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VISJON OG MÅL – NÆRINGSHAGEN I ODDA  

Næringshagen i Odda skal legge til rette for nyskaping og vekst  

i nytt og eksisterende næringsliv og i offentlig sektor gjennom rådgiving,  

prosjektledelse, kompetanseheving og nettverksbygging mot et regionalt 
marked. 

  



NÆRINGSHAGEN I ODDA 

Bistå nyetablerere og eksisterende næringsliv i videreutvikling av virksomhet gjennom 
samarbeid, nettverk og formidling av kompetanse eller ressurser (økonomiske eller 
personalmessige). 

Etablererteneste 

Bedriftsutvikling 

Koblingsaktør 

Prosjektledelse 



HOVEDOPPGAVER 

Nettverk Etablerertjeneste 

 
Fra Idè til marked 
 
Avklaring av ideer 
 
Etablererkurs og -veiledning 
 
Forretningsplan 
 
Søknader Innovasjon 
Norge, regionale fond, 
andre 

Innovasjon Norge,  
Connect Vest,  
Hordaland Fylkes- 
Kommune, INUNET 
 
Bedriftsnettverk 
 
SMB Hardanger 
 
Koordinering  
organisasjoner 

Prosjektledelse 

Fonna Contracting 
 
Organisering 
reiseliv - OK 
 
Ungt 
Entreprenørskap 
 
Trainee Indre 
Hordaland 

 
 
 

Kurs/utdanning 

Studiesenteret 
 
Diverse kurs 
 
Høgskoleutdanning 
 
Det næringen etterspør 
 
 



Tøff og «hårete» 

målsetjing: 

 
«NIH skal, slik som Hardangerbrua,  

gjere sitt til for å binde saman 

Hardanger til ein region med vekst 

og utvikling» 

 

 



 

 

• NIH tatt opp i Næringshage-programmet til Siva 15. juni 2016  

• Siva og HFK bidreg med driftskapital 

• I dag kjøper 20 målbedrifter får rabbatterte tenester 

• 10 andre medlemsbedrifter 

 

  



 

 Våre ytingar til bedriftene: 

• Samtalepart for bedrifter og gründerar - etablererteneste 

• Rådgjev målbedrifter og gründerar 

• Kople mot kapital og kompetanse 

• Framsnakke og promotere bedriftene 

• Tilrettelegge for nettverk mellom bedrifter 

• Initiere samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser 

• Prosjektleiar på utviklingsarbeid 

• Bedriftsnettverk og klyngearbeid 



SAMARBEID MELLOM BEDRIFTER –  
ULIKE NIVÅER OG GRADER AV FORPLIKTELSE 

• Invitere bedriftene til gode møteplassar  

• Legge til rette for god dialog og samarbeid 

• Kurs og samlinger/temamøter både innenfor og på tvers av fagfelt  

• Produktpakkesamarbeid? 

• Forpliktende samarbeidsavtale 

• Bedriftsutvikling – bistand til å se muligheter og behov 

• Samkjøring av produksjonsmidler og ressurser? 

• Ulik men lik? 

 



VI SPILLER PÅ LAG MED 

 Vi er avhengig av gode nettverk og kompetansemiljø 

 Innovasjon Norge 

 Hordaland fylkeskommune 

 Kommunene i Hardanger 

 Næringsorganisasjoner i Hardanger og elles regionen rundt oss 

 INUNET 

 Connect Vest, Nyskapingsparken 

 

 

 



BEDRIFTSNETTVERK/KLYNGEUTVIKLING 

Bedriftsnettverk – forpliktende strategiske og markedsrettede/kommersielle 
samarbeidsprosjekt med langsiktig perspektiv – økt tilgang til ressurser, styrket 
konkurransekraft og økt verdiskaping/lønnsomhet 

ARENA klyngeprogram - myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljø 
som ser mulighet for å utvikle sammenslutningen av bedrifter og hver enkelt bedrift. Skal 
stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- miljø og 
andre utviklingsaktører.  

 

•Reiseliv 

•Mat og drikke 

•Entreprenør 

•Industri 
• Subsea Odda 

• Fonna Contracting 

 

 



Sammen for vekst og utvikling i Hardanger 


