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1. SAK NR 9 MULIG ETABLERING EID PASSPORT 

1.1. Forslag til vedtak 

Styret bevilger kr 300.000,- som tilskudd til mulig etablering av Eid Passport i 
Telemark. 

Beløpet vil først komme til utbetaling etter at selskapet har etablert seg med 
eget kontor i Telemark. 

1.2. Vurdering av daglig leder 

1.2.1. Sammendrag 

Denne bevilgningen er ment å være et signal til Eid Passport at de er ønsket i 
Telemark. Dersom Eid Passport velger å etablere seg med et kontor i Telemark 
i første innledende fase av en permanent etablering i Europa.  

Eid Passport ser på en rekke lokasjoner for mulig etablering i Europa, det er 
denne faste etableringen vi ønsker å få til i Telemark. 

En må anta at Telemark kan skaffe seg et fortrinn fremfor andre lokasjoner 
dersom vi får Eid Passport til å foreta sin første etablering i Telemark. 

Søknaden som er utarbeidet av Invest in Telemark bør gi en tilfredsstillende 
presentasjon av selskapet og de muligheter etableringen kan føre til. 

1.2.2. Samarbeidspartnere i Telemark 

Selskapet har innledet strategiske samtaler med bedriften Racom i Skien. De er 
i dag godkjent og sertifisert leverandør til en rekke internasjonale virksomheter. 

En mulighet etablering av Eid Passport vil bygge opp under det etablerte 
selskapet Racom. Det er viktig å merke seg at begge selskapene arbeider 
innen sikkerhetsområdet. 
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1.2.3. Andre etableringer i Telemark 

Etter daglig lederes syn bør det være mulig å etablere flere dataselskaper som 
kan danne en sterk samarbeidsklynge. 

Et eksempel på dette vil styret se på neste styremøte, da er en mulig at det 
kommer en ny søknad med etablering av et nytt dataselskap med utspring fra 
Ungarn. Disse vil bli lokalisert i Skien. 

Ved å støtte etablering av mulige store etablerere vil dette være med på å 
styrke allerede etablerte miljøer i øvre Telemark, Kviteseid. Miljøene i øvre 
Telemark vil ha mulighet til å tiltrekke seg aktører som ser verdien av å kunne 
arbeide i nærheten av natur og fritidsutfordringer. 

1.2.4. Betydning for Telemark 

Etableringen med basis i Skien og Telemark bør kunne gi både nasjonal og 
internasjonal oppmerksomhet og vil danne mulighet for å vise at Telemark er et 
attraktivt område å investere i. 

Det bør arbeides videre med en sterkere klynge etablering av datavirksomheter 
i Telemark. Dette kan gi flere arbeidsplasser i Telemark 

Denne utviklingen bør Telemark Utviklingsfond støtte opp under. 

1.2.5. Risiko i prosjektet 

Risikoen i prosjektet er at selskapet blir etablert i liten skala i Telemark for så å 
etablere seg i andre lokasjoner i Europa.  

Daglig leder vil imidlertid påpeke at risikoen i prosjektet er lav med en 
forholdsvis liten støtteandel. 

 Det er en risiko for at Telemark Utviklingsfond ikke vil få tilbake sin støtte ved at 
det ikke etableres arbeidsplasser, som en ser for seg på dette tidspunkt. Denne 
risikoen bør imidlertid fondet ta. Verdien for Telemark vil være meget stor 
dersom en lykkes med etableringer i Skien. 

1.2.6. Formålet til Telemark Utviklingsfond 

Prosjektet vil om det lykkes være med på å skape arbeidsplasser og muligheter 
for ny bosetting i Skien og Telemark for øvrig 

Dette prosjektet vil etter daglig lederes mening falle klart innen det området som 
fondet skal være med på å yte støtte. 
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1.2.7. Forholdet til regionale planer 

Det er Telemark Fylkeskommune som sammen med Innovasjon Norge har 
arbeidet med denne etableringen. Etableringen støtter opp under regionale 
planer for utvikling. 

1.2.8. Forhold til ESAS støttereglement 

Støtte til selskapet vil være innenfor regelverket for offentlig støtte. 

Beløpet vil sammen med eventuell annen offentlig støtte være innenfor 
begrepet bagatellmessig støtte som er på € 200.000, omregnet til norske kroner 
ca kr 1.650.000,-. 

1.3. Beskrivelse av prosjektet fra søker  

1.3.1. Bakgrunn  

EID Passport, Inc, Hillsboro, Portland, Oregon (med 274 ansatte i USA), 
arbeidet nært sammen med Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge i 
Telemark om å etablere sitt europeiske hovedkontor i Telemark. Virksomheten i 
Telemark vil ha ansvar for selskapets satsing i EMEA; Europe, Midt-Østen og 
Afrika.  Selskapet er markedsleder i USA på det som går under den industrielle 
kategorien identity management. Et område som enda er i sin tidlig 
utviklingsfase her i Norge og i Europa. En rekke aktører innen Telemark 
Fylkeskommune og næringsutvikling i  regionen har alle bidratt med solid 
deltakelse i arbeidet med å forsøke å få EID Passport til å bli «Bjellesauen» - 
den første internasjonale etableringen av denne typen i Telemark. 

1.3.2. Markedsgrunnlag 

Det er nå besluttet at det i Norge skal arbeides med å utvikle et nasjonalt ID kort 
med målsetting å ha dette klart i 2016. EID Passports etablering kommer 
således tidsmessig helt presist – i og med at selskapet nå får mulighet å 
etablere fotfeste – samt å bidra til å være med å utvikle det som skal bli den 
norske standarden. En standard som samtidig kommer til å bli lik over hele 
Schengen-området. EID Passport ser således ikke bare Norge som et 
interessant marked, men samtlige Schengen land. Forretningsplanene er at det 
Europeiske hovedkontoret skal legges til Skien.  
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1.3.3. Utfordringer 

Telemark har i utgangspunktet ingen fordeler som lokalisering for EID Passport, 
ut over vårt store engasjement for å hjelpe dem på plass. Her er vi helt unike. 
Selskapet har videre stor interesse fra en rekke land i Europa, Afrika og Asia. Vi 
sloss således med en rekke ressurssterke land. Men vi mener få kan slå oss 
m.h.t. engasjement. Vi har derfor likevel klart å bli deres prioriterte beliggenhet. 
Videre har Norge erfaringen med 22/7, mens USA har erfaringen med 9/11. 
Forståelse for viktigheten av et godt sikkerhetssystem/løsning er således langt 
mer forståelig for oss – enn i andre land. Det gjør oss dessverre som et unikt 
land å etablere seg i (er vårt budskap til EID Passport). 

1.3.4. Planer for etableringen 

EID Passport har utviklet en masterplan hvor de ser for seg en hurtig og trinnvis 
utvikling fra de har etablerer seg: 1-10 ansatte over en kort tidshorisont, opp 
mot 40 ansatte i løpet av 12-15 måneder og opp mott 300 ansatte ved full 
etablering. I utviklingen av selskapet vil det også bli igangsatt en rekke 
samarbeidsprosjekter i aksen Telemark/Skien-Portland-Minot – for å sikre 
overføring av kompetanse/knowhow/teknologi og salgs/service kompetanse. I 
arbeidet med å kartlegge nødvendige ressurser har Innovasjon Norge i 
Telemark samt NAV og et rekrutteringsfirma bidratt. De ønsker å bygge, samt 
mener det er nødvendig m.h.t. alle servicefunksjoner som må på plass, å bygge 
en replika av operasjonen i USA i Skien. 
 
Telemark kan således bli senter for Identity management i Europa. En veldig 
spennende klynge hvor vi kan forvente ytterligere knoppskyting av andre 
virksomheter – om vi får denne ene på plass. 

1.3.5. Fremdrift 

Sentrale støttespillere i prosjektet med å få EID Passport til å vurdere etablering 
i Telemark har vært Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge i Telemark 
med prosjektledelse fra Invest in Telemark. Selskapets ledelse var første gang 
på besøk i Skien i juni 2013, representanter for Telemark Fylkeskommune, 
Innovasjon Norge og Invest in Telemark var på befaring og forhandlinger hos 
EID Passport i Oregon i oktober 2014. Ledelsen i EID Passport var så tilbake i 
Norge i januar. 

Selskapets ledelse er i Telemark mandag 21. april, tirsdag 22. april og onsdag 
23. april. Det vil bli gjennomført en rekke møter i Telemark og Oslo knyttet til 
den mulige etableringen. Deltakere på dete besøket er selskapets største 
aksjonær/gründer og konsernsjef Steve Larson, Jim Robell (COO, ansvarlig for 
utvikling av selskapet) og Sean Sullivan (CFO, finansdirektør og ansvarlig for 
strategiske initiativ). 
 

. 
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Søknad til Telemark Utviklingsfond 

 

Konfidensiell: Søknaden inneholder konfidensiell og konkurranse sensitiv informasjon. 

 

EID Passport, Inc. Europe – Ønsker å etablere mellom 40-300 arbeidsplasser i Telemark 

 

Innledning 

EID Passport, Inc, Hillsboro, Portland, Oregon (med 274 ansatte i USA), arbeidet nært sammen 

med Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Telemark om å etablere sitt europeiske 

hovedkontor i Telemark. Virksomheten i Telemark vil ha ansvar for selskapets satsing i EMEA; 

Europe, Midt-Østen og Afrika.  Selskapet er markedsleder i USA på det som går under den 

industrielle kategorien identity management. Et område som enda er i sin tidlig utviklingsfase her 

i Norge og i Europa. En rekke aktører innen Telemark Fylkeskommune og næringsutvikling i  

regionen har alle bidratt med solid deltakelse i arbeidet med å forsøke å få EID Passport til å bli 

«Bjellesauen» - den første internasjonale etableringen av denne typen i Telemark. 

Etableringen kan danne grunnlaget for en ny spennende æra for en helt ny industriklynge i 

Norge/Europa – lagt til Telemark. I forbindelse med tidlig fasen i etableringen søker man 

Telemark Utviklingsfondet om kr. 300.000,- i bidrag. Telemark er et av flere steder i 

EMEA som selskapet vurderer å etablere seg.  

EID er et av USAs raskest voksende selskaper, for tredje år på rad (Inc.  Magazine’s «Inc. 5000» 

liste over vekstselskapene i USA. EID Passport er videre rangert som nr. 15 av 100 på USAs  

topp selskaper innen området sikkerhet. Videre er selskapet rangert som nr. 9 av topp 100 

selskaper i Oregon og Portland området (Portland er ellers kjent for å være basen for 

hovedkontoret til NIKEs globale virksomhet, samt Intel  Corp. som er verdens ledende produsent 

av minne/lagringsteknologi m.m. til PC/Apple). På de tre siste årene har selskapet ansatt i alt 156 

nye medarbeidere og økt inntektene med 424 prosent. Selskapet som investerer betydelig i 

produkt- og teknologiutvikling omsatte for nær 250 millioner kroner i 2013 og har en egenkapital 

base på 75 millioner norske kroner. Selskapet ønsker nå å vokse utenfor USA. Pr. 2013 har 

selskapet ingen inntekter fra eksportmarkedet – slik at vi er ute så tidlig i prosessen at vi kan bli 

med dem på den offensive internasjonale reisen de nå planlegger å legge ut på. 

Vi vet fra forskning på næringsutvikling at det å legge basis og grunnlag for etablering av 

industriklynger er grunnlaget for sterk vekst. Mange eksempler og forbilder her: Silicon Valley i 
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California – som forsøkes kopieres av Subsea Valley her i Norge, shipping/offshore i Fosnavåg i 

Møre & Romsdal, olje i Stavanger m.m. Kan vi få lagt grunnlaget for å få en ledende IT-basert 

virksomhet innen sikkerhet som vi nå har med EID Passport kan vi se konturene av det som kan 

bli en industriell base for identity management. Et område som er i kraftig vekst internasjonalt 

som en direkte følge av 9/11, 22/7 og andre forhold som medfører økt krav til sikker 

adgangskontroll-løsninger i privat og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt. Klynge effekten 

ble senest adressert i Telemark på Fotavtrykk konferansen i foredraget til professor i strategi og 

ledelse/forsker og tidligere BI rektor Torgeir Reve. 

Markedsgrunnlag 

Det er nå besluttet at det i Norge skal arbeides med å utvikle et nasjonalt ID kort med målsetting 

å ha dette klart i 2016. EID Passports etablering kommer således tidsmessig helt presist – i og 

med at selskapet nå får mulighet å etablere fotfeste – samt å bidra til å være med å utvikle det 

som skal bli den norske standarden. En standard som samtidig kommer til å bli lik over hele 

Schengen-området. EID Passport ser således ikke bare Norge som et interessant marked, men 

samtlige Schengen land. Forretningsplanene er at det Europeiske hovedkontoret skal legges til 

Skien.  

Utover å være aktør innen leveranse av produkter og tjenester knyttet til nasjonal ID og ansatte 

ID ser selskapet en rekke interessante markeder i Norge/Europa/EMEA: ID kort for flyktninger 

og asylsøkere, havnesikkerhet, sikkerhetskort for langtransport/sjåfører, adgangskontroll 

løsninger til internasjonale anlegg (som f.eks. In Amenas i Algerie; etter Statoil terror 

handlingen). Bruksområdene for denne typen høyteknologiske sikkerhetsløsninger, bestående av 

et oppdatert klareringselement, er dessverre økende etc. 

 

Utfordringer 

Telemark har i utgangspunktet ingen fordeler som lokalisering for EID Passport, ut over vårt 

store engasjement for å hjelpe dem på plass. Her er vi helt unike. Selskapet har videre stor 

interesse fra en rekke land i Europa, Afrika og Asia. Vi sloss således med en rekke ressurssterke 

land. Men vi mener få kan slå oss m.h.t. engasjement. Vi har derfor likevel klart å bli deres 

prioriterte beliggenhet. 

Videre har Norge erfaringen med 22/7, mens USA har erfaringen med 9/11. Forståelse for 

viktigheten av et godt sikkerhetssystem/løsning er således langt mer forståelig for oss – enn i 

andre land. Det gjør oss dessverre som et unikt land å etablere seg i (er vårt budskap til EID 

Passport). 
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Planer for etablering 

Selskapet har på initiativ fra Innovasjon Norge i Telemark/Invest in Telemark innledet strategiske 

samtaler med Telemark bedriften RACOM i Skien – som i dag er godkjent og sertifisert 

leverandør til en rekke internasjonale virksomheter, samt norske private og statlige/offentlige 

virksomheter. Denne dialogen har vist seg å være både fruktbar og god. Konkret vil man ved 

besøket nå i april diskutere mulig samlokalisering med Racom på Rødmyr. Racom er blant andre 

godkjent leverandør til Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS), er en 

virksomhet underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Racom sitt utstyr/løsninger 

står for sikkerhet bl.a. i regjeringskvartalet, Stortinget, statsministerboligen m.m.  

EID Passport har utviklet en masterplan hvor de ser for seg en hurtig og trinnvis utvikling fra de 

har etablerer seg: 1-10 ansatte over en kort tidshorisont, opp mot 40 ansatte i løpet av 12-15 

måneder og opp mott 300 ansatte ved full etablering. I utviklingen av selskapet vil det også bli 

igangsatt en rekke samarbeidsprosjekter i aksen Telemark/Skien-Portland-Minot – for å sikre 

overføring av kompetanse/knowhow/teknologi og salgs/service kompetanse. I arbeidet med å 

kartlegge nødvendige ressurser har Innovasjon Norge i Telemark samt NAV og et 

rekrutteringsfirma bidratt. De ønsker å bygge, samt mener det er nødvendig m.h.t. alle 

servicefunksjoner som må på plass, å bygge en replika av operasjonen i USA i Skien.  

Telemark kan således bli senter for Identity management i Europa. En veldig spennende klynge 

hvor vi kan forvente ytterligere knoppskyting av andre virksomheter – om vi får denne ene på 

plass. 

Fremdrift 

Sentrale støttespillere i prosjektet med å få EID Passport til å vurdere etablering i Telemark har 

vært Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge i Telemark med prosjektledelse fra Invest in 

Telemark. Selskapets ledelse var første gang på besøk i Skien i juni 2013, representanter for 

Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Invest in Telemark var på befaring og 

forhandlinger hos EID Passport i Oregon i oktober 2014. Ledelsen i EID Passport var så tilbake i 

Norge i januar – og kommer til Telemark igjen rett over påske.  

 

Nytt besøk over påske 

Selskapets ledelse er i Telemark mandag 21. april, tirsdag 22. april og onsdag 23. april. Det vil bli 

gjennomført en rekke møter i Telemark og Oslo knyttet til den mulige etableringen. Deltakere på 

dete besøket er selskapets største aksjonær/gründer og konsernsjef Steve Larson, Jim Robell 

(COO, ansvarlig for utvikling av selskapet) og Sean Sullivan (CFO, finansdirektør og ansvarlig 

for strategiske initiativ). 
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Søknad 

For å bidra til å sende et signal om at Telemark Utviklingsfond ser positivt på ønske om å 

etablere virksomheten i Telemark – søker vi herved utviklingsfondet om kr. 300.000,- i bidrag til 

analyse og innledningsfasen av selskapets etablering i fylket. Målsetting er å overlevere bidrag i 

forbindelse med at selskapets toppledelse besøker Telemark over påske. Vi tror det er en sterk 

symbolhandling som vil overraske og glede, samt bidra til å hjelpe til å få fortgang på 

etableringsprosjektet. 

 

Fakta om EID Passport, Inc: 

Eid Passport, Inc. (www.eidpassport.com) is a market leader in high-assurance identity 

management solutions in the United States. The company integrates leading-edge products and 

services into solutions that combine identity authentication, background screening and identity 

management. Eid Passport’s flagship product, the RAPIDGate® solution, provides highly secure, 

gate-access-based facilities—such as military installations, government buildings, federal 

agencies, manufacturing and distribution sites, ports and commercial ports, and commercial 

buildings—with increased security and streamlined access for a variety of authorized personnel. 

Founded in November 2001, Eid Passport is headquartered in Hillsboro, Ore., with offices in 

Minot, N.D. and Alexandria, Va. www.eidpassport.com   

 

### 

http://www.eidpassport.com/
http://www.eidpassport.com/
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