Klosser Innovasjon AS
Årsberetning 2020
Styret har hatt fem styremøter i 2020, og legger med dette fram årsberetningen for Klosser Innovasjon
AS.

Klosser innovasjon er et ledende innovasjonsselskap og skal med sine dedikerte ansatte være en
inspirator og pådriver for næringsliv i Innlandet. Klosser innovasjon skal gjennom sitt arbeid også være
en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Klosser innovasjon har kontorer i Hamar, Kongsvinger,
Elverum, Tynset og Kirkenær, samt besøkskontor i Brumunddal og Trysil. Klosser innovasjon har i tillegg
en avdeling for røyeoppdrett på Rena. På denne måten er selskapet etablert med aktiviteter i alle
regioner i Hedmark. Selskapet arbeider med idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i
eksisterende bedrifter. Vi engasjerer oss i virksomheter som har potensial for betydelig økonomisk vekst
ofte gjennom internasjonalisering.
Målet er å stimulere til økt næringsutvikling gjennom forskning og innovasjon. Klosser innovasjon har
forretningsområdene inkubator, innovasjonssenter, klynger og nettverk og regional næringsutvikling.
Klosser innovasjon har spesialkompetanse og satser innenfor fire strategiske områder: bioøkonomi,
industri, helse og digital tjenesteyting. Klosser innovasjon har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi,
og er et bioøkonomisenter med sin satsing på innovasjonssenteret Biosmia, klyngene NCE Heidner
Biocluster og Greenheart Industry og inkubatortilbudet for bedrifter. Bioøkonomi er et område hvor
Innlandet har store ressurser og muligheter. Innlandsutvalget anbefalte i sin rapport i 2015 en etablering
av et bioøkonomisenter. Dette er også besluttet av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland i deres
bioøkonomistrategi fra 2017. Klosser innovasjon har ved sitt arbeid fra 2012-2020 med klynger og
innovasjonsprosjekter, etablert et slikt bioøkonomisenter. Industriell utvikling er viktig for
verdiskapingen, og Klosser innovasjon har prioritert dette feltet. Et helhetlig opplegg med et godt
inkubatortilbud og omstillingsprogram har resultert i forbedringer i eksisterende bedrifter og etablering
av nye industribedrifter i Hedmark.

Forretningsområder
KLOSSER INKUBATOR:
Klosser Innovasjons inkubatorprogram har i 2020 vært finansiert med 7,5 mill. kroner fra SIVA og
Innlandet Fylkeskommune for å dekke hele Hedmark. Klosser Inkubator har i løpet av året arbeidet
både med industribedrifter, teknologibedrifter og annet næringsliv i hele fylket. Erfaringen viser at
Klosser Innovasjons tilstedeværelse gir en betydelig økning i tilfanget av nye gründerideer og nye
inkubatoravtaler med bedrifter. Vi ser at systematisk jobbing med innovasjon og tilrettelegging for
FoU i hele fylket, utløser vekstpotensialet i næringslivet.
Pandemien har påvirket både måten å arbeide på og idétilfanget i 2020, men Klosser Inkubator har
likevel hatt 94 vekstideer til vurdering, som er noe færre enn de siste årene. Det har i løpet av året vært
94 bedrifter i inkubasjon. Ved utgangen av 2020 er 79 bedrifter i inkubasjon, hvorav 28 er nye bedrifter i
løpet av året. 24 bedrifter er i preinkubasjon, 25 startups i inkubasjon, 24 forretningsmessige
innovasjoner i eksisterende bedrifter og 6 bedrifter er i oppfølging i post-
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Innledning

inkubasjon. Klosser Inkubator har de siste årene vært involvert flere nye fabrikketableringer. Siste
året har Foss Mekaniske kommet i gang, mens NanoPow, Uno Marine, Trysil Element og
Mjøsskigard trolig vil være i gang i løpet av 2021. Det er mange faktorer som skal på plass for
etablering av nye industribedrifter, og etableringstiden er erfaringsmessig 3-4 år.
Inkubatoren bistår de fleste bedriftene med innhenting av kapital. I 2020 ble det hentet inn 117
millioner kroner i ny egenkapital, lån og tilskudd fra investorer, IN, NFR, RFFI og Skattefunn. Vi vil
også framheve inkubatorbedrift Elop, som gikk på børs i 2020 og som fortsatt ønsker å være
tilknyttet Klosser Inkubator. For å øke tilfanget av inkubatorbedrifter har Klosser Inkubator inngått
samarbeidsavtaler med klyngene NCE Heidner Biocluster, Greenheart lndustry (7sterke),
Norwegian Wood Cluster, HelselNN og Digital Innlandet. Inkubatoren har i 2020 lansert «Klosser
Inkubator Digital», som er en plattform for samhandling mellom bedriftene. Kontoråpningen på
Elverum, har gitt Klosser inkubator en bedre posisjon i den regionen.

I innovasjonssenteret Klosser BioSmia arbeides det med å øke antall FoU og innovasjonsprosjekter hos
bedrifter i Innlandet. Innovasjonssenteret gjør en ekstra innsats for mobilisering til FoU hos bedrifter i
Inkubatoren og klyngene. Mobilisering foregår med bruk av kompetansemegling, bedriftsbesøk og
kommunikasjonsarbeid inkludert den årlige konferansen Biotown (se kommunikasjon). Klosser
Innovasjon har sammen med andre SIVA partnere vunnet anbudet både for kompetansemegling og
etablereropplæring i Innlandet. For BioSmia var støtten fra fylkeskommunen i 2020 på 2 mill. kr. Klosser
BioSmia har vært en pådriver for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi i syv år. I 2020 har vi jobbet
med å videreutvikle BioSmia til et innovasjonssenter som fokuserer på større innovasjonsprosjekter med
egen finansiering fra forskningsrådet, RFFI, IN og med aktiv deltakelse av prosjektledere og
medarbeidere fra Klosser Innovasjon. Noen av prosjektene er beskrevet i seksjonene under.
Landbasert oppdrett av røye: Over flere år har Klosser drevet et utviklingsarbeid for landbasert
oppdrett av røye. Dette har dekket teknologivurdering, mobilisering av røyeoppdrettere og støtte i
søknadsarbeidet for konsesjon. Prosjektet har tidligere hatt delfinansiering fra Hedmark
Fylkeskommune, men i 2020 har Klosser måtte finansiert prosjektet selv. Rendalsfisk AS og Lysen gård,
Brandbu ser ut til å bygge sine anlegg i 2021, og flere potensielle oppdrettere er på vei med sine
prosjekter. En avgjørende faktor for å lykkes med røyeoppdrett er tilgang på god yngel. Klosser
innovasjon har derfor etablert et avlsprosjekt for Røye med mål om bedriftsetablering (Arctic Red) i
2021. Klosser innovasjon er prosjekteier og prosjektet er delvis finansiert av Regional Forskningsfond
Innlandet (RFFI). Det ble gjennomført en vellykket høsting av egg og melke ved årsskiftet. Dette har
resultert i et salg av øyerogn til oppdrettere utenfor Innlandet som gir et viktig bidrag til videre
finansiering av prosjektet.
Diagnostikk av antibiotikaresistens: Sammen med Høgskolen i Innlandet har Klosser BioSmia deltatt i
prosjekt for utvikling av ny teknologi for raskere diagnose av antibiotikaresistens. Dette er et viktig
prosjekt også for NCE Heidner Biocluster. Målet med prosjektet er å kommersialisere diagnostikktjenesten ovenfor helsevesenet og norsk husdyrproduksjon. Klosser innovasjon er også med i et prosjekt
finansiert av forskningsrådet for å lage et nettverk som dekker folkehelse, dyrehelse og miljø.
KLIPP – klimasmart proteinproduksjon
Partnere i interreg-prosjektet er Høgskolen i Innlandet, Klosser Innovasjon AS, Dalarna Science Park og
Aalborg Universitet. KLIPP-prosjektet skal skape forutsetninger for en ny næring i indre Skandinavia
basert på produksjon av storskala insektlarveproduksjon for bruk som fôr og mat. Prosjektet skal
kartlegge bransjens strukturelle forutsetninger, øke mulighetene for kommersialisering
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KLOSSER BIOSMIA:

Biokatapult: Antioksidant fra potetskrell som konserveringsmiddel i mat
I 2020 fikk prosjektet BioConserve tilskudd fra kommersialiseringsprogrammet i forskningsrådet.
Prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Innlandet med bidrag fra Biorenewable Development
Center i York, UK og Nofima på Ås. Potetskrell utgjør et betydelig restråstoff fra produksjonen av
pommes frites, potetflak og chips, med lite annen verdi enn som tilskudd til kufôr eller til biogass. Den
innovative metoden er å hente ut en antioksidant fra potet som i ren form kan brukes som
konserveringsmiddel i mat. Prosjektet har som mål å vise at ekstraksjonsmetoden fungerer i større skala
(biokatapult), og effekten av antioksidanten vil bli sammenlignet med syntetiske konserveringsmidler.

Høsting av bær fra Innlandets utmark: Klosser innovasjon har gjennomført et vellykket pilotprosjekt i
Rendalen for høsting av villblåbær for kommersielt salg, med støtte fra fylkeskommunen. Prosjektet har
vært et samarbeid med Bama. Rendalen næringsforening og Norske Moseprodukter. Prosjektet klarte å
levere bær av høy kvalitet i spesialdesignet emballasje, produktet fikk en flott respons i markedet. Dette
ga svært stor medieomtale både i nasjonale og regionale medier. Vi leverte 250 kg og Bama mener
potensialet ligger på 200 tonn. Det jobbes med lokale gründere til å ta dette videre som egen bedrift. I
tillegg deltar Klosser i et 4-årig forskningsprosjekt på tyttebær i regi av NIBIO. Våren 2020 gjennomførte
vi registreringer av blomstringen av tyttebærene, og i høst ble det gjort bær-registreringer på alle
forsøksfeltene i Rendalen. Svært mye bær i år. Håpet er at et nyutviklet bærkart kan tas i bruk i
2022/2023, noe som vil lette muligheten for en kommersialisering av bærplukking.
Biogass Solør – Klosser innovasjon har vært prosjektleder for å se på mulighetene for et biogassanlegg i
Solør. Prosjektet er finansiert av Regionsrådet og fylkeskommunen. I prosjektet er tilgjengelig biomasse
kartlagt, det er gjort en teknologivurdering og det er laget en forretningsplan.

KLYNGER:
NCE Heidner Biocluster
Formålet til NCE Heidner Biocluster er å forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt
attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon. Visjonen er å være et
internasjonalt anerkjent utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. Klyngen
fikk fire nye medlemmer i 2020 og hadde ved årsslutt 50 deltakere.
Hovedmålene for klyngeprosjektet:
• Styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked
• Være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon
Hovedmålene skal oppnås gjennom verdiskapende samarbeid innen fire fokusområder:
• Internasjonal kommersialisering: Styrke kompetansen og identifisere nye markedsmuligheter
• Nye muliggjørende teknologier: Utnytte potensialet ved å kombinere ny og etablert teknologi
• Bærekraft: Kompetanseheving på forretningsmodeller og muligheter ved bærekraftig teknologi
• Innovasjon: Akselerere innovasjonstakten i klyngen, med spesielt fokus på radikale innovasjoner
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Avfallstre til nye produkter
Klosser er med som prosjektpartner på et hovedprosjekt i RFFI ledet av bedriften Forestia. Bedriften
ønsker å bygge et nytt anlegg for der kan ta imot treavfall, samt rense og gjenvinne det til nye
produkter. Klosser skal bidra i Innovasjonsprosessen og gjennomgå eksiterende verdikjeder i industrien i
Innlandet. NIBIO er også partner i prosjektet. Det er stort potensial for å gjenbruke avfallstre i nye
treprodukter. Dette er et signaturprosjekt for å vise de kommersielle mulighetene med
sirkulærøkonomi.

GreenHeart Industry Cluster
Klosser Har en samarbeidsavtale med 7sterke om å oppnå Arenastatus for GreenHeart Industry Cluster
(GHI). Videre at Klosser skal stille et årsverk til disposisjon, være sekretariat og bidra med kompetanse
på klyngeutvikling. Satsingen ble finansiert av Fylkeskommunen og IN. Selv om vi så langt ikke har klart å
oppnå Arena-status har samarbeidet fungert meget godt, og det vil videreføres med en ny 3-års avtale.
Dette med bakgrunn i finansiering fra IN med MNOK 3,6 for perioden 2020-2022 som er øremerket for
prosjekter til 7sterke. 7sterke ble etablert som en industriforening for 14 år siden, og har vokst fra 55
medlemmer i 2018 til 80 medlemmer i 2020. Disse omsetter for 10 Mrd. kroner og har 4000 ansatte.
Arenaprosjektet GreenHeart Industry (GHI) ble etablert i 2019 med ambisjon om å skape en grønn
industriutvikling i Kongsvingerregionen.
Resultater
• Klyngen fikk forprosjektmidler til Interreg5 sammen med IUC Stål & Värkstad-klyngen i Karlstad.
Fokusområder vil være bærekraft og digitalisering.
• Klyngen fikk tildelt kompetansemidler fra IFK til kurs i bærekraft og arbeidsrett. Fire kurs med 120
deltakere er gjennomført sammen med HINN/HIK.
• Flere av 7sterke sine bedrifter har blitt tatt opp i Klosser Inkubator, med gode resultater. Det er et
potensial for å rekruttere flere bedrifter fra 7sterke til inkubatoren.
• 7sterke har inngått en 3 års avtale med NAV om «Lean med glød», som innebærer ledertrening av
ledere fra 7sterke årlig, kombinert med arbeidstrening for praksiskandidater fra NAV (20-30 år). Det
deltok 28 praksiskandidater i 2020, og 70% har kommet seg videre på jobb/skole.
• Klyngen deltar på Interregprogrammet InsideOutEU sammen med IFK. Det jobbes nå for å
implementere en trainee-modell fra Nederland i regionen med oppstart 2021. IFK har satt av MNOK
1 til piloten som vil gjennomføres med 5 bedrifter fra 7sterke i 2021/2022. Målet er å tilby dette
som et permanent tilbud for hele Innlandet fra HINN/HIK fra 2022.
• Klyngen har etablert et stadig tettere samarbeid med OsloMet, som også har deltatt aktivt i
styringsgruppen til GHI. Vi har kommet godt i gang med noen prosjekter.
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Resultater
På tross av utfordringene med Corona-situasjonen, har aktiviteten og engasjementet i klyngen vært høy,
og alle resultatmål for 2020 er nådd.
• Planlagte konferanser og workshops har vært arrangert digitalt med høy deltagelse.
• "Land møter hav" ble arrangert sammen med klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation
og Biotech North for tredje år på rad. Konferansen ble arrangert som en serie webinarer med over
500 deltagere totalt. Dette har resultert i flere prosjektideer, og en felles søknad til forprosjekt Grønn
plattform på temaet Bærekraftig fôr til laks og husdyr, samt felles innsats mot EU-søknad til «Farm to
fork».
• Professionals program 2019-2020 har gitt gode resultater for deltagerne. I 2020 har klyngen startet
opp med en ny runde med programmet med 18 deltagere fra 8 bedrifter.
• I temagruppen Digitalisering er det gjennomført programmet "Konkurransekraft og vekst" og "Digital
robusthet", begge kursene var fulltegnet. Det er også inngått avtale med leverandør for en fasilitert
innovasjonsprosess som skal bringe prosjekter innen digital innovasjon videre.
• Alle temagruppene har jobbet målrettet og mottar gode tilbakemeldinger fra medlemmer om at de
opplever fokusområdene og arbeidet som relevant og fruktbart.
• Klyngen har fått finansiering til EU-rådgiver i 100% stilling fra 1.1.2021
• Det er etablert partnerskap med The Explorer, IN for å styrke internasjonal synliggjøring
• 19 nasjonale mediaoppslag, 28 profilingsaktiviteter, 1619 følgere på sosiale medier

REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING:

HAMARREGIONEN (Hamar, Stange, Løten og Ringsaker): Klosser Innovasjon har høy aktivitet i regionen
som følge av inkubatorvirksomheten, Klosser BioSmia og NCE Heidner Biocluster. Vi har en
samarbeidsavtale med det lokale selskapet Hamaregionen Utvikling (HRU). Det gjennomføres faste
møter mellom NCE Heidner, inkubator og HRU og aktørene bistår i forbindelse med kurs og andre
aktiviteter hos hverandre. Ringsaker kommune jobber offensivt med næringsutvikling og vi har et godt
samarbeid. Klosser innovasjon har kontordager i Ringsaker og ved behov hvor vi har individuelle møter
med gründere/bedrifter sammen med både næringssjef og Innovasjon Norge. På kveldene
gjennomføres forretningsutviklingskurs i forskjellige temaer som er åpent for alle. Klosser er ansvarlig
for å gjennomføre fylkets etablererkurs i regionen, og det bør styrke samarbeidet. Klosser har gjennom
en årrekke arbeidet for å styrke Institutt for bioteknologi ved Høgskolen (HINN), ettersom dette er viktig
for bioøkonomisatsingen. Klosser vil også bidra i arbeidet med Sparebankstiftelsen Hedmark sin satsing
på Innlandet Science Park.

KONGSVINGERREGIONEN (Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes)
Målet med arbeidet i Kongsvinger er å bidra til økning i antall arbeidsplasser. Målet er en nettovekst på
100 arbeidsplasser i året. Arbeidet i Kongsvinger er finansiert gjennom ulike prosjekter og
omstillingsmidler. Regionkommunene bidrar gjennom byregionprogrammet, Kongsvinger kommune
bidrar målrettet inn i ulike prosjekter (logistikk, destinasjon, høgskole/ forskningssenter,
bedriftsrekruttering og 1.linje). I tillegg har regionen fått statlige omstillingsmidler og finansiering til
klyngesatsningen fra IFK. I dialog med næringslivet og kommunene er det utarbeidet og vedtatt en felles
regional næringsstrategi 2016-2028, denne ble revidert høsten 2020. Både mål og tiltaksområder er
vedtatt i alle kommunestyrene i regionen og Klosser er ansvarlig for realisering av planen.
Resultater og leveranser
• Bedriftsrekruttering: seks bedrifter er vunnet i 2020 (bla Vestre, Bruket og Bjerkes kjemi) og det
jobbes med 21 potensielle andre etableringer.
• Rådgivning til 84 nye gründeridéer/bedrifter og andre forespørsler gjennom 1.linje
• Støtte til næringslivet ifm. Covid – 19 pandemien i form av informasjon om støtteordninger for
næringslivet, gjennomføring av spørreundersøkelse, rådgivning til næringslivet
• Revidering av regional næringsstrategi 2016-2028 og utarbeidelse av handlingsplan for 2021
• Norges største «reunion» ble arrangert 1.februar 2020 hvor 3000 mennesker og 45 bedrifter
• Finansiering og konseptualisering av forskningssenter innen digitalisering og bærekraft
• Koordinert kommunikasjon inn mot statlige myndigheter.
• Strategi for destinasjonsutvikling med fokus på nettverk og utvikling av nye opplevelser
• Strategisk kommunikasjon av Kongsvinger som logistikknutepunkt
Klosser har gjennom samarbeid med kommunene og næringslivet i regionen bidratt til en offensiv og
målrettet næringsutvikling. Til tross for Covid–19 har regionens næringsliv stort sett levert gode
resultater 2020. Fremtidig vekst krever fortsatt samordnet innsats fra aktørene i regionen. Det er derfor
avgjørende at Klosser Innovasjon bidrar til å opprettholde fokus, sikre bred involvering fra både
næringsliv og kommuner (politisk og administrativt) og jobber aktivt med å få opp vekstideer og
etableringer.
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Gode tilbud til hele næringslivet er nødvendig for å ta ut innovasjonspotensialet. Erfaring viser at det er
svært mange innovasjonsidéer og prosjekter som blir fanget opp og utviklet gjennom aktiv dialog med
bedriftene, kommunene og næringsutviklingsapparatet. Klosser Innovasjon har i løpet av 2020
videreutviklet og konsolidert strukturen for dialog med de ulike regionene. Under følger status for de
ulike regionene i Hedmark.

Resultater:
• En klar økning i antall innovasjonsidéer som har ført til en økning i antall inkubatorbedrifter. Det er
forventning om ytterligere vekst.
• Samarbeidet i regionen ble særlig aktualisert med Covid-19-pandemien. Gjennom hjelpeteamet,
som Klosser Innovasjon ledet, har vi bistått næringslivet på en god måte på vegne av kommunene i
Nord-Østerdal og Regionrådet for Fjellregionen. Vi hadde samtaler med rundt 300 bedrifter, og
videre oppfølging av 130 bedrifter med størst behov.
• Utviklet og gjennomførte et Gründerkurs i Nord-Østerdal høsten 2020 med 22 deltagere, som ble
finansiert av kommunene, to lokale banker, Næringsforum og SIVA Fjellregionen Eiendom.
• Regionen har flere potensielle røyeoppdrettere, og Klossers Tynsetkontor har derfor tatt et spesielt
ansvar for røyeprosjektet.
• Vi har sekretariattjenesten for Næringsforum i Fjellregionen som har om lag 70 medlemsbedrifter.
• Månedlige frokostmøter/inspirasjonskvelder på Tynset for næringslivet gjennom live-sendinger på
Facebook samt tilbud om ulike webinarer for næringslivet.
• Flere varme utmarkssenger - prosjektet er vellykket med resultatet at 367 senger kan bestilles i
utmark og hytteområder via 39 ulike aktører fordelt på 60 utleieenheter i Alvdal, Tynset, Tolga, Os
og Rendalen. Samtlige utleiere som har publisert tilbudet online har hatt bookinger.
• Digital samhandling i prehospitale tjenester - et innovasjonsprosjekt i regi av Sykehuset Innlandet
delfinansiert av Helse Sør-Øst som ser på hvordan digitalisering kan forbedre samhandling. Klosser
Innovasjon er med som en kobler opp mot næringslivet.
• Høyskolesatsing ved Tynset studie- og høyskolesenter - fylkesrådet har bevilget 7 millioner kroner
til Tynset kommune for å utvikle en fremtidsrettet studiemodell i prosjektet «Satsing ved Tynset
studie -og høgskolesenter». Målet er å bli landets ledende aktør på å tilby fleksible og desentrale
studier tilpasset næringslivets og det offentliges behov. Klosser bidrar i prosjektarbeidet.
ELVERUMSREGIONEN: (Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler og Åmot).
Klosser Innovasjon har etablert eget kontor på Terningen Arena med formål å styrke
innovasjonsarbeidet i regionen. IFK står for hovedfinansieringen gjennom et 3-årig prosjekt.
I Sør-Østerdal er det initiert flere ulike samarbeid: Det er inngått en samarbeidsavtale med Elverum
Vekst for å legge et grunnlag for å øke idestrømmen og antallet inkubatorbedrifter i Elverum. Klosser
innovasjon har også samarbeidsavtale med Helse INN, felles arrangementer og det foregår løpende
dialog om mulige inkubatorideer og samarbeid om bistand til bedrifter. Klosser innovasjon har signert
en avtale med Våler kommune. Intensjonen er å øke aktiviteten i Våler. I første omgang jobbes det nå
tett med Forestia som har flere innovasjonsidéer knyttet til sirkulærøkonomi. For kommunene Åmot,
Stor-Elvdal og Rendalen har Klosser Innovasjon tidligere inngått en samarbeidsavtale med Sør-Østerdal
Næringshage for å styrke arbeidet med utvikling av de regionale vekstbedriftene. Den påbegynte
dialogen har allerede gitt seg utslag i flere inkubatorideer. Økt tilstedeværelse er også en forutsetning
her for å kunne ta ut potensialet. Kommunene Trysil / Engerdal og Klosser Innovasjon har et svært godt
samarbeid. I Trysil kommune har Klosser Inkubator fast kontordag en gang i måneden, der vi har
individuelle møter med gründere/bedrifter sammen med både næringssjef og Innovasjon Norge. På
kvelden gjennomfører Klosser innovasjon forretningsutviklingskurs i forskjellige temaer som er åpent for
alle. Dette har resultert i flere inkubatorideer og avtaler.
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NORD-ØSTERDAL: (Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Rendalen og Folldal)
Etableringen av kontoret på Tynset ble gjort etter ønske fra Hedmark Fylkeskommune. Målet med
arbeidet i regionen er å bidra til økning i antall arbeidsplasser gjennom målrettet innovasjonsarbeid.
Arbeidet på Tynset er kun delvis finansiert av IFK gjennom inkubatorbevilgningen og enkeltprosjekter,
og det er foreløpig ikke noe bidrag fra regionens kommuner.

Kommunikasjon

Klosser satser på strategisk kommunikasjon både for å nå ut til næringslivet og for å publisere de
resultatene som oppnås gjennom den brede prosjektporteføljen. Vi hadde totalt 96 medieoppslag i
eksterne media om Klosser innovasjon, våre inkubatorbedrifter og prosjekter (26% økning). Vi har
gjennom året publisert 56 egenskrevne nyhetssaker på nettsiden. Disse nyhetssakene blir også delt på
vår Facebook-side, for å øke trafikken til vår nettside. Vi har hatt rundt 60.000 unike besøk på nettsiden i
løpet av året. I forbindelse med Covid-19 fikk vi bred oppmerksomhet etter at vi kun fire dager etter at
Norge stengte ned var operative med en nettside hvor næringslivet til enhver tid kunne holde seg
oppdatert på ulike krisepakker, råd og støtteordninger. Både kommuner og fylkeskommuner viste til og
lenket til vår nettside «Korona-tiltak for næringslivet».
Vi har publisert over 220 Facebook-poster. Gjennom disse postene har vi gjennom året totalt nådd om
lag 800.000 personer og fått over 45.000 likes/kommentarer/delinger (engasjement). Vi har i løpet av
2020 publisert 45 videoer på Facebook-siden vår. Totalt hadde vi ved årets slutt oppunder 3.000 følgere
som er en økning på 1.100. Vi publiserte gjennom året 21 arrangementer via Facebook. Etter mars 2020
og ut året var arrangementene i all hovedsak digitale, eller i en kombinasjon av digital/fysisk. Vi hadde
gjennom året en rekke live-sendinger, hvor det har vært et særlig fokus på digital markedsføring.
I oktober gjennomførte vi en digital kampanje på Facebook og Instagram for vår inkubator. Målet med
kampanjen var å rekruttere gründere til vår inkubator. Kampanjen nådde over 70.000 personer, ga god
påmelding til seminaret og førte til flere henvendelser til inkubatoren. Vi gjennomførte også en digital
annonsekampanje på Facebook og Instagram i november, rett før Biotown 2020, hvor målet var å få
profilert vårt arbeid innenfor bioøkonomi samt koblingen til vår inkubator. Kampanjen favnet sju
annonser med ulike bilder og budskap. Kampanjen nådde til sammen 200.000 personer og skapte et bra
engasjement.
Året ble avsluttet med egenproduserte video-julekort spilt inn på Julenissens Hus på Savalen. Det ble
laget ulike innspillinger tilpasset plattformene Facebook, LinkedIn og www.klosser.no, samt at det ble
sendt ut via mail om lag 50 «personlige» julehilsener i videoformat.

Risikoforhold
Selskapets likviditet er tilfredsstillende og risikoen knyttet til utestående fordringer er liten.
Selskapet er for det alt vesentlige finansiert av det offentlige. Gjennom de siste år har det vært
en sterk vekst i aktivitetsnivå gjennom stor etterspørsel etter våre tjenester. Dette har ført til
en stor vekst i antall ansatte. For å opprettholde et slikt høyt aktivitetsnivå er selskapet
avhengig av å beholde en sterk markedsposisjon.
Coronaviruset (Covid-19) har gitt nedstenginger i samfunnet gjennom 2020 som påvirker
næringslivet og samfunnet i stor grad. Selskapets omsetning har så langt vært tilfredsstillende
på tross av krisen, men det har blitt forsinkelser i noen av prosjektene. Der hvor det er
forskuddsbetalt for de forsinkede prosjektene, er det utsettelse godkjent. Disse prosjektene er
ikke ført som inntekt i 2020, men er overført til 2021. Det er usikkerhet om de langsiktige
7

Penneo Dokumentnøkkel: INFJX-1U16G-L6QU0-8XY43-ASBTI-SK3LU

Konferansen Biotown ble arrangert for sjette gang i 2020, og pga. Coronasituasjonen ble møtene
«streamet» med et begrenset antall publikum i salen. Biotown Hamar ”lær av de beste» med fokus på
vekst i bioindustrien ble holdt i Hamar Kulturhus. Konseptet var et TV-studio med korte filmer som
innledet til samtaler i studio med representanter for næringslivet. Biotown Fjellregionen hadde 711
digitale seere fra hele landet. Tema var fremtidens matproduksjon med fokus på klimavennlig og
bærekraftig landbruk. Fagforedrag om ny teknologi, bruk av lokale fôrressurser, jordhelse, plantehelse
og dyrehelse. Biotown ”Skogen inn i fremtiden” ble arrangert i Kongsvinger. Høydepunktet var Jan
Christian Vestre som presenterte den nye fabrikketableringen i Eidskog. Det var svært gode
tilbakemeldinger på alle tre arrangementene og gjennomføringen av disse.

virkningene av koronakrisen, men ledelsen følger utviklingen i omsetningen og ellers
utviklingen i næringslivet og samfunnet tett. Selskapet vurderer kontinuerlig om tiltak bør
iverksettes for å kunne møte svikt i omsetningen dersom dette skulle skje. Aktuelle tiltak kan
være permitteringer og andre kostnadsbesparende tiltak. Selskapets likviditet er for øyeblikket
tilfredsstillende.

Årsregnskapet
Årets regnskap er gjort opp med et negativt resultat på kr 322.073 før skatt. Det er styrets
oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets stilling og
resultat. Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og styret
bekrefter at forutsetningen er til stede. Styret kjenner ikke til at det har inntruffet hendelser
etter årets slutt som endrer vurderingen av foretakets stilling. Styret mener derfor at
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat. Styret foreslår at årets underskudd føres mot annen egenkapital.
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Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet som godt, og er ikke kjent med at det er forekommet skader eller
ulykker. Det var 3 % sykefravær i 2020, mye pga. en langtidssykemelding. Arbeidet foregår i
lokaler som er uten påvirkning av skadelige stoffer eller andre kjente skadelige faktorer.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet er av en slik karakter at den i liten grad forurenser det ytre miljø.

Likestilling
Det var ved årsskiftet 28 ansatte i selskapet, hvorav 15 kvinner og 13 menn. Av styrets seks
medlemmer er tre kvinner.
Hamar, 19. mai 2021

Thomas Breen
Styreleder

Håvard Bjor
Styremedlem

Anne Gjerlaugsen Delphin
Styremedlem

Åge Skinstad
Styremedlem

Kari Andreassen
Styremedlem

Mette Rønning
Styremedlem

Frank Larsen
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