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MÅL
ET REPRESENTANTIV ORGAN FOR NORGES MARINE
KOMPETANSE

OM STORBY MARIN
Storbyprosjektet ble igangsatt høsten 2004 med problemstillingen: «Hvordan kan storbyene
bidra til å gjøre Norge til ett av de mest konkurransedyktige og nyskapende land i verden?».
Storbymeldingen (St.Meld. Nr. 31, 2002-2003) utfordret universitetsbyene med tilliggende
klynger å være motorer i realiseringen av den beskrevne ambisjonen. Prosjektet var regionalt
forankret, og storbykommunene hadde initiativet. Med i prosjektet var byene Oslo,
Kristiansand,

Stavanger,

Bergen,

Trondheim og Tromsø.

samarbeidsprosjekt

mellom

og Kommunal-

regionaldepartementet.

og

Innovasjon

Norge,
I

Norges

første

Storbyprosjektet

Forskningsråd,

fase

var

var

et

SIVA,

KS

også Nærings-

og

handelsdepartementet involvert. Hovedleveringen av prosjektet var blåboken ”Havlandet
Norge” som ble overlevert til Fiskeri og kystministeren i Bergen, 15. juni 2010, som har vært
en viktig inspirasjonskilde for HAV 21 prosessen.
Storby Marin er en nasjonal forening stiftet av storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og
Bergen. Dette skjedde i Bergen 14.juni 2010 av tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen.
Storby Marin er i dag det eneste av Storby prosjektene som har blitt videreført.
Storby Marin skal arbeide for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonalt
ledende næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som
bærebjelker. For å styrke marin verdiskapning skal foreningen særlig bidra til økt
samhandling mellom offentlig og privat sektor og FoU-institusjoner, samt gjennom nasjonal
konsolidering av disse.
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STYRETS BERETNING
I norsk sammenheng er det de seks store landsdelssentrene Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger, Kristiansand og Tromsø som regnes som storbyer. Vel halvparten av Norges
befolkning bor i disse seks storbyregionene. Samfunnet har over lang tid gjennomgått en
sentralisering på mange områder, og storbyregionene har hatt større vekst i befolkning og
arbeidsplasser enn resten av landet.

Disse byene spiller i nasjonal sammenheng en viktig

rolle innenfor verdiskaping, utvikling, internasjonalt samarbeid og kontakt. Byene er sentre
for kunnskap, kapital, kreativitet og innovasjon.
For kunnskapsnasjonen Norge er det nødvendig å videreutvikle vekstkraftige regioner i alle
deler av landet for å sikre en balansert utvikling. Storbyene spiller en sentral rolle i denne
utviklingen. Storbyenes funksjon som knutepunkter, deres regionale betydning samt at de
utgjør et befolknings- og næringsmessige tyngdepunkt, gjør at storbyregionene er viktige
aktører og leverandører i forbindelse med gjennomføringen av den nasjonale politikken.
Tall fra SINTEF anslår at verdiskapingen fra havbruksnæring vil kunne seksdobles innen
2050. Dette forutsetter en kunnskapsbasert forvaltning som fokuserer på våre naturgitte
fortrinn innen havbruk. Kommunenes rolle i denne sammenheng er at de gjennom plan og
bygningsloven forvalter bruk og vern av kystsonen. Hvordan denne forvaltningen utøves vil
være avgjørende for hvordan det anslåtte verdiskapingspotensialet blir tatt ut.
Kvaliteten på tjenestene og forutsigbare rammebetingelser som gir vekstmuligheter og som
gjør det attraktivt å etablere seg for næringslivet, er sentrale elementer i Storbykommunes
næringspolitikk. Denne attraktiviteten må gjenspeiles blant annet i arealdisponeringspolitikk
der det også tas hensyn til næringslivets behov i planleggingen av bruken areal.
Dette perspektivet er grunnlaget for samarbeidet i Storby Marin. Målet er å utvikle en felles
storbypolitikk som fokuserer på storbyene og storbyregionenes muligheter og utfordringer i
norsk næringsliv. Utgangspunktet er de naturgitte fortrinnene innen det marine området,
men Norge har ikke ressurser og kompetanse til å ha de beste fagmiljøene i alle sektorer.
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Kunnskapsministeren og næringsministeren har tatt til orde for å spisse kompetansen på
noen kjerneområder vi må fokusere på videre. Sjømat og fiskeri er et slikt område. Norge
står for under en prosent av all forskningen på global basis, men på marin sektor skiller vi
oss ut som en ledende aktør der mye viktig forskning og innovasjon foregår. Marin næring er
en av de aller viktigste næringene hvor nasjonen Norge har et sterkt konkurransefortrinn.
Vårt mål er å bidra til å realisere sjømatnæringen som en konkurransedyktig industri som
også i fremtiden vil være en sterk bidragsyter til videreutvikling av det moderne
velferdssamfunnet. Sjømatnæringen er den lengst levende og fremdeles en av de viktigste
næringene i verden.

STYRET
2012-2014:
Øyvind Paasche

Styreleder, og leder av Bergen marine forskningsklynge

Olaf B. Styrvold

Nestleder, professor UiT

Øystein Lie

Styremedlem, Daglig leder av MareLlFE

Karl Almås

Styremedlem, Adm.dir SINTEF, Fiskeri og havbruk AS

Eivind Helland

Styremedlem, Daglig leder Blue Planet AS (valgt inn i styret fra
2013)

Vara:
Jon Aulie

Vararepresentant, MareLIFE

Hilde Christin Larsen

Vararepresentant, Trondheim kommune

Anders Goksøyr

Vararepresentant, Institutt leder for Biologi, UiB

Anna Maria Antonius

Varamedlem, Stavanger kommune (valgt inn i styret fra 2013)

Tanja Hoel

Sekretariatsleder i Storby Marin, c/o Daglig leder i Fiskeriforum
Vest
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ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Storby Marin hadde i 2013 en omsetning på kr 400 000 og et årsresultat på kr 6817.
Stiftelsen har ved årsskiftet en egenkapital på kr 370 223. Styret mener at årsregnskapet gir
et rettvisende bilde av foreningens økonomi og resultat. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Foreningen har ingen ansatte og driftes gjennom en mangementavtale. Sekretariatsledelsen
går på omgang i foreningen og følger til enhver tid den storbyene som har styreleder
funksjonen.

DRIFT, VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Bergen overtok ledelsen fra andre halvår 2012 under ledelse av Fiskeriforum Vest, frem til da
hadde foreningen vært driftet av Biotech North i Tromsø.
Foreningen driftes gjennom en managementavtale med Stiftelsen Fiskeriforum Vest (FFV).
FFV er en regional marin næringsutviklingsorganisasjon som arbeider med næringsutvikling
for sjømatnæringen på Vestlandet og Bergensregionen. DnB er forretningsbank til stiftelsen
og Revisorgruppen er revisor.

YTRE MILJØ
Det er ingen forhold knyttet til selskapets virksomhet, innsatsfaktorer eller produkter som
innebærer betydelig påvirkning av det ytre miljø.

MEDLEMMER OG TILHØRENDE NETTVERK
Foreningen utgjør et nettverk mellom storbyene med universitet og høgskoler som har
tydelige

biomarine

kompetansemiljøer.

Som

medlemmer

opptas

kommuner,

eller

organisasjoner som er oppnevnt/eid av byene til å være deres operative forsknings- og
utviklingsselskaper på det biomarine området. Andre organisasjoner/selskaper med relevans
for foreningens formål kan også tas som medlemmer. Alle foreningens storbyregioner skal
være representert i styret.
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Foreningen har 31.12.2013, 4 medlemmer; Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø.
Oslo kommune meldte seg ut av foreningen i 2012 av formale årsaker, men det er fortsatt
tett samarbeid mellom Oslo kommune og foreningen. Bla har Oslo kommune vertskap og
bidro med ressurser til foreningens arbeid ”Et marint kunnskapsløft” . Foreningen har et stort
nettverk

gjennom

prosjektsamarbeid

med

næringslivet,

forskningsmiljøer,

regionale

utviklingsaktører og det politiske virkemiddelapparatet i storbyene og nasjonalt forøvrig.

SAMARBEIDSPARTNERE
Storby Marin ønsker å rette en stor takk til våre finansielle bidragsytere som Oslo kommune,
Bergen kommune, Stavanger kommune, Trondheim kommune og Tromsø kommune. I tillegg
ønsker vi å rette en stor takk til regionens forskningsmiljøer, næringsliv, organisasjoner og
det øvrige virkemiddelapparatet for deres støtte til gjennomføring og deltakelse i våre møter
og prosjekter.

Bergen, xx. Juni 2014

Øyvind Paasche

Olaf B. Styrvold

Øystein Lie

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Karl Almås

Eivind Helland

Tanja Hoel

Styremedlem

Styremedlem

Sekretariatsleder
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RESULTATER 2013

NYE WEBSIDER
Storby Marin har fått sin egen nettside: storbymarin.no. Siden oppdateres jevnlig med
relevant informasjon, arrangementer, nyheter og publikasjoner. Det er også utviklet en ny
logo for foreningen.

Nettsidens forside
Vi håper nettstedet kan gjøre nettverket mer synlig og tilgjengelig. Som en forlengelse av
dette har Storby Marin nå fått sitt eget nyhetsbrev man kan skrive seg på gjennom nettsiden.
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STORBY MARIN MØTET I OSLO

22. Januar 2014 i Oslo samlet Storby Marin Norges fremste toppledere fra akademia, politikk
og næringslivet til dialogmøte om hvordan Norge skal videreutvikles som en marin
kunnskapsnasjon. Universitetet i Oslo var vertskap for seminaret som ble gjennomført i de
ærverdige lokalene Domus Academica.
Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) og næringsbyrådene fra Storbyene var blant
foredragsholderne fra politisk hold. Fra akademia snakket rektor ved UiB Dag Rune Olsen,
professor ved UiO Nils Christian Stenseth, professor ved UiS Frank Asche, professor ved
NTNU Yngvar Olsen og rektor ved UiT Anne Husebekk. I tillegg holdt kommunikasjonssjef
fra Marine Harvest Anne Kristine Øen og innovasjonsdirektør i Det Norske Veritas Bjørn K.
Haugland foredrag på næringens satsning på innovasjon og kompetansebehov.
Møtet ga nye innspill og kunnskap til sentrale områder for foreningen å arbeide videre med,
særlig innenfor kompetanse og innovasjon hvor Storbyene spiller en helt sentral rolle for
videre kunnskapsveksten i marin næring. Etter seminaret inviterte Ordfører Fabian Stang til
mottagelse i Oslo Rådhus med omvisning.
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NASF, MARIN INNOVATION DAY
Storby Marin var en aktiv deltager under Marine Innovation Day av North Atlantic Seafood
Forum Conference avholdt 4.-6. mars i Bergen. Arrangør av seminaret er MarLIFE, ved
styremedlem Øystein Lie. Med over 100 foredragsholdere er dette verdens største
sjømatskonferanse som tiltrekker seg årlig over 600 toppleder fra over 35 land fra hele
verden. Marine Innovation Day er et fagseminaret som arrangeres som ”Day Zero” under
NASF. Seminaret presenterer innovasjonscases og ble åpnet av Statssekretær Didley
Hayek fra Nærings og Fiskeridepartementet. Deltagere og foredragsholdere kommer fra
hele verden og danner en unik møteplass for dialog og diskusjon.
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BIOTEK HØRINGSSVAR
I november 2013 lanserte Europa Kommisjonen en offentlig høringsrunde om marine
bioteknologi. Storby Marin sendte inn sine innspill. EU satser på den marine sektoren
gjennom programmet: ”Blue Growth: opportunities for marine and maritime sustainable
growth” fra 2012. Det er gjennom dette prosjektet de ønsket innspill fra aktører i næringen,
for å forstå næringen bedre og fastsette politiske tiltak på området.
Høringssvaret vårt la vekt på viktigheten og betydningen av den marine næringen i Norge. Vi
fremhevet vår posisjon som en kunnskapsledende og lønnsom region der potensialet for
vekst er stor og må videreutvikles. Høringssvaret la også vekt på at vi ønsker en bærekraftig
økonomisk og miljømessig sektor med tydelig og forutsigbar lovgiving på fiskekvoter og
miljøutslipp. Det er også ønskelig at Kommisjonen legger til rette for samarbeid mellom ulike
land og regioner i Europa
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RESULTATREGNSKAP
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STORBY MARIN

post@storbymarin.no
www.storbymarin.no
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