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Styrets Rapport 2020
Virksomhetens art
The Seafood Innovation Cluster AS koordinerer og bistår ved organisering og gjennomføring av
bransjefremmende aktiviteter, prosjekter og møteplasser i samarbeid mellom næringsaktører,
utdannings- og forskningsmiljø, entreprenører, offentlige aktører og andre aktører tilknyttet
sjømatnæringen.
Oppsummert 2020
Klyngen har i 2020 utført arbeidet i tråd med strategi for strategiperioden 2019-2021, her med
konkrete fokus på fra strategien:
-

Tilby eierskap i klyngen til partnere
Etablere entreprenørskap som eget satsingsområde
Utvikle klyngens stakeholder gruppe til å inkludere entreprenører og risikokapitalaktører

Klyngen har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom 2020, med stor grad av tilpasning til digitale aktiviteter
og møteplasser som følge av Covid-19-pandemien. En bredde av initiativer er gjennomført for å spre
kunnskap og kompetanse, og belyse innovasjonsbehov og utfordringer næringen står overfor i tiden
fremover. Entreprenørskapsområdet er videreutviklet med kompetanseprogrammer og
rådgivningstjenester. Prosjektarbeidet i klyngen er styrket og utviklet seg gjennom 2020. Her med flere
innvilgede prosjektsøknader og antall prosjekter i arbeid. Prosjektfinansiering ble doblet fra 2019 til
2020, og ved utgangen av 2020 var det sikret 10,7 MNOK til prosjektaktiviteter i 2021. Styret er tilfreds
med aktiviteter og prosjekter som er iverksatt av klyngen, og mellom klyngens partnere og medlemmer.
Administrasjon
Klyngen har gjennom 2020 sysselsatt 4 fast ansatte, 3 midlertidig- og prosjektansatte, EU-rådgiver
innleid i 50 % stilling, og i tillegg innleide ressurser i prosjektgruppen i AquaCloud.
Administrasjonen bestod i 2020 av:
-
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Nina Stangeland – Daglig Leder
Benedicte Skogen – ansvarlig for kompetansesatsingen til klyngen, i tillegg til overordnet ansvar
for marketing
Björgólfur Hávarðsson – ansvarlig for klyngens satsing på innovasjon
Pia Singdahlsen Rønningen – forretningsutvikler og ansvarlig for klyngens satsing på
entreprenørskap (fom. 05.2020)
Solveig Holm – prosjektleder for ulike klyngeprosjekter og på tvers av havnæringene (finansiert
utover NCE prosjektet)
Carl Haukås – prosjektkonsulent digital kommunikasjon og digitale plattformer (Seafood
Trainee)
Cathrine Gravdal – styrket ressurs på økonomi og administrasjon, koordinator for Seafood
Trainee (fom. 06.2020)
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I tillegg har klyngen fra sommeren 2020 knyttet til seg EU-rådgiver Karianne Kojen Andersen. Stillingen
som EU-rådgiver er delt 50/50 med GCE Ocean Technology.
Årsregnskap
Selskapet har i 2020 hatt driftsinntekter på kr 24 894 891 og et årsresultat som viser et overskudd på kr
528 903. Overskuddet blir i sin helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i selskapet er kr 3
026 675, hvorav innskutt egenkapital økte til kr 57 834, som følge av kapitalforhøyelsen* i selskapet i
2020 (*Nofima som ny aksjonær).
Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede.
Likestilling
Styret i selskapet består av består av 3 styremedlemmer fra opprinnelige eiere (Cargill, Grieg Seafood og
Lerøy Seafood), 2 styremedlemmer fra nye eiere i 2019 (Benchmark Genetics og Patogen), samt
styreleder Einar Wathne (uavhengig styreleder). Vivian Lunde (Innovasjon Norge) er observatør. Styret
består da av 6 menn, samt en kvinne som observatør.
På bakgrunn av uttreden som partner og eier i klyngen er MOWI ikke lenger representert i styret i
klyngen. Endringen ble formelt registrert høsten 2020.
Administrasjonen har i 2020 bestått av 5 kvinner og 2 menn, hvorav daglig leder er kvinne.
Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret har et ønske om mer kjønnsbalanse i styret.
Men da representantene i styret velges på bakgrunn av stilling i partnerbedrifter og ikke fritt, reflekterer
dette i stor grad kjønnsbalansen i definerte stillinger i våre partnerbedrifter. Styret vil jobbe for en
styrking av kvinneandelen i styret ved neste valg av styrekandidater.
Bærekraft og miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø, utover det som kan forventes av
selskaper av samme art. Videre har selskapet et sterkt engasjement i å bidra til bærekraftig utvikling av
sjømatindustrien. Selskapet har utpekt bærekraftsmål 12, 14 og 17 som prioriterte bærekraftsmål for
selskapets arbeid og utførelse. I tillegg bidrar klyngen aktivt gjennom sitt virke til kunnskapsspredning og
innovasjonsprosjekter for å redusere næringens påvirkning på miljøet og styrke bærekraftig vekst.
Fremtidsutsikter / andre forhold
Styret mener det er stort potensial for videre utvikling av samarbeidet i klyngen, samt at klyngen er en
viktig pådriver for kunnskapsdeling og innovasjon i sjømatnæringen. Styret vurderer selskapets drift som
økonomisk forsvarlig og at forutsetninger for fortsatt drift er til stede.
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Styret har vedtatt å sikre videre drift av selskapet gjennom et aktivt eierskap, driftsstøtte og sikring av
tilstrekkelige administrative ressurser for videre utvikling av selskapets strategiske virksomhetsområder i
henhold til den strategien som foreligger for selskapet. Styret vil i september 2021 vedta strategi for
klyngen for 2022-2024, for å sørge for at klyngen leverer på følgende:
1. Å skape verdi for klyngens partnere og medlemmer
2. Bidra til bærekraftig vekst og utvikling av næringen, gjennom fokus på innovasjon og
kompetanse

Styret kjenner ikke til noen forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke
kommer frem av regnskapet og balansen med noter.

Bergen, 17. juni 2021

-----------------------Einar Wathne
Styrets leder

-----------------------Andreas Kvame
Styremedlem

-----------------------Fredrik Witte
Styremedlem

-----------------------Jørn Ulheim
Styremedlem

-----------------------Nina Stangeland
Daglig leder
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-----------------------Henning Kolbjørn Beltestad
Styremedlem

-----------------------Jan-Emil Johannessen
Styremedlem

