
 

  

 

Møtereferat 08.02.2017. Skjærgården 
 
Presidenten ønsket velkommen., 
Fødselsdager: Gunar Kårbø fyller 73 den 11.2 
 
Guvernørens månedsbrev: 
Rotary fyller 112 år denne måneden. 
Listen over «Summercamps» er tilgjengelig. Her er det mye å velge mellom i mange 
forskjellige land. Det er leire for alderen 16-18 og 18-20 år. Det er generelt lav deltakeravgift, 
men reisen bekostes av deltagerne. Klubbens medlemmer oppfordres til å reklamere for 
denne blant familie og venner i aktuell alder. Viktig å være tidlig ute. Det blir fort fullt. 
 
Hendelser i historien på denne dag: 
1587: Maria Steward halshugges. 1945: Dresden bombes. 1951: Avtale inngås om etablering 
av SAS.  
 
Dagens foredrag:  
 
Utviklingsaktiviteter ved Herøya Industripark 
Rolf Olaf Larsen 
Rolf Olaf jobber med forretningsutvikling ved Industriparken, som gjerne betegnes som 
Norges største industripark med rundt 2500 ansatte. 
Parken er solgt til Oslo Pensjonsforsikring. De har bekreftet sin interesse for videre utvikling 
av Industriparken. 
 
Noen nøkkeltall: 
Antall bedrifter:   > 80 
Omsetning:    13 milliarder pr år 
Lokale anskaffelser:  1,5 milliarder pr år (varer og tjenester) 
Investeringer:   15 milliarder i perioden 2000 – 2015 
 
De største selskapene: 
Prosessindustri: 
Yara    460 ansatte 
RHI Normag   150     « 
Ineos    110    « 
Addcon Nordic   55     « 
 
Tjenesteytende selskaper: 
Bilfinger   660 ansatte 
Evry 

Langesund  
Rotaryklubb 



 
Industriparken leier ut land, bygg og har egen tankterminal. Parken står for drift og 
vedlikehold. 
 
Industriparken er opptatt av næringsutvikling i regionen gjennom: 
 

 Industriincubatoren Proventia AS med mange eiere og bidragsytere 

 Pilotarena Herøya for teknologier som krever høy og variert kompetanse 

 Herøya Forskningspark som p.t. i hovedsak arbeider for sine respektive eiere. 
 
Man er spesielt opptatt av at forskningsresultater skal kunne omsettes i verdiskapende 
virksomhet gjennom gode innovasjonsprosesser. Dette kan oppnås gjennom bedre 
utnyttelse av den kompetansen som allerede finnes i industrien. 
 
I denne sammenhengen er støtte fra SIVA essensielt. En rapport kalt «Norsk Katapult» 
beskriver disse sammenhengene og hvilket behov som eksisterer. 
 
Det er innledet samarbeid med de svært forskjellige miljøene på Notodden og Kongsberg for 
å utnytte disse til felles fordel. Flere konkrete prosjekter er i gang. 
 
Et eksempel er utvinning av de svært viktige sjeldne jordartsmeteller (REE) fra 
råstoffstrømmene til Yara. Da kan i så fall metallene utvinnes forurensningsfritt, i motsetning 
til den svært miljøskadelige virksomheten som i dag foregår i Kina. 
 
 
08.02.2017. 
Steinar 
 
 
     
 
 
 
 
  

   
 

 
 


