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1. Innledning 

NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende 

rapport gir en oppsummering av virksomheten i perioden 1.7.2006 – 31.12.2007. Rapporten er 

utarbeidet for å dokumentere aktiviteter og resultater for de offentlige finansieringskildene som 

har deltatt i og muliggjort virksomheten, slik at gjenstående restbevilgninger kan utbetales i 

hht. respektive avtaler fra: 

• NCE-programmet (v/Innovasjon Norge, 4. kvartal 2007) 

• BTV-regionen  

• Buskerud fylkeskommune 

• Kongsbergregionen 

• Kongsberg kommune 

 

Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold har også deltatt i aktivitetene, men rapportering mht 

utbetaling av midler derfra, skjer gjennom separat rapportering i hht. avtalen (standard IN-

vilkår). 

2. Bakgrunn 

Regjeringen har tatt initiativ til Norwegian Centre of Expertise (NCE) for å stimulere til økt 

verdiskaping gjennom å videreutvikle klynger med stort utviklings- og internasjonalt potensial. 

Gjennom et 10-årig program skal dette bidra til å gjøre de beste bedre. Aktivitetene som 

iverksettes, skal skje på næringslivets premisser.  

 

Kongsberg-industrien ble våren 2006 tildelt status som NCE innen Systems Engineering. Bak 

søknaden sto et partnerskap på 9 systembedrifter, utviklingsaktører, kunnskapsleverandører og 

offentlige instanser, i alt 17 partnere: 

• Kongsberg Gruppen ASA 

• Kongsberg Automotive Holding ASA 

• FMC Technologies AS 

• Volvo Aero Norge AS 

• Dresser Rand AS 

• Esko Graphics AS 

• Argos Control AS 

• Kongsberg Devotek AS 

• Kongsberg Safety Systems AS 

• Kongsberg Innovasjon AS 

• Kongsberg Nærings- og Handelskammer BA 

• Teknologisk institutt AS 

• Høgskolen i Buskerud 

• Buskerud fylkeskommune 

• Kongsbergregionen (7-kommune samarbeid) 

• Kongsberg kommune 

• Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold 

 

Samtlige partnere har signert en partneravtale der de stiller seg bak initiativet og bekrefter at de 

skal bidra med ressurser etter behov for å gjennomføre vedtatte aktiviteter. 
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NCE SE har valgt å ikke kreve årsavgift eller forhåndsinnbetaling fra bedriftene, men knyttet 

deres ressursbidrag til definerte aktiviteter for å sikre at aktivitetene er i hht. bedriftenes ønske 

og behov. For den første 18-måneders perioden har dette resultert i at næringslivets andel langt 

overstigere det budsjetterte omfanget og myndighetens  krav, og dette underbygger industriens 

vurdering av nytteverdien og NCEs forankring i industrien. 

 

NCE SEs totalbudsjett for perioden 1.7.2006 – 31.12.2007 var ca 18 MNOK. 

3. Organisering 

Kongsbergklyngen har etter oppløsningen av Kongsberg Våpenfabrikk i 1987 etablert 

samarbeidsorganisasjoner som skal ivareta fellesinteresser: Kongsberg Nærings- og Handels-

kammer (KNH) som felles talerør mot myndigheter og for aktiviteter relatert til infrastruktur 

og profilering; og Kongsberg Innovasjon (KI) som unikt innovasjonsselskap for utvikling av 

nye vekstbedrifter. NCE SE har valgt å benytte allerede etablerte organisasjoner til sentrale 

NCE oppgaver.  

 

Kontraktspartner lokalt for NCE SE er KNH Prosjekt AS. 

 

Som styringsmodell har man valgt en bedriftslignende modell ved at: 

• Partnerskapet (”generalforsamlingen”) har valgt et styre på 5 personer med flertall 

fra industrien 

• Styret har engasjert en hovedprosjektleder/koordinator/fasilitator (”daglig leder”), 

som sammen med 

• Delprosjektledere i respektive organisasjoner, samt kommunikasjonsrådgiver og 

Innovasjon Norges lokalrepresentant, utgjør ”administrasjonen”. 

 

I konstituerende partnerskapsmøte 23.6.2006 ble følgende styre valgt: 

• Konsernsjef Olav Volldal, Kongsberg Automotive Holding ASA (leder) 

• Direktør forretningsutvikling Steinar Gregersen, FMC Technologies AS 

• Adm. direktør Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek AS 

• Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud 

• Ordfører Vidar Lande, Kongsberg kommune 

• Observatører: 

o Ole Andreas Schärer, SIVA 

o Karin Gauteplass, KNH BA 

 

I konstituerende styremøte 7.7.2006 besluttet styret å forespørre Torkil Bjørnson, Crenova AS 

om å ta ansvaret som hovedprosjektleder/koordinator/fasilitator, og avtale om deltids 

engasjement for dette ble inngått 31.7.2006. 

 

I perioden 1.7.2006 – 31.12.2007 er det avholdt 10 styremøter (med signerte protokoller). 

 

Som angitt i søknaden har man delt prosjektet opp i 5 delprosjekt med respektive ansvarlige 

delprosjektledere: 

1. Grunnlag for industriell utvikling: KNH v/Karin Gauteplass 

2. Kunnskapsutvikling: HiBu v/Rolf Qvenild 

3. Nye bedrifter: KI v/Åsmund Ellingsen (til 31.5.2007), Bjørn Hansen (fra 1.6.2007) 

4. Attraktivitetsutvikling: Kongsberg kommune v/Ingar Vaskinn 

5. Samarbeidsprosjekter: Prosjektleder (og endelig finansiering) allokeres pr. aktivitet. 
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”Administrasjonen” har bestått av hovedprosjektleder, delprosjektlederne, samt Britt 

Haraldsen/Innovasjon Norge og Anne Jørgensen/Godt Sagt Kommunikasjon AS. 

 

Administrasjonen møtes jevnlig, hver 3. - 4. uke, for å koordinere aktivitetene og bidra til å 

styrke samarbeidet og synergi. Dette arbeidet er dokumentert i form av formelle møtereferater. 

4. Finansiering 

I åpningsperioden (1.7.2006-31.12.2007) hadde NCE SE et samlet finansieringsmål på 18 

MNOK og som pr delprosjekt og finansieringskilde var fordelt slik på søknadstidspunktet: 
 

Finansiering Gr.lag ind utv Kunnskap Samarb Nye bedrifter Attraktiv.utv. Fellesarr./p-led SUM 2006/07

KNH HiBu Div KI Kommunen Div

Næringslivet 1 000               750                 500              1 400                400                  250                    4 300                   

NHO -                   300                 -               -                    -                   -                     300                      

HiBu -                   300                 -               100                   -                   -                     400                      

IN/BTV (Innovasjonsrammen) -                   -                 -               1 000                -                   -                     1 000                   

NFR (via HiBu) -                   1 200              -               -                    -                   -                     1 200                   

K-regionen -                   -                 -               -                    250                  -                     250                      

K kommune -                   -                 -               -                    200                  -                     200                      

Bfk 200                  400                 -               -                    -                   -                     600                      

BTV 300                  700                 250              -                    250                  750                    2 250                   

NCE sentralt 500                  3 250              750              500                   500                  2 000                 7 500                   

SUM 2 000               6 900              1 500           3 000                1 600               3 000                 18 000                  

 
I det etterfølgende arbeid med å komplettere finansieringen ble resultatet som vist i tabellen 

nedenfor, dvs. litt i overkant av ambisjonene, men dette inkluderer aktiviteter som også går noe 

inn i 2008. Finansieringsarbeidet var dermed vellykket. 

 
FINANSBUDSJETT: Fellespr Gr.lag ind utv Kunnskap Samarb Nye bedrifter Attraktiv.utv. P.led/ass. SUM 2006/07

2006/07 P-100 P-200 P-300 P-400 P-500 P-600 P-700

Næringslivet 250              1 000            750              500              1 700           400              4 600           

NHO -                300              -               300              

HiBu 300              -               300              

IN/BTV direkte -                1 148           1 148           

IN BV via NCE 200              150              350              

NFR (via HiBu) 1 200           1 200           

K-regionen 500              500              

K kommune 500              500              

Bfk 200               400              -               -               600              

BTV 250              300               700              250              -               1 500           

NCE sentralt 1 200           500               3 250           550              500              1 500           7 500           

SUM 1 700          2 000           6 900          1 500          3 498          1 400          1 500          18 498         
 

I arbeidet har man slått sammen innsats fra næringslivet, NHO og aktørenes egeninnsats. 

Støtten fra NFR via HiBu håndteres direkte av HiBu. Støtten fra IN/BV til nye bedrifter er 

håndtert direkte av KI.  

 

NCE SE har i tillegg søkt, og fått innvilget, støtte fra IN BV til tre samarbeidsprosjekt og 

dekker 1/3 av budsjettkost (forutsatt 1/3 fra NCE og 1/3 fra næringslivet/egeninnsats) til: 

• Søk etter ideer til potensielt nytt industrilokomotiv (150.000 NOK) 

• Forprosjekt bedriftsnettverk/samarbeid (100.000 NOK) 

• Forprosjekt Technology Road Mapping (100.000 NOK) 

 

Rapportering for disse IN-midlene skjer separat, men beløpene er inkludert i totalregnskapet. 
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5. Regnskap 1.7.2006 – 31.12.2007 

5.1. Regnskap 2006 

Det revisorbekreftede regnskapet for 2006 er oversendt tidligere (vedlegg 3) og akkumulerte 

hovedtall er: 

 
KOSTNADER: SUM Andel

Personell 1 958 111       60,1 %

Innleie personell 1 017 415       31,2 %

Innkjøp -                 0,0 %

Andre driftskostnader 282 915          8,7 %

SUM KOST 3 258 441      100,0 %

FINANSIERING: SUM Andel

Egenfinansiering 54 846            1,7 %

Næringslivet 637 532          19,6 %

Offentlig regionalt 876 457          26,9 %

NCE sentralt 1 373 606       42,2 %

Andre kilder 316 000          9,7 %

SUM FINANSIERING 3 258 441      100,0 %   
 

 

5.2. Regnskap 2007 

Revisorbekreftet regnskap for 2007 er også vedlagt (vedlegg 4) og hovedtallene fremgår av 

etterfølgende tabell. Oversikten viser kostnadsarter og finansiering pr delprosjekt: 

 
År 2007 Budsjett 2007 Regnskap Restbevilgn P-100 P-200 P-300 P-400 P-500 P-600 P-700

TB KNH HiBu TB KI Kk TB

Kostnader Sum NCE SE Fellesprosj Gr.lag ind utv Kunnskap Samarbeid Nye bedr Attrakt P.ledelse

Egne timer 7 139 362         223 000         1 078 286      3 541 580      64 204           2 008 862      223 430      -               

Innkjøpt assistanse 3 713 864         872 990         -                 -                 1 232 484      -                774 518      833 872       

Innkjøp -                   -                 -                 -                 -                 -                -              -               

Div. omkostninger 4 297 658         345 788         38 852           2 366 202      287 076         1 252 495      -              7 245           

SUM 15 150 884       1 441 778      1 117 138      5 907 782      1 583 764      3 261 357      997 948      841 117       

Finansiering Bevilg 2007 Sum NCE SE Restbevilgn Fellesprosj Gr.lag ind utv Kunnskap Samarbeid Nye bedr Attrakt P.ledelse

Næringsliv/egeninns. 3 991 622        6 319 152         (2 327 530)     223 000         558 569         2 616 715      1 052 788      1 696 080      172 000      -               

IN regionalt direkte 992 893           992 893            -                 -                 -                 -                 -                 992 893         -              -               

IN regionalt via NCE 350 000           172 854            177 146         -                 -                 -                 22 854           150 000         -              -               

Kongsberg kommune 500 000           377 248            122 752         -                 -                 -                 -                 -                377 248      -               

Kongsbergregionen 500 000           500 000            -                 -                 -                 -                 -                 -                500 000      -               

Buskerud fylkeskommune 272 528           243 229            29 299           -                 110 986         132 243         -                 -                -              -               

BTV-regionen 1 106 201        1 106 201         (0)                   120 735         168 299         700 000         117 167         -                -              -               

NCE sentralt 6 126 394        5 439 308         687 086         1 098 043      279 285         2 458 824      390 955         422 384         (51 300)       841 117       

SUM 13 839 638      15 150 884       (1 311 246)     1 441 778      1 117 138      5 907 782      1 583 764      3 261 357      997 948      841 117        
 

Totalforbruket i 2007 overskrider budsjettet, men overskridelsene dekkes av næringslivet/ 

egeninnsats, og er hovedsakelig relatert til delprosjektene Kunnskapsutvikling og Nye bedrifter 

som begge ligger vesentlig foran planen. 

 

I 2007 var samlet forbruk ca 15,2 

MNOK, hvorav 38 % ble benyttet til 

etablering og utvikling av master-

gradsstudiet i SE ved HiBu, og 

totalfordeling fremgår av figuren til 

høyre. Delprosjektet ligger foran 

planen.  

 

22 % av midlene ble brukt til 

aktiviteter for nye bedrifter og søk 

etter kime til nytt industrilokomotiv, 

også dette delprosjektet foran planen. 

Fellesprosj

10 %

P.ledelse

6 %
Attrakt

7 %

Nye bedr

22 %

Samarbeid

10 %

Kunnskap

38 %

Gr.lag ind utv

7 %
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Finansiering av aktivitetene skjer i 

prinsippet fra tre grupper av kilder: 

 

• Næringsliv/egeninnsats 

• Offentlige regionale kilder 

• NCE sentralt 

 

Som figuren til høyre viser, ble 

bidraget fra næringslivet/egen-innsats 

vesentlig høyere enn budsjett. Dette 

dokumenterer næringslivets solide 

støtte til NCE SEs aktiviteter i 2007. -

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Næringsliv/egeninns. Offentlig regionalt NCE sentralt

Budsjett Regnskap

 
 

Prosjektets avtaler med virke-

middelapparatet stiller krav til andel 

finansiering fra ulike kilder. Som 

figuren til høyre viser, tilfredsstiller 

finansieringen kravene med gode 

marginer: 

 

• NCE < 50 %, realisert 36,3 % 

• Off. reg: < 25 %, real. 22,4 % 

• N-liv: > 25 %, realisert 41,7 % 

Finansieringsnøkkel

Offentlig regionalt; 

22,4 %

NCE sentralt; 

36,3 %

Næringsliv/egeninns.; 

41,7 %

 

5.3.  Regnskap 1.7.2006 – 31.12.2007 

Samlede kostnader for denne 18 mnd perioden er 18.409.325 NOK, hvilket er 88.754 under 

budsjett: 
Regnskap Regnskap Regnskap

Kostnader 2006 2007 2006/07

Egne timer 1 958 111      7 139 362        9 097 473        

Innkjøpt assistanse 1 017 415      3 713 864        4 731 279        

Innkjøp -                   -                  

Div. omkostninger 282 915         4 297 658        4 580 573        

SUM 3 258 441      15 150 884      18 409 325       
 

Mht finansiering er andel fra næringsliv 927.530 NOK over budsjett og muliggjør overføring 

av ca 1 MNOK av bevilgninger til aktiviteter som fortsetter inn i 2008 i hht planer som ble 

godkjent i 2007. 

Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik

Finansiering 2006 2007 2006/07 2006/07

Næringsliv/egeninns. 1 008 378      6 319 152        7 327 530        6 400 000         927 530       

IN regionalt direkte 155 185         992 893           1 148 078        1 148 078         -               

IN regionalt via NCE 172 854           172 854           350 000            (177 146)      

Kongsberg kommune 377 248           377 248           500 000            (122 752)      

Kongsbergregionen 500 000           500 000           500 000            -               

Buskerud fylkeskommune 327 472         243 229           570 701           600 000            (29 299)        

BTV-regionen 393 799         1 106 201        1 500 000        1 500 000         0                  

NCE sentralt 1 373 606      5 439 308        6 812 914        7 500 000         (687 086)      

SUM 3 258 440      15 150 884      18 409 324      18 498 078       (88 754)         
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Også for hele perioden 

1.7.2006 – 31.12.2007 er den 

totale finansieringsnøkkelen 

godt innenfor de rammene som 

er satt for NCE-programmet. 

At næringslivets andel og 

egeninnsatsen er nærmere 1 

mill. NOK over budsjett viser 

delprosjektenes forankring i 

næringslivet i klyngen. 

Finansieringsnøkkel 2006/2007

Offentlig regionalt

23 %

Næringsliv/ 

egeninns.

40 %

NCE sentralt

37 %

 

6. Utbetaling av restmidler 

NCE SE har allerede fått utbetalt 75 % av midlene fra BTV-regionen, Buskerud fylkes-

kommune og Kongsbergregionen. Fra NCE sentralt har NCE SE fått utbetalt for 1. – 3. kvartal 

2007. Felles for alle disse aktørene er at utbetling av restbevilgning skal skje på basis av 

revisorgodkjent regnskap og resultatrapport (foreliggende dokument). 

 

Bevilgningene fra BTV-regionen, Buskerud fylkeskommune og Kongsbergregionen gjaldt for 

perioden 1.7.2006 - 31.12.2007 og er forbrukt i hht. avtalen og restmidlene (25 %) bør derfor 

kunne utbetales. Pr. 31.12.2007 gjenstod det 29.299 NOK av bevilgningen fra Buskerud 

fylkeskommune men disse midlene er bevilget til delprosjektet Attraktivitetsutvikling som 

fortsatte inn i 2008 (og forbrukt i januar 2008), så man søker om å anvende disse midlene til 

2008-aktiviteter, slik at også restmidlene (25 %) herfra bes utbetalt: Flg. utbetaling ønskes: 

• BTV-regionen:   375.000 NOK 

• Buskerud fylkeskommune: 150.000 NOK 

• Kongsbergregionen:  125.000 NOK 

 

Midlene fra Kongsberg kommune og Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold er avtalt å kunne 

overføres til 2008 siden aktivitetene var påstartet og planlagt fortsatt inn i 2008.  

 

Figuren til høyre viser den 

offentlige regionale finansieringen 

fordelt på kilde med bevilgning vs. 

realisert forbruk. 

 

Restmidlene fra IN BV og 

Kongsberg kommune kan overføres 

til 2008. Det søkes om å overføre 

28 KNOK av restmidler fra 

Buskerud fylkeskommune til 2008 

pga at aktiviteten fortsetter i 2008 
-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

IN BV BTV-regionen Bfk Kbg-reg Kbg komm

Bevilgning Forbruk

 

Midlene fra NCE sentralt gjelder perioden frem til 30.6.2008. Basert på foreliggende rapport 

bør tilskuddet for 4. kvartal 2007 kunne utbetales ihht. avtalen: 

•  NCE sentralt:   1.250.000 NOK 
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7. Delprosjektenes resultater i perioden 

P-100 Fellesprosjekt 

Hovedaktivitetene i dette delprosjektet har vært etablering 

av en felles infrastruktur for NCE SE og kommunikasjons-

aktiviteter. 

 

Det er etablert rutiner for fremdrifts- og økonomi-

rapportering med frekvens på 2 måneder, samt godkjente 

regnskaps- og revisjonsopplegg.  

 

Det er opprettet et eget intranett for elektronisk samhandling 

(eRoom) i prosjektet og eget domene:  nce-se.no. 

 

Det ble tidlig utarbeidet eget profilprogram for NCE SE og 

en kommunikasjonsstrategi godkjent av styret.  

 

Man har etablert eget nettsted (www.nce-se.no) med 

jevnlige oppdatering med nyheter fra prosjektet. Nettstedet 

vil utgjøre et viktig element for ny web for Kongsberg 

(www.kongsberg.no).  I 2007 ble det utgitt 5 nyhetsbrev 

som er distribuert både papirmessig og elektronisk til 

partnerskapet og samarbeidspartnere. 

 
 

P-200 Grunnlag for industriell utvikling 

Kongsberg-industrien har lykkes godt internasjonalt med 

kunnskapsintensive systemløsninger til avanserte 

applikasjoner i svært krevende bransjer. Klyngen 

representerer således den type industri som Norge trenger i 

fremtiden: kunnskapsintensiv, global og kommersiell. 

 

Det er tidligere foretatt en rekke studier av klyngens 

utvikling, og delprosjektet engasjerte forsker Arne Isaksen, 

Høgskolen i Agder, for å gjennomgå disse studiene og 

utarbeide en objektiv vurdering av disse, samt vurdere 

hvordan disse funnene stemmer overens med gjeldende 

næringspolitikk.  

 

Delprosjektet har også beskrevet viktige hendelser/ 

beslutninger som viser hvordan man strategisk har søkt nye 

utfordringer (=forretningsmuligheter/forretningsideer) i 

samarbeid med krevende kunder, og der man har anvendt 

etablert kunnskap og erfaringer. Dette er beskrevet i et 

”slektstre” for utvikling av klyngens bedrifter. Analyse av 

dette viser at klyngen ikke er en tradisjonell ”Porterklynge”, 

men stemmer bedre overens med Hammel’s modell: 

”Strategic intent” og videreutvikling av Poter’s teorier. 

Arbeidet med dette delprosjektet har medført samarbeid 

med EU-prosjektet Translearn som studerer og 

sammenligner utviklingen av klynger i Norge med øvrige 

nordiske land og utvalgte land utenfor Norden. 

 

 

http://www.nce-se.no/
http://www.nce-se.no/
http://www.kongsberg.no/
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I 2007 har man søkt å identifisere fremtidige utfordringer og drivkrefter for de neste 10-20 årene, 

og dette fortsetter i 2008. Denne samlede kunnskapen vil man dels benytte til å bevisstgjøre 

myndighetene i næringspolitiske valg (rammebetingelser og virkemidler) og dels til å gjøre 

klyngebedriftenes egne strategier mest mulig robuste. 

 

 

P-300 Kunnskapsutvikling 

Hovedaktiviteten i NCE SE i 2006 og 2007 har vært etablering og 

videreutvikling av Nordens første mastergradsstudie i Systems 

Engineering (MSSE). Dette skjer i et tett samarbeid mellom 

amerikanske Stevens Institute of Technology (SIT), næringslivet og 

Høgskolen i Buskerud med sistnevnte som vertskap. Etableringen av 

dette skjedde på rekordtid og til nå er 87 studenter involvert i 

utdanningstilbudet. Studentkullet startet allerede høsten 2006 takket 

være godt forarbeid.  

 

Studietilbud i form av en industrimaster har vært svært vellykket, 

både for MSSE, industrien og studentene. Studentene blir der ansatt i 

bedriftene og får lønn, jobber med relevante oppgaver for bedriftene i 

anvendelse av fagets teoridel. Dette gir et unikt samspill mellom 

MSSE og industrien, I tillegg til at studentene får reelle oppgaver, 

fungerer de som ”misjonærer” for SE i bedriftene. 

 

Dette opplegget med samarbeidet mellom utdanning og industri ble 

vist som foregangseksempel på NHOs Årskonferanse januar 2008 i 

form av en film og med etterfølgende dekning i riksmedia. Behovet 

og interessen for utdanningstilbudet er sterkt økende. 

 

 

I startfasen har SIT det faglige ansvaret for studiet, men det foreligger en plan for hvordan 

ansvaret gradvis skal overføres til Norge og ambisjonen er NOKUT-godkjennelse i 2008. I 

samarbeidet med SIT er målet at Kongsberg skal bli en europeisk node i et internasjonalt SE-

nettverk. 

 

P-400 Samarbeidsprosjekt 

I tillegg til en del mobiliserende aktiviteter, har flg. konkrete samarbeidsprosjekt blitt påstartet 

eller realisert i perioden: 

• Rekruttering: Det er etablert et eget HR-forum mellom klyngens bedrifter hvor felles 

rekrutteringsopplegg diskuteres. Klyngens aller første rekrutteringsfremstøt var 

deltagelse om en felles stand på Technoport 2007 i Trondheim. HR-forumet vil få 

økende sentral funksjon i videre aktiviteter fremover. 

• Ex pat service: Det er satt i gang aktivitet for å tilby relevante tjenester for eksperter 

som rekrutteres til klyngen med formål å gjøre oppholdet så attraktivt som mulig og 

dermed øke oppholdslengden eller helst gjøre ansettelsene permanente. 

• Teknologidagene: Dette er en årlig, nasjonal konferanse som fokuserer på innovasjon 

og fremtidsutfordringer. NCE var medarrangør både i 2006 og 2007. 

• Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE): Dette er en internasjonal 

fagkonferanse i SE-faget og ble arrangert første gang i 2007 med nasjonal og 

internasjonal deltagelse. Målet er å gjøre dette til en årlig konferanse. 

• Technology Road Mapping: Forprosjekt for å etablere et internasjonalt samarbeid 

innen teknologiovervåkning. De største bedriftene har kartlagt kritiske kompetanse- 
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og teknologiområder, og dette vil benyttes til å søke å følge med teknologiutviklingen 

innen disse områdene sammen med internasjonale partnere (bl.a. Innovasjon Norges 

uteapparat). Nytilsatt professor i MSSE har allerede en internasjonal posisjon i dette 

feltet før han kom til HiBu, Kongsberg og vil være sentral ressurs fremover. 

• Regionalt leverandørutviklingsprogram: NCE SE ønsker å styrke regionens bedrifter 

ved å styrke regionale underleverandører til regionens industrilokomotiv. Slik 

utvikling planlegges å skje gjennom konkrete leveranseprosjekt (IFU-prosjekt, 

kostnadseff. leveranseprosjekt), stimulering til nettverkssamarbeid og kompetanse-

tilbud. Bedriftene Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime og FMC 

Technologies er mobilisert til å delta i dette og dele sine strategier og forventninger 

om fremtidig trender, krav og behov. 22 regionale bedrifter har uttrykt interesse for å 

delta i dette programmet som er under utvikling etter modellen vist nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-500 Nye bedrifter 

Ambisjonene er å utvikle en underskog av 

markedsdrevne, teknologibaserte vekstbedrifter samt å 

etablere nytt/nye industrilokomotiv hvor Systems 

Engineering er kjernekompetansen.  For proaktivt å 

søke etter nye forretningsideer har man utvidet 

samarbeidet med andre FoU- og innovasjonsmiljø i 

Norge og gjennomført idéprosesser. I tillegg har man 

initiert søk etter kime til nytt industrilokomotiv ved å 

forfølge utvalgte muligheter innen nasjonal og 

internasjonal FoU, markedstrender og fremtidige 

behov i kombinasjon med den kunnskapsbasen og 

nettverk som i stor grad eksisterer i klyngen. Dette 

arbeidet konkluderte med at man ønsker å iverksette 

en felles satsing innen fornybar energi og 

industrialisere slike løsninger i tett samarbeid med 

krevende kunder.  

 

Forarbeidet med å etablere et slik selskap ligger langt 

foran planen, og Kongsberg Energy Systems AS var 

klar til etablering 31.12.2007 (ble etablert 2.1.2008). 
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P-600 Attraktivitetsutvikling 

Den industrielle suksessen i Kongsberg er relativt lite kjent i 

samfunnet både lokalt og nasjonalt. Å øke bevisstheten og 

kunnskapen om de eksisterende kvalitetene som finnes her for å 

bo, studere, arbeide og drive fremtidsrettet industri blir stadig 

viktigere etter hvert som konkurransen om de beste talentene og 

investorene hardner til. I tillegg må manglende kvaliteter, 

tjenestetilbud og infrastruktur utvikles videre for å øke samlet 

attraktivitet.  

 

Ordførerens industrikonferanse i 2007 hadde fokus på hvordan 

kommunen skal kunne bli mest mulig attraktiv i konkurransen 

med andre spennende miljø i Norge (og internasjonalt) om 

arbeidskraft og innbyggere.  

 

Delprosjektet gjennomførte en omfattende undersøkelse 

(”Kongsbergundersøkelsen”) høsten 2007 ved intervju av 

fokusgrupper og nettbasert informasjonsinnhenting fra utvalgte 

adressater og åpent for publikum (annonsert og omtalt i 

lokalmedier). Over 1.200 personer deltok i undersøkelsen. 

Konklusjon vil foreligge januar 2008 og vil danne grunnlag for 

arbeidet med attraktivitetsutvikling i 2008. Undersøkelsen fikk 

stor mediedekning og bidro til å gjøre NCE godt kjent i 

regionen.  

 

 

 

Attraktivitetsutvikling er nær koordinert med kommunikasjonsaktivitetene for NCE SE. 

 

P-700 Prosjektledelse 

Prosjektleder er innleidd på deltid og omfang aktivitet er noe lavere enn budsjettert. 

Hovedårsaken til dette er prosjektleders i større grad er involvert i andre delprosjekt, primært 

Fellesprosjekt og Samarbeidsprosjekt.  

 

Prosjektleder har deltatt i NCE-programmets nasjonale samlinger og arrangert ett av disse. I 

tillegg har NCE SE vært vertskap for besøk fra politisk og administrativ ledelse i NCE-

departementene NHD og KRD, samt regionale offentlige organer. Det er gjennomført 

presentasjoner for styrende organer i Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, samt på 

myndighetenes ”Innovasjonsforum 2007” der ledelsen for 8 departement og ledelsen i 

virkemiddelapparatet deltok. 

 

Prosjektleder har også deltatt med presentasjoner for erfaringsutveksling med andre NCEer, 

NCE-søkere og Arena-prosjekt. 

8. Offisiell rapportering 

Vedlagt følger statusrapportene som har blitt sendt til NCE nasjonalt for 2006 og 2007 på deres 

format og i hht kontrakten, samt revisorbekreftede regnskap for 2006 og 2007: 

 

• VEDLEGG 1: Årsrapport til NCE sentralt 2006  

• VEDLEGG 2: Årsrapport til NCE sentralt 2007 

• VEDLEGG 3: Revisorbekreftet regnskap 2006 

• VEDLEGG 4: Revisorbekreftet regnskap 2007 


