
Innspill kunnskapsinnhenting i regi av NHD 

 

NHD har bedt om innspill til en pågående kunnskapsinnhentingsprosess. Svarfristen tirsdag 

29. mai.   
 

Innspill 
 For å lykkes med kunnskapsinnhentingsprosessen anbefaler vi at en i arbeidet også fokusere 

på tiltaksdelen. Kunnskap som ikke er handlingsorientert blir ofte uvirksom. Vi anbefaler 

derfor at man som del av kunnskapsinnhentingen, hvor man skal synliggjøre flaskehalser og 

mulighetsrom innenfor de ulike næringer, også skisserer mulige 

løsninger/handlingsalternativer for å fjerne flaskehalser og åpne mulighetsrommene. Jo mer 

detaljert løsningsforslagene/tiltakene er, jo lettere vil en kunne komme i gang og få til ønsket 

utvikling. 

 Vi ser for oss utvikling innen en rekke næringer/felt/sektorer i tiden som kommer: 

o Offshore/Onshore   

 Borevirksomhet vil trolig øke med 50% > 43 rigger i 2015 

  Nye installasjoner vil trolig øke med 100% > 15-20 plattformer 2020 

  Vedlikehold og modifikasjoner vil trolig øke med 50 % 

o Maritim/Båter/Skip   

 Fartøyer skal tilpasses for virksomhet i Barentshavet 

  Havbruksnæringen får også nye båter 

o Havbruksnæring   

 Trenger biologi- og teknologikompetanse 

 Markedsføring og salg av produktene rundt i verden 

o Samferdsel    

 Veksten innen veier må økes kraftig 

 Veier, broer og overvåking av veiene krever teknologi 

o Industri    

 Finnfjord , hoteller,  sykehus, forskningsparker, havner... 

o Gruver  

 Gull i Målselv, kobber i Kvalsund, Sydvaranger Gruver 

o Energi  

 Ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest 

 Vindmølleparker 

o Russland  

 Det vil for samtlige næringer/felt være behov/flaskehalser. Herunder finner man behov 

knyttet til: 

o Infrastruktur 

o Kompetanse/rekruttering 

o Rammebetingelser 

o Leverandørutvikling 

o Innovasjonsfremmende tiltak 

o Markedsfremmende tiltak 



o Samfunnsmessige tiltak 

o m.fl. 

 Det er også viktig å kartlegge hvordan nasjonale virkemidler kan benyttes i forhold til å løse 

flaskehalsene og utvikle mulighetsrommene. Herunder kan en se for seg blant annet: 

o Regionalstøtte 
o Infrastrukturstøtte 
o FoU-støtte  
o Miljøstøtte 
o Offentlig støtte til fremme av risikokapitalinvesteringer 

 Det er også viktig å få større forståelse for hvordan nasjonale/regionale/lokale 

samarbeidsnettverk (både privat og offentlige) i større grad i fellesskap kan bidra til å løse 

flaskehalser, utvikle mulighetene.  

 

 

 


