jf. Kapittel 3. Innovasjon 

Norge forvalter programmet bedriftsnettverk hvor bedrifter samarbeider om avgrensete samarbeids-

prosjekter. Formålet med klynge- og nettverksprogrammene er at bedriftene gjennom å samarbeide 

skal øke sin forskningsintensitet og/eller innovasjonsgrad, men innretningen, programlengde, rammer 

og ambisjoner varierer for de ulike typer av klynge- og nettverksprosjekter. 

Som omtalt i kapittel 3 deltar i en rekke virksomheter i Buskerud i ulike klynger og nettverk, eksempel-

vis NCE systems Engineering, Arena Subsea Valley og Arena Electric Mobility. En rekke virksomheter i 

Buskerud deltar også i klynger og nettverk hvor øvrige virksomheter i klyngen befinner seg utenfor 

Buskerud.  

I alt deltok 155 private og offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i Buskerud i ett eller flere 

slike klynger eller nettverk. I 2015 var 3 virksomheter med i en GCE-klynge (NODE og Subsea), 26 virk-

somheter med i en NCE-klynge, 67 i en arena-klynge og 66 i et bedriftsnettverk. Enkelte virksomheter 

deltar i flere klynger og eller nettverk samtidig.   

De største klyngene og nettverkene målt i antall deltagere fra Buskerud i 2015 er Arena Subsea Valley 

(55 deltagere), etterfulgt av Bedriftsnettverket Matopplevelser i Numedal (34), Bedriftsnettverket 

Ringeriksmat (17 deltagere), NCE systems engineering (15 deltagere) og Arena Electric Mobility (8 del-

tagere).  

Det har vært en sterk vekst i antall deltagere hvert år i perioden 2010-2015 (jf. Figur 5-15). Særlig sterk 

vekst har det vært i antall virksomheter som deltar i bedriftsnettverk, men også i antall virksomheter 

som deltar i arena-klynger. Arena Subsea har stått for den største veksten målt i antall deltagere, med 

en økning fra 5 til 55 i perioden, men NCE SE (fra 8 til 15) og NCE Medtech (fra 0 til 6) har vokst i 

perioden. 

                                                           
61Klyngeprogrammet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrå-
det. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. 
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Figur 5-15 Private og offentlige virksomheters deltagelse i offentlig finansierte klynge- og nett-
verksprogrammer (GCE, NCE, Arena og Bedriftsnettverk). 2009-2015. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, samspillsdatabasen 

Veksten i antall deltagere vil være preget av utviklingen i offentlig finansiering i denne typen tiltak. 

Følgelig finner vi tilsvarende økning også i andre fylker. Like fullt indikerer utviklingen tiltagende sam-

arbeid i fylket. Årsaken er at de deltagende bedrifter må inngå i formelt samarbeid for å delta i disse 

virkemidlene. Det vil ikke være rasjonelt for en bedrift å inngå i et slikt formelt samarbeid dersom man 

ikke har intensjon å samarbeide eller antar at deltagelsen vil gi noen form for merverdi. Intervju un-

derstøtter vurderingen.  

Når det gjelder de ulike klynges bidrag til forskning og innovasjon så vil dette variere mellom de ulike 

klyngene og nettverkene. De ulike programmene og klyngene blir jevnlig evaluert. Grovt sett kan vi si 

at virksomhetene i GCE og NCE klyngene normalt består av relativt forskningsintensive og internasjo-

nalt orienterte virksomheter, og den offentlige støtten gis under forventning om økt forskningsaktivi-

tet. Vi har allerede omtalt forskningsaktiviteten i NCE SE og deres forskningsinnsats (jf. Kapittel 5.2). 

En tilsvarende øvelse for Arena Subsea vitner om at de Buskerudbaserte virksomhetene i denne 

klyngen også er forskningsintensive, indikert gjennom deltagelse i SkatteFUNN og forskningsprogram-

mer i Forskningsrådet (særlig BIA, Petromax, Demo2020). Vi kan også forvente at disse virksomhetene 

er innovative, uten at dette kan dokumenteres uten nærmere gjennomgang.  

Når det gjelder virksomheter som deltar i bedriftsnettverk, så kan vi ikke utelukke at disse driver med 

forskning, men som virkemiddel handler bedriftsnettverk hovedsakelig om samarbeid om salg og mar-

kedsføring, og om mobilisering og entreprenørskap.  Samlet tyder data på forskningsintensive virksom-

heter ønsker å være en del av formelle klyngeprogrammer. Det er imidlertid ikke opplagt om klynge-

virkemidlene direkte leder til at virksomhetene blir mer forskningsintensive eller innovative. Det kan 

like gjerne være at organisering av allerede innovative virksomheter gir grunnlag for å etablere en for-

mell klyngeorganisering. På lengre sikt og indirekte kan likevel slik organisering styrke grunnlaget for 

innovasjon og forskning ved at partnerskap styrkes og at det regionale arbeidsmarkedet for kunnskaps-

medarbeidere blir mer synlig og attraktivt. 
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I tillegg til det ovennevnte, vil det være virksomheter som deltar i samarbeidsprosjekter eller klynge-

initiativ som ikke mottar støtte fra det offentlige (eksempelvis Treklyngen på Follum) eller som direkte 

eller indirekte samarbeider fordi de er en del av et innovasjonsselskap eller omstillingsprogram. 

Ett annet viktig virkemiddel for innovasjon og innovasjonsfremmende samarbeid i Buskerud er VRI 

(Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon 

gjennom samhandling og mobilisering. VRI startet i 2007 og er et 10-årig program i regi av Forsk-

ningsrådet. Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskapning i regionene 

gjennom FoU-samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. 

VRI består av et samhandlingsprosjekt og minst ett prosjekt i hver region. I perioden 2010-2015 har 

VRI Buskerud er organisert med en styringsgruppe, et arbeidsutvalg med representanter fra Høgsko-

len i Sørøst-Norge (HSN) og Buskerud Fylkeskommune (BFK), samt delprosjektledere som har hoved-

ansvaret for sine prosjekter. VRI finansiert 4 VRI prosjekter i Buskerud. Høyskolen er prosjektleder i 

alle prosjektene. 

Figur 5-16 VRI-prosjekter i Buskerud 2010-2015 

Prosjekttittel                                                                                                               Prosjektleder  
«Hemsedalsløftet» - Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud Forskningsprosjekt.  
Formålet er å styrke Hemsedals internasjonale konkurranseposisjon som leverandør av 
reiselivstjenester 
 HSN (tidligere HiB)  

Velferdsteknologi.  
Formålet er å etablere en robust leverandørklynge for velferdsteknolog  HSN (tidligere HiB)  

Leverandørinvolvert innovasjon.  
Formålet er å utvikle samarbeid for leveranse av systemløsninger. HSN (tidligere HiB)  

Økt verdiskaping gjennom læring og varig styrkning av Buskeruds Innovasjonssystem.  
Formålet er å legge til rette for at Buskerud blir arena for læring på tvers av næringer, 
FoU-aktører og virkemiddelapparat HSN (tidligere HiB)  

Kilde: Samspilldatabasen, Årsrapport VRI Buskerud (2015) 
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6 Oppsummering og innspill til ny strategi 

I dette kapitlet sammenstilles innspill fra sentrale interessenter og Samfunnsøkonomisk analyse sine 

vurderinger basert på funn fra de foregående kapitler. 

Strategien gir retning for det regionale forsknings- og innovasjonsarbeidet 

Vi har i foregående kapittel sett en vekst i FoU aktivitet i Buskerud i løpet av strategiperioden. FoU-

aktiviteten, og -veksten, er hovedsakelig drevet av aktørene i næringslivet. Forskningsaktiviteten i næ-

ringslivet er konsentrert om aktører i Kongsberg og Drammensregionen, og det er teknologisk forsk-

ning som dominerer. Det er imidlertid også forskning i andre deler av fylket og på andre fagområder. 

Gjennomgangen viser at det forskningsaktivitet innenfor alle fire satsingsområdene definert i gjel-

dende strategi. Mest forskningsaktivitet finner vi innen SE-miljøet, men også virksomheter innenfor 

helse og omsorg og fornybar energi og miljø bedriver forskning. Forskningsaktiviteten i reiseliv og opp-

levelsesnæringene synes begrenset. 

Det at forskningsaktiviteten i fylket og innenfor de næringene som ble løftet fram i gjeldende strategi 

samlet sett vokser, kan tolkes som at man beveger seg i retning av å nå målet med strategien. Selv om 

vi ikke kan isolere effekten av forsknings- og innovasjonsstrategien, og midlene som Fylkeskommunen 

selv benytter til forskning og utvikling er begrenset, er det nærliggende å tro at i hvert fall deler av den 

forsknings- og innovasjonsaktiviteten vi ser innfor de fire satsingsområdene kan tilskrives strategien. 

Vi mener det er rimelig å legge til grunn at den synligheten og prioriteringen som ligger i være et defi-

nert som et satsingsområde, gir berørte virksomheter anerkjennelse. Stolthet og anerkjennelsen spo-

rer videre aktivitet og investeringer.  

Når virksomhetene øker egen satsing er det videre rimelig å vente at det påvirker prioritering ved til-

deling av regionale forsknings- og innovasjonsvirkemidler. Intervjuer med virkemiddelaktørene bekref-

ter at de legger strategien og satsingsområdene til grunn for tildelinger i VRI, regionalt innovasjons-

program og Oslojordfondet, men også i aktørenes regionale mobiliserings- og nettverksaktiviteter. Et-

ter vår vurdering er strategien med på å skape retning for forsknings- og innovasjonsarbeidet i regio-

nen. Nasjonale virkemidler er imidlertid underlagt andre prioriteringer.   

Det at vi også ser en vekst i verdiskaping innenfor flere av disse næringene vil også kunne tolkes som 

at man beveger seg i retning av å nå målene med strategien. Denne utviklingen påvirkes imidlertid av 

så mange andre eksterne faktorer, at verdiskapingsutviklingen ikke kan kobles direkte til fylkets FoU-

strategi.  For eksempel vil markedsutvikling, konkurransesituasjon og foretaksstrategiske beslutninger 

være det som avgjør verdiskapingsutviklingen på kort sikt. Forskning bare er en av mange innsatsfak-

torer i en virksomhets produksjon og det kan ta lang tid fra forskningsaktiviteter frambringer kunnskap 

til kunnskapen inngår i produkter som kan omsettes i markedet.  

Det er likevel viktig å merke seg at aktørene i SE-miljøet opererer i internasjonale markeder der forsk-

ning og innovasjon ansees som viktige innsatsfaktorer for å opprettholde og videreutvikle konkurran-

sekraften. Kontinuerlig forskning blir dermed viktig. Den verdiskapingsutvikling vi har sett de siste 
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årene vil dermed være påvirket av forskning som skjedde for flere år side, akkurat som forskningen de 

siste årene vil påvirke kommende på års konkurranseposisjon. Forskning kan også ansees som viktig 

for utviklingen av nye helseteknologiske produkter og ny miljøteknologi, men synes å spille en mindre 

sentral rolle for reiseliv- og opplevelsesnæringene.  

Satsingsområdene synes godt forankret – ulike meninger om behovet for mer spissing framover 

Flere av informantene vi har snakket med i forbindelse med dette prosjektet trekker fram at arbeidet 

med utviklingen av den forrige strategien la til rette for bred involvering og forankring hos sentrale 

aktører. Satsingsområdene passer også godt sammen med de næringer som Samfunnsøkonomisk ana-

lyse har identifisert som særlige styrkepunkter (jf. Vedlegg 3). De fire næringer som er definert om 

satsingsområder i den gjeldende strategien, synes med andre ord å være godt forankret både i kom-

parative fortinn sentrale interessenters vurderinger og i regionens komparative fortrinn.  

Når det er sagt, så trekker også flere av informantene fram at de fire satsingsområdene er relativt 

løselig definert, slik at mange former for næringsaktivitet kan sies å falle innenfor ett av satsingsområ-

dene. Enkelte intervjuobjekter er derfor av den oppfatning at det ville være en fordel med enda mer 

spissing, og med det skarpere prioriteringer, mens andre er av en oppfatning av at det er bra at av-

grensningene er relativt åpne fordi man da ikke utelukker virksomheter eller aktiviteter man ikke opp-

rinnelig så for seg. 

Etter vår vurdering er det gode grunner for at man i strategien skal prioritere enkelte områder som 

man ser muligheter for framover. Uten prioritering, vil ikke strategien kunne bidra til å samle aktørene 

om enkelte satsingsområder og skape den retningen for arbeidet som man ønsker med en slik strategi. 

De begrensende finansielle rammene som Fylkeskommunen og andre aktører disponerer til regionale 

satsinger, understreker betydningen av en slik prioritering.  

Det kan likevel være gode grunner for at den enkelte satsing er bred nok til å fange opp reelt nyska-

pende forskning og innovasjon. Gjøres satsingene for smale, blir aktivitetene ofte mer forutsigbare og 

veldig avhengig av at myndighetene har god kunnskap om hva som vil avkastning i årene framover. Vi 

vil derfor advare mot å snevre satsingen for mye tematisk. Hovedpoenget bør være at FoU-strategien 

stimulerer til mer forskning og innovasjon på områder hvor slik aktivitet er viktig for virksomhetenes 

konkurranseevne og verdiskaping. Få satsingsområder gir retning, mens noe åpne områder gir rom for 

nyskapende forskning og innovasjon. For eksempel er det verdt å påpeke at vår gjennomgang tyder på 

at Buskerud er særlig sterke på teknologiforskning og at teknologiforskningen ikke er avgrenset til SE-

miljøet. Flere virksomheter er aktive innen Subsea-teknologi, og særlig i Drammensregionen finnes en 

rekke andre virksomheter som også driver teknologisk forskning. 

Enkelte etterspør mer oppfølging underveis i strategiperioden 

Som omtalt i kapittel 5.5 er det en gjennomgående tilbakemelding fra intervjuobjektene at nåværende 

strategi er for lite konkret og at det ikke er entydig hvilket ansvar Fylkeskommunen og øvrige aktører 

har for oppfølgingen av den. Tilsvarende tilbakemeldinger kom også fram i forbindelse med midtveis-

evalueringen (jf. Analyse og Strategi, 2012).  
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Som en oppfølgning på midtveisevalueringen, har fylkeskommunen blant annet introdusert regionalt 

innovasjonsprogram. Blant respondentene er det delte meninger om behovet for et regionalt innova-

sjonsprogram. Enkelte trekker fram at innovasjonsprogrammet er et viktig for at fylkeskommunen skal 

ha et eget virkemiddel for å følge opp strategien og legge til rette for økt mobilisering og samarbeid 

om forskning og innovasjon i fylket. Andre peker på at programmet er for lite kjent blant aktørene i 

fylket og det å innføre nye virkemidler i tillegg til de eksisterende virkemidlene kompliserer forsknings-

miljøenes orientering i virkemiddelapparatet.  

Fylkeskommunen har også etablert et eget verdiskapingsteam for forskning i forbindelse med den re-

gionale handlingsplanen. Et av disse verdiskapingsteamene har et særlig ansvar for oppfølging av del-

målet som handler om forskning og utvikling. Enkelte av intervjuobjektene ser behovet for flere møte-

plasser, mens andre taler om viktigheten av å ikke etablere flere parallelle strukturer og møteplasser. 

Etter vår vurdering synes det mest hensiktsmessig å se den regionale handlingsplanen og oppfølgingen 

av en ny FoU strategi i sammenheng framfor å etablere parallelle møteplasser for strategisk tekning.   

Når det gjelder det operative samarbeidet mellom forskningsutførende aktørene så er viser gjennom-

gangen at aktørene i stor grad samarbeider med miljøer utenfor fylket. Det kan indikere at det er po-

tensiale for mer samarbeid innad i fylket, men også at miljøene vurderer andre samarbeidspartnere 

som mer relevante. Både klynge- og nettverksaktivitetene, men også innovasjonsselskaper og andre 

legger til rette for regionalt og faglig samarbeid. Etter vår vurdering er det heller ikke opplagt et behov 

for å etablere flere parallelle strukturer og møteplasser for operativt samarbeid.    

Involvere og støtte opp om regionens forskningsinstitusjoner 

Gjennomgangen vitner om tiltagende FoU-aktivitet i fylket og at fylket er på god vei mot å bli ledende 

på næringsrettet forskning. Imidlertid er aktiviteten konsentrert om et fåtall miljøer. Implikasjonen er 

at FoU-aktiviteten i fylket er relativt sårbar for endringer i FoU-aktiviteten ved de forskningsintensive 

aktørene. Hvordan disse utvikler seg framover vil ha stor betydning for så vel forskningsaktiviteten som 

verdiskaping og sysselsetting. I tillegg vil det være avgjørende i hvilken grad forsknings- og innovasjons-

aktiviteten kan økes i andre deler av næringslivet. Potensialet synes stort. 

Siden fylket har få offentlige forskningsinstitusjoner, er framtidig FoU-aktivitet i mindre grad påvirket 

av endringer i den nasjonale FoU politikken. Høyskolen har allerede vært gjennom flere fusjoner, og 

har nå ambisjoner om å bli et universitet. Uavhengig av formell status, er det å ha langsiktige forsk-

ningsinstitusjoner med å redusere sårbarheten knyttet til endringer i markedene som virksomhetene 

opererer i. Sterke forskningsinstitusjoner i regionen som driver forskning på kontinuerlig basis vil 

kunne være en sentral drivkraft og samarbeidspartner både fordi som i dag er forskningsaktive og for 

miljøene som er mindre forskningsaktive. Det blir derfor spennende å se hvilken rolle høyskolen fram-

over kan ta både når det gjelder forskning, og leveranse av studenter med den kompetanse som næ-

ringsliv og offentlig sektor i regionen har behov for. Vi anbefaler derfor at høyskolen er tett koblet på 

arbeidet med utvikling av ny strategi.  
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Strategien bør være geografisk robust 

Selv om FoU strategien skal ta utgangspunkt i Buskerud og de mulighetene som ligger i Buskerud, er 

det enkelte informanter som taler for at verken strategien eller oppfølgingen bør være strengt avgren-

set fylkesgrensen. Forskning og innovasjon skjer i samspill mellom aktører, og det er ikke gitt at sam-

arbeidende parter er lokalisert i samme fylke eller region, noe som bekreftes i vår gjennomgang. Høy-

skolen har aktivitet i flere fylker og mange av virksomhetene deltar i klynger og nettverk hvor brorpar-

ten av virksomhetene er lokalisert utenfor fylket. Betydningen av den sterke internasjonalisering både 

i produkt og FoU-markedene, og potensielle endringer i kommuner og fylkesgrenser som følge av for-

valtningsreformen underbygger argumentet.  
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Vedlegg 1: Informanter 

 

Navn Organisasjon, Rolle 

Trine steen 

 

Norges Forskningsråd 

Per Steinar Jensen NHO Buskerud 

 

Mette Falck-

Pedersen 

Høyskolen i Sørøst-Norge  

 

Britt Haraldsen Innovasjon Norge  

 

Tina Wågønes 

 

Papirbredden innovasjon 

Ole Andreas Schärer Siva Regional kontaktperson 

Terje Tilden     Modum Bad 

Bjørg Landmark Drammen kommune helse og omsorg,  

Torkil Bjørnson  NCE SE Kongsberg 

Tine Østby Destinasjon Hemsedal 
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Vedlegg 2: Næringspopulasjoner 

De fire satsingsområdene som løftes fram i gjeldene strategi for Buskerud er reiseliv og opplevelses-

næringer, helse og omsorg, miljø og energi og systems engineering. Felles for alle områdene er at vi 

kun ser på markedsrettede virksomheter. Det vil si at virksomhetene er statlig eide aksjeselskaper, 

kommunale aksjeselskaper, private aksjeselskaper eller personlige foretak. Under følger en nærmere 

beskrivelse av hvordan vi har avgrenset de enkelte områdene.  

Reiseliv og opplevelsesnæringene 

I utvelgelsen av virksomheter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene har vi tatt utgangspunkt i Me-

non Business Economics sin reiselivspopulasjon (hentet fra Menon Business Economics og Senter for 

Reiseliv ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2014) Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i 

Norge – utvikling og fremtidspotensiale). Denne er noe strengere enn Statistisk sentralbyrås reiselivs-

definisjon, som inkluderer flere næringer innenfor utleie- og leasingvirksomhet og drift av biblioteker 

mv. Reiselivspopulasjonen defineres ved utvalgte næringskoder på femsiffernivå etter Standard for 

næringsgruppering (SN2007). Disse er gjengitt i tabellen under.  

Virksomheter kan registrere inntil tre næringskoder i Brønnøysundregistrene. For eksempel kan ho-

vedvirksomheten være dyrking av korn, mens drift av ferieleiligheter er en tilleggsaktivitet. I mange 

tilfeller er det interessant å inkludere disse virksomhetene i utvalget slik at vi også fanger opp aktører 

som har reiseliv og opplevelser som en tilleggsaktivitet.   

For å undersøke om enkeltpersonforetakene faktisk er aktive innen reiseliv, eller om de primært driver 

med landbruk har vi sett på hvilke virkemidler disse mottar støtte fra. Undersøkelsen viste at dette i 

all hovedsak dreide seg om jordbruksrelaterte virkemidler (lån og investeringstilskudd til landbruk). 

Det å inkludere disse aktørene i utvalget vil derfor forstyrre bildet av reiselivsnæringens deltagelse i 

offentlige virkemidler og slik at vi for denne næringen har valgt å ta enkeltpersonforetak ut.  

Næringskode Forklaring  
47.241  Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer  

49.100  Passasjertransport med jernbane  

49.311  Rutebiltransport i by- og forstadsområde  

49.312  Transport med sporveis- og forstadsbane  

49.320  Drosjebiltransport  

49.391  Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde  

49.392  Turbiltransport  

49.393  Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser  

50.101  Utenriks sjøfart med passasjerer  

50.102  Innenlandske kystruter med passasjerer  

50.109  Kysttrafikk ellers med passasjerer  

50.300  Passasjertransport på elver og innsjøer  

51.100  Lufttransport med passasjerer  

55.101  Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  

55.102  Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant  

55.201  Drift av vandrerhjem  

55.202  Drift av ferieleiligheter  

55.300  Drift av campingplasser  

56.101  Drift av restauranter og kafeer  
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56.102  Drift av gatekjøkken  

56.210  Cateringvirksomhet  

56.301  Drift av puber  

56.309  Drift av barer ellers  

59.140  Filmframvisning  

77.210  Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr  

79.110  Reisebyråvirksomhet  

79.120  Reisearrangørvirksomhet  

79.901  Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper  

79.902  Guider og reiseledere  

79.903  Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  

79.909  Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted  

90.012  Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst  

90.020  Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet  

90.040  Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet  

91.021  Drift av kunst- og kunstindustrimuseer  

91.022  Drift av kulturhistoriske museer  

91.023  Drift av naturhistoriske museer  

91.029  Drift av museer ikke nevnt annet sted  

91.030  Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter  

91.040  Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater  

93.210  Drift av fornøyelses- og temaparker  

93.291  Opplevelsesaktiviteter  

93.292  Fritidsetablissement  

93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
Kilde: Menon Business Economics 

Systems Engineering 

Virksomheter innenfor dette satsingsområdet er avgrenset til virksomheter i NCE-klyngen Systems 

Engineering. Klyngen består av 25 virksomheter, hvorav 15 er lokalisert i Buskerud. Øvrige virksomhe-

ter i klyngen er lokalisert i Telemark, Vestfold og Akershus. 

Helse og omsorgsnæringene 

Dette området er avgrenset på bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyses utvalg av næringskoder, samt 

målbedrifter i Driv Inkubator AS, partnere i Vitensenteret Helse og Teknologi, Oslo Medtech (NCE) og 

utvalgte medlems-/leverandørlister (bl.a. Arena Helse, Legemiddelindustriforeningen, leverandører til 

St. Olavs Hospital). Tabellen under angir vårt utvalg av næringskoder. Virksomheter kartlagt ved hjelp 

av de andre nevnte kildene kan ha andre næringskoder enn disse. Utvalget er begrenset til markeds-

rettede virksomheter, det vil si at offentlig forvaltning er holdt utenfor. 

Næringskode Forklaring  

21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater 

26.600 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr 

30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 

46.435 Engroshandel med optiske artikler 

46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 

47.291 Butikkhandel med helsekost 

47.730 Butikkhandel med apotekvarer 

47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 

47.782 Butikkhandel med optiske artikler 

47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost 

85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 

86.101 Alminnelige somatiske sykehus 
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86.102 Somatiske spesialsykehus 

86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 

86.106 Rusmiddelinstitusjoner 

86.107 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 

86.211 Allmenn legetjeneste 

86.212 Somatiske poliklinikker 

86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 

86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern 

86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 

86.230 Tannhelsetjenester 

86.901 Hjemmesykepleie 

86.902 Fysioterapitjeneste 

86.903 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

86.904 Annen forebyggende helsetjeneste 

86.905 Klinisk psykologtjeneste 

86.906 Medisinske laboratorietjenester 

86.907 Ambulansetjenester 

86.909 Andre helsetjenester 

87.101 Somatiske spesialsykehjem 

87.102 Somatiske sykehjem 

87.201 Psykiatriske sykehjem 

87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 

87.301 Aldershjem 

87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet 

87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet 

87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner 

87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers 

88.101 Hjemmehjelp 

88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede 

88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 

88.994 Varig tilrettelagt arbeid 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Fornybar energi og miljø 

Avgrensning av virksomheter innen fornybar energi og miljø i Buskerud er gjort på bakgrunn av Sam-

funnsøkonomisk analyses utvalg av næringskoder, målbedrifter i Pan Innovasjon (inkubator) og mot-

takere av tilskudd fra Miljøteknologiordningen (Innovasjon Norge). Tabellen under angir vårt utvalg av 

næringskoder. Virksomheter kartlagt ved hjelp av de andre nevnte kildene kan ha andre næringskoder 

enn disse. 

Næringskode Forklaring  

16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 

16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 

16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 

16.232 Produksjon av bygningsartikler 

16.240 Produksjon av treemballasje 

16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 

17.120 Produksjon av papir og papp 

17.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 

17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 

35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 

35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft 

35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel 

35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass 

35.119 Produksjon av elektrisitet ellers 

35.210 Produksjon av gass 

38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 
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38.120 Innsamling av farlig avfall 

38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 

38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 

39.000 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 



Rapport 46-2016 

 

84 

Vedlegg 3: Regionale styrkepunkter 

Figurene som følger viser regionale styrkepunkter for ulike regioner i Buskerud. Med næringer mener 

vi næringer slik disse er definert i næringsnomenklaturen NACE (2-siffer) som blant annet er brukt av 

SSB. I figuren er ikke-markedsrettet næringsvirksomhet som helse, undervisning, forsvar og admini-

strasjon og omsorg utelatt. Fylkets 21 kommuner er delt inn i følgende fem regioner:  

Region Kommuner      

Drammensregionen Drammen Øvre Eiker Nedre 
Eiker 

 Lier Røyken Hurum 

Hallingdal  Flå  Nes  Gol  Hemsedal Ål Hol 

Midt-Buskerud Sigdal  Krødsherad Modum    

Numedal Kongsberg  Flesberg Rollag Nore og 
Uvdal 

  

Ringerike  Ringerike Hole     

 

Figuren inneholder kun næringer som for hver av regionene har minimum 50 ansatte i 2015.  

Figurene plasserer ulike næringer utfra fire dimensjoner: 

 x-aksen viser næringens relative styrkeposisjon, dvs. andel av de ansatte i næringen i den ang-

itt regionen sammenlignet med andel ansatte i den samme næringen på landsbasis. Næringer 

som er plassert til høyre for origo har relativt sett flere ansatte enn landet for øvrig innenfor 

den angitte næringen.  

 Y-aksen viser næringens gjennomsnittlige sysselsettingsvekst i 2008-2015. Næringer som har 

hatt en positiv utvikling i perioden ligger over origo.  

 Størrelse på bobler viser antall sysselsatte i 2015.   

 Farge på bobler viser næringens FoU-intensitet basert på internasjonal studie av FoU-intensi-

tet i ulike næringer.  

 

 

Drammensregionen 

Relative styrkeposisjoner for Drammensregionen er gummi og plastindustri, metallindustri, papir og 

papirvareindustri, avfallshåndtering, elektronisk industri og bekledningsindustri i tillegg til forretnings-

messig tjenesteyting som tjenesteyting knyttet til eiendom, leasing og utleievirksomhet og annen for-
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retningsmessig tjenesteyting. Papir og papirvare industri er den av disse næringene som har hatt ster-

kest nedgang målt i sysselsetting, mens avfallshåndtering og metallindustri er de av disse som har hatt 

sterkest vekst.  De relativt store røde boblene nærmere origo spesialisert bygg og anleggsvirksomhet, 

samt engoshandel og agentur.  

Figur 0-1 Styrkeposisjoner Drammensregionen 
 

 

 

Kilde: SSB, OECD, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Hallingdalen 

Relative styrkeposisjoner for Hallingdalen overnattingsvirksomhet, motorkjøretøyindustri, gummivare 

og plastindustri, trelast og trevareindustri, skogbruk og tilhørende tjenester, samt jordbruk. Av disse 

er særlig jordbruk og skogbruk, samt gummivare og plastindustri hatt en nedgang de senere år. Heller 

ikke overnattingsvirksomheten er i vekst. Størst vekst har det vært innen avfallshåndtering og spesia-

lisert bygge og anleggsvirksomhet.  

Figur 0-2 Styrkeposisjoner Hallingdalen 
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Kilde: SSB, OECD, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Ringerike 

Relative styrkeposisjoner for Ringerike er motorkjøretøy industri, mineral produksjon, jordbruk, bryt-

ning og bergverk, samt arkitekter og konsulenter.  

Figur 0-3 Styrkeposisjoner Ringerike 
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Kilde: SSB, OECD, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Numedal 

Relative styrkeposisjoner for Numedal er data og elektronisk industri, motorkjøretøyindustri, trans-

portmiddelindustri ellers og metallvareindustri. Av disse har særlig metallvareindustrien hatt en positiv 

sysselsettingsutvikling de senere år, mens data- og elektronisk industri har hatt nedgang.  

Figur 0-4 Styrkeposisjoner Numedal 
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Kilde: SSB, OECD, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Midt-Buskerud 

Relative styrkeposisjoner for Midt-Buskerud er møbelindustri, motorkjøretøyindustri, skogbruk, elek-

tronisk industri og gummivare og plastindustri. Av disse har særlig motorkjøretøyindustrien hatt en 

positiv sysselsettingsutvikling de senere år, mens møbelindustri og skogbruk har hatt en nedgang.  

Figur 0-5 Styrkeposisjoner Midt-Buskerud 
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Kilde: SSB, OECD, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vedlegg 4: Deltagere i Partnerskapsstyret 

Organisasjon  Deltager 

Buskerud fylkeskommune Utviklingssjef Kristian Thowsen 

Fylkesmannen i Buskerud Ass. fylkesmann Runar Schau Carlsen 

Innovasjon Norge BuVe Direktør Tore Strømsodd 

NAV Buskerud Direktør Elisabeth Holen 

NHO Buskerud Regiondirektør Per Steinar Jensen 

Norges Forskningsråd Regionansvarlig Trine Steen 

LO Buskerud Distriktssekretær Jan Petter Gundersen 

KS Buskerud Rådmann i Gol Hege Mørk 

Næringsforeningene i Buskerud Daglig leder i Drammen Næringslivsforening Hans Petter Tonum 

Høgskolen i Sørøst-Norge Stabssjef Per Eirik Lund 

Siva Regionansvarlig Ole Andreas Schärer 
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Vedlegg 5: Deltagere i programråd for regionalt innova-
sjonsprogram 

Organisasjon  Deltager 

Dresser Rand Kongsberg 
Elisabeth Syveru  

Lindum 
Sigrid Hilsen 

Devotek 
Per Håvard Kleven 

Forskningsrådet Trine Steen 

Innovasjon Norge 
Buskerud/Vestfold 

Brit Haraldsen 

KS Per Bjørnar Knudsen 

Høgskolen i Sørøst-Norge Mette Falck-Pedersen 

Fylkesmannen i Buskerud 
Helge Nordby, Bente Bjerknes 
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