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1. Introduksjon 

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

rapport gir en oppsummering av virksomheten i driftsåret 2008. Rapporten er utarbeidet for å 

dokumentere aktiviteter og resultater samt økonomi for partnerne og de offentlige 

finansieringskildene som har deltatt i og muliggjort virksomheten. 

2. Kort sammendrag 

Virksomheten i 2008 er i all vesentlig grad gjennomført i hht. prioritering, planer og budsjett 

vedtatt på partnermøtet i januar 2008. Også i 2008 har videre oppbygging av mastergrads-

studiet i Systems Engineering vært viktigste oppgave og størst andel ressurser ble prioritert dit. 

Opplegget ble presentert på NHOs årskonferanse som ”best practice” og trekkes også frem i 

Regjeringens Innovasjonsmelding. Forberedelsene for en tilhørende forskningsenhet er 

kommet så langt at man forventer realisering i samarbeid med SINTEF våren 2009.  

 

Man har fokusert innovasjonssatsingen inn mot fornybar energi med fremtidig mål om et 

industrielt lokomotiv basert på tett samarbeid mellom Kongsbergindustrien og energiselskap 

ved bruk at Systems Engineering tilnærming.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for hvorfor Kongsbergindustrien har lykkes er komplettert og 

fremtidsforberedelser er initiert. For å tilrettelegge for ”partnerarbeidsplasser” (primært 

profesjonell tjenesteyting), er forberedelsene for et kontorfellesskap gjennomført og 

Kongstanken AS realiseres våren 2009.  

 

For å styrke regionale underleverandører har man i samarbeid med Kongsbergregionen 

gjennomført et forprosjekt hvor FMC Technologies, Kongsberg Defence & Aerospace og 

Kongsberg Maritime har definert hvilke krav de vil sette til fremtidige underleverandører. 18 

leverandører har deltatt og arbeidet videreføres i 2009 i form av konkrete utviklings-, 

leveranse- og kompetanseprosjekt. 

3. 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. Partnerskapet var uendret i 2008: 

 

Bedriftspartnere: Utviklingspartnere: 

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 (8-kommune samarbeid) 

Kongsberg kommune 

Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold 
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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. 

 

NCE SE valgte også for 2008 å ikke kreve årsavgift eller forhåndsinnbetaling fra bedriftene, 

men knyttet deres ressursbidrag til definerte aktiviteter for å sikre at aktivitetene er i hht. 

bedriftenes ønsker og behov. For 2008 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 budsjett for 2008 var 16,9 MNOK og man realiserte aktiviteter for 16,6 MNOK. 

4. Organisering 

NCE Systems Engineering har valgt å ikke bygge opp en egen organisasjon, men benytte og 

forsterke allerede etablerte samarbeidsorganisasjoner i klyngen. Juridisk kontraktspartner 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 partnerskapsmøte 16.6.2008 ble følgende styre valgt: 

• Tidl. konsernsjef Jan Erik Korssjøen, Kongsberg Gruppen ASA (leder) 

• Adm. direktør Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek AS 

• Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsbeg Innovasjon 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 2008 ble det avholdt 6 styremøter og 2 partnermøter. Styret har inngått avtale med Torkil 

Bjørnson, Crenova AS om ansvaret som fasilitator/ hovedprosjektleder/koordinator. 

 

For 2008 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 (til… ) Halvor Austenå (fra..) 

3. Nye bedrifter: KI v/Bjørn Trygve Hansen  

4. Attraktivitetsutvikling: Kongsberg kommune v/Ingar Vaskinn 

5. Samarbeidsprosjekter: Prosjektleder (og endelig finansiering) allokeres pr. aktivitet. 

 

”Administrasjonen” har bestått av hovedprosjektleder, delprosjektlederne og 

Kommunikasjonsrådgiver Anne Jørgensen/Godt Sagt Kommunikasjon AS. Arne 

Borgersen/Innovasjon Norge har deltatt på noen av arbeidsmøtene. 
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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. 

5. Økonomi 

5.1. Finansiering 

For 2008 hadde NCE SE et samlet finansieringsmål på ca 19 MNOK men oppnådde en samlet 

finansiering på 16,9 MNOK. Budsjettet inkluderte overførte midler fra 2007 som også var 

allokert til vedtatte aktiviteter for 2008.  Fordeling av midler pr delprosjekt og 

finansieringskilde var fordelt slik: 
 

BUDSJETT: 2008 Fellespr Gr.ind utv Kunnskap Samarb Nye bedr Attraktiv. P.led/ass. SUM 2008

Finansieringskilde P-100 P-200 P-300 P-400 P-500 P-600 P-700

Næringsliv/eg.inns. 660       3 300    1 635    1 625    7 220    

IN/BV 200       300       500       

IN/T 230       230       

NFR (via HiBu) -        -        

Kongsbergregionen 720       380       1 100    

Kongsberg kommune -        623       623       

Buskerud fylkeskom. 29         1 500    -        -          1 529    

NCE 650        473       1 300    770       1 325    1 000       5 518    

Udekket/andre 150       40         190       

SUM 650        1 312    6 100    3 595    3 250    1 003    1 000      16 910   
 

5.2. Regnskap 2008 

Det revisorbekreftede regnskapet for 2008 fremgår av etterfølgende tabell. Oversikten viser 

kostnadsarter og finansiering pr delprosjekt, samt forbruk relatert til budsjett: 

 
KOSTNADER: SUM Andel P-100 P-200 P-300 P-400 P-500 P-600 P-700

Pr. 31.12.2008 Fellespr. Gr.lag i-u Kunnsk Samarb Nye bedr Attrakt P-ledelse

Personell 2 434 367            14,6 % -                      794 000            1 244 684         349 290         46 393           

Innleie personell 9 452 713            56,9 % 579 871          755 400         3 603 370           2 191 252         1 362 495         960 325         

Innkjøp -                       0,0 % -                      -                    

Andre driftskostnader 4 734 391            28,5 % 202 979          113 490         3 045 991           649 734            139 893            533 850         48 454           

SUM KOST 16 621 471          100,0 % 782 850          868 890         6 649 361           3 634 986         2 747 072         883 140         1 055 172      

Andel 2008-budsjett 98 % 120 % 66 % 109 % 101 % 85 % 88 % 106 %

FINANSIERING: SUM Andel Fellespr. Gr.lag i-u Kunnsk Samarb Nye bedr Attrakt P-ledelse

Næringsliv/eg.inns. 7 551 535            45,4 % -                  437 094         3 849 361           1 734 544         1 373 536         157 000         -                 

IN/BV 453 576               2,7 % -                  -                 -                      200 000            253 576            -                 -                 

IN/T 221 664               1,3 % -                  -                 -                      221 664            -                    -                 -                 

NFR (via HiBu) -                       0,0 % -                  -                 -                      -                    -                    -                 -                 

Kongsbergregionen 926 603               5,6 % -                  -                 -                      651 495            -                    275 108         -                 

Kongsberg kommune 451 032               2,7 % -                  -                 -                      -                    -                    451 032         -                 

Buskerud fylkeskom. 1 529 000            9,2 % -                  29 000           1 500 000           -                    -                    -                 -                 

NCE 5 388 722            32,4 % 782 850          303 456         1 300 000           827 283            1 119 960         -                 1 055 172      

Udekket/andre 99 340                 0,6 % -                  99 340           -                      -                    -                    -                 -                 

SUM FINANS: 16 621 471          100,0 % 782 850          868 890         6 649 361          3 634 986         2 747 072         883 140        1 055 172       
 

Tilsvarende detaljer for samarbeidsprosjektene er: 

 
KOSTNADER: P-401 P-402 P-403 P-404 P-405 P-406 P-407 P-408 P-409 P-410 P-411

Pr. 31.12.2008 Samarb HR Fo ExPat T-dag TRM Net.sam LUP fp KSSE LUP KFE FLL SUM

Personell 10 000    21 000    110 000  373 000     280 000  794 000       

Innleie personell 1 188       382 200  81 800    683 100  80 361    402 160  406 680     1 275      10 200    142 288  2 191 252    

Innkjøp -              

Andre driftskostnader 27 594    308         258 312     20 000    343 520  649 734       

SUM KOST 1 188       419 794  81 800    683 100  101 361  512 468  1 037 992  300 000  1 275      10 200    485 808  3 634 986    

Andel 2008-budsjett 54 % 34 % 171 % 34 % 171 % 118 % 100 % 121 %

FINANSIERING: P-401 P-402 P-403 P-404 P-405 P-406 P-407 P-408 P-409 P-410 P-411 SUM

Næringsliv/eg.inns. 1 188       419 794  13 633    433 100  33 787    180 042  373 000     280 000  -          -          -          1 734 544    

IN/BV -           -          -          -          33 787    166 213  -             -          -          -          200 000       

IN/T -           -          -          -          -          -          221 664     -          -          -          221 664       

NFR (via HiBu) -           -          -          -          -          -          -             -          -          -          -              

Kongsbergregionen -           -          68 167    120 000  -          -          443 328     20 000    -          -          -          651 495       

Kongsberg kommune -           -          -          -          -          -          -             -          -          -          -              

Buskerud fylkeskom. -           -          -          -          -          -          -             -          -          -          -              

NCE -           -          -          130 000  33 787    166 213  1 275      10 200    485 808  827 283       

Udekket/andre -           -          -          -          -          -          -          -          -          -              

SUM FINANS: 1 188       419 794 81 800   683 100 101 361 512 468 1 037 992  300 000 1 275     10 200   485 808 3 634 986    
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Fordeling av ressurser pr delprosjekt i 

2008 fremgår av figuren til høyre og viser 

samtidig styrets prioritering mellom 

delprosjektene. 

 

40 % benyttet til mastergradsstudiet i SE 

ved HiBu, og totalfordeling fremgår av 

figuren til høyre og viser styrets 

prioritering mellom delprosjekter. 

Fellespr.
4,7 %

Gr.lag i-u
5,2 %

Kunnsk
40,0 %Samarb

21,9 %

Nye bedr
16,5 %

Attrakt
5,3 %

P-ledelse
6,3 %

 

Næringsliv/egeninn
sats

45,4 %

Off. regionalt
21,5 %

NCE sentralt
32,4 %

Annet
0,6 %

 

Prosjektets avtaler med virkemiddelapparatet 

stiller krav til andel finansiering fra ulike 

kilder. Som figuren til høyre viser, 

tilfredsstiller finansieringen kravene med 

gode marginer: 

 

• NCE < 50 %, realisert 32,4 % 

• Off. reg: < 25 %, real. 21,5 % 

• N-liv: > 25 %, realisert 45,4 % 

• Annet: 0,6 % 

 

5.3.  Forbruk av bevilgede tilskudd 

94 % av bevilgete tilskuddmidler for 2008 ble forbrukt i løpet av året og det resterende søkes 

overført til 2009 for aktiviteter som er relevant for respektive finansieringskilder å støtte. 

Status fremgår av flg. oversikt: 

Finanskilde Bevilgning Forbruk Restbevilgn.

IN/BV 500 000               453 576         46 424            

IN/T 230 000               221 664         8 336              

NFR (via HiBu) -                       -                 -                  

Kongsbergregionen 1 100 000            926 603         173 397          

Kongsberg kommune 623 000               451 032         171 968          

Buskerud fylkeskom. 1 529 000            1 529 000      -                  

NCE 5 518 000            5 388 722      129 278          

Udekket/andre 190 000               99 340           90 660            

SUM FINANS: 9 690 000            9 069 936      620 064           

6. Delprosjektenes resultater i 2008 

P-100 Fellesprosjekt 

Delprosjektet omhandler felles infrastruktur og NCE SEs kommunikasjonsaktiviteter. 

 

Infrastrukturen inkluderer eget intranett med fellesarkiv (eRoom), samt opplegg for økonomi 

og regnskap. Regnskapene kjøres hver annen måned og økonomien er gjenstand for grundig 

oppfølging pr delprosjekt. 

 

Kommunikasjonsaktivitetene har primært vært fokusert på delprosjektene og er spesielt tett 

koordinert med Attraktivitetsutviklingen. Kommunikasjonsrådgiveren er en integrert i den 

sentrale prosjektledelsen (”administrasjonen”). 



 

NCE Systems Engineering, Kongsberg – driftsrapport 2008 6 

 

Historisk sett har Kongsbergklyngen vært bedre kjent i utlandet enn i Norge, noe ulike 

undersøkelser, bl.a. Kongsbergundersøkelsen, viser. Man har derfor prioritert å styrke 

kommunikasjonen mot lokale, regionale og nasjonale målgrupper og hovedbegrunnelsen for 

dette ligger i rekrutteringsutfordringene man har hatt. Delprosjektet har utarbeidet en 

kommunikasjonsstrategi og –plan som følges. Man har etablert et profilprogram, en aktiv 

hjemmeside med ulike målgruppeinnganger og nyhetsformidling/-arkiv og regelmessige 

nyhetsbrev som distribueres både i papirform og elektronisk. I nyhets-/ informasjonsarbeidet er 

det lagt opp til stor grad av direkte ”markedsføring” av de enkelte delprosjektene og 

arrangementer. 
 

 
 

P-200 Grunnlag for industriell utvikling 

Delprosjektets mål er å fremskaffe dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag relatert til den 

suksessfulle utviklingen som klyngen har hatt siste 50 år som kunnskapsintensiv 

høyteknologisk klynge. I tillegg skal man identifisere og beskrive avgjørende forhold for å 

opprettholde ”world class” under økende konkurranse og globalisering fremover.  

 

 
 

                     ”Slektstre” for Kongsbergindustriens utvikling 

 

Fortid: En sentral oppgave har vært å beskrive ”Kongsbergs strategiteori” som grunnlag for 

World Class suksess. Dette arbeidet er samordnet med EU-prosjektet Translearn ”The 

Enabling Welfare State and Experimentalist Businesses.” Man har utarbeidet beskrivelser av 7-
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10 cases som historisk illustrerer praksis og avgjørende forutsetninger for suksess og et faglig 

solid sammendrag basert på det samlede casematerialet. Basert på disse har man 

sammenlignet/-flettet resultat av de to overnevnte punkter (forskning og praksis) for å danne en 

”Kongsberg Story” av nasjonal, regional og lokal interesse. Man er nå i ferd med å utarbeide et 

forståelig budskap til bl.a. premissgivere, politikere og virkemiddelapparat. Deretter vil man 

søke å bevisstgjøre lokale aktører for å underbygge budskapet og forsterke egen kultur-

forståelse. Det fremkomne kunnskapsgrunnlaget skal benyttes til utvikling og implementering 

av nasjonale og lokale tiltak som øker sannsynligheten for at NCE Systems Engineering og 

Kongsbergs globale industrivirksomhet forblir ”world class”.  

 

Det har gjennom tidene vært gjennomført utallige studier av Kongsbergs industrielle utvikling. 

Svært få har, etter vår oppfatning, gitt beskrivelser av verdi for forståelsen av viktige forhold 

for fremtidig konkurranseevne. Det er særlig viktig her fordi Kongsberg er et sted hvor 

fremtiden har fotfeste i fortiden. Man startet oppgaven med å gjennomføre en empirisk studie 

ved å trekke ut det essensielle fra de studier som er gjennomført. Professor Arne Isaksen fra 

daværende Høgskolen i Agder ble engasjert fordi han hadde kjennskap til Kongsbergs 

industrielle utvikling, samtidig som han ansees som en ”nøytral part” for å kunne ta en slik 

vurdering. Resultatet ble presentert og diskutert i diverse fora, deriblant Topplederforum og 

NCEs styre. Konklusjonen var at NCE ville initiere et eget arbeid utført av KNH med 

assistanse fra HiBu og det europeiske forskningsprosjektet Translearn. Translearn har 

deltakelse fra BI og sammen med forskere fra Sverige, Danmark, Finland og Slovenia arbeider 

de med et EU finansiert prosjekt som skal kartlegge årsaker til at noen steder/industrier har 

klart seg bedre enn andre. Kongsberg ble valgt som stedet i Norge med god uvikling. 

Sluttrapporten for Translearn-prosjektet ble presentert for kommisjonen i Brüssel den 16/1-

2009.  

 

 
Foto: Bjørn-Owe Holmberg 

 

 
Foto: ESA-AEOS Medialab 

    

         Kongsbergsystems “from deep sea to outer space” 

 

Fremtid: I 2000 gjennomførte klyngen selv et scenarieprosjekt ”Kongsberg 2015” der man 

forsøkte å identifisere avgjørende forhold for å opprettholde World Class under økende 

konkurranse og globalisering fremover. Resultatet ble 4 mulige fremtidsbilder som skisserte 

hvordan Kongsberg som sted ville kunne utvikle seg. Man tok dette som utgangspunkt for 

videre arbeid i delprosjektet og mente at dette var verdifull informasjon når man skulle 

beskrive og vurdere mulig fremtidssituasjon. Man ønsket å samle mange av de aktørene som 

deltok i prosjektet i 2000 og inviterte til en workshop i oktober 2008. Her ble resultatene fra 

”Kongsberg 2015” gjennomgått, i tillegg til at noen studentprosjekter ble presentert. 

Deltakerne ble deretter invitert til å være med i den videre prosessen, noe mange sa seg 

interessert i. Målet er å klarlegge hva man så for seg i 2000 som fremdeles er relevant i dag, i 

tillegg til at nye momenter som energi og miljø må gis en mer sentral rolle i arbeidet videre. 
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Finanskrisen har, siden oktober 2008, fullstendig endret grunnlaget for en slik ajourføring. 

Planene må endres og man kommer etter stor sannsynlighet til å legge opp til en del ”Hva 

hender hvis” – studier som øker lokalsamfunnets evne og vilje til å møte ulike endringer. 

 

Delprosjektet har også vært koordinert med studentprosjekter på HiBu og vært 

”oppdragsgiver” for to Bachelorgrader ved HiBu og en Mastergrad ved UiO. Disse har blitt 

gjennomgått, presentert og diskutert.  Studentprosjektene tok lenger tid enn planlagt, men 

samarbeidet med studentene var verdifullt og studentene så på utfordringene med andre øyne. 

Man har samlet og vurdert data fra industriens egne strategiprosesser, tidligere studier utført av 

studenter ved HiBu og UiO, fra Scenariet ”Kongsberg 2015” og fra internasjonale kilder bl.a. 

Shell, IEA, Dillenschneider m.fl. Resultatene så langt blir gjenstand for presentasjon og 

diskusjon på Industrikonferansen i Kongsberg 10.3.2009 som arrangeres av Kongsberg 

kommune. 

 

P-300 Kunnskapsutvikling 

Delprosjektets mål for 10-års perioden er etablering av et undervisnings- og forskningstilbud i 

verdensklasse innen faget Systems Engineering. 

 

I delprosjektet har hovedaktiviteten vært å etablere masterprogram i SE (MSSE). Fagområdet 

er nytt i Norge og programmet er hentet fra Stevens Institute of Technology (SIT) i USA. Dette 

er et av verdens ledende universiteter innen SE. Ansvaret for programmet skal gradvis 

overføres til HiBu ihht vedtatt plan og videreutvikling skal skje her i tett samarbeid mellom 

akademia (HiBu, SIT og andre) og industrien. Undervisningen kjøres i tett samarbeid med 

bedriftene i klyngen og studentene som tar programmet, er ansatt i klyngens bedrifter.  

 

Studiet kjøres etter to hovedmodeller: 

 Industrimaster over 3 år der nye studenter blir tatt inn og gitt 

deltidsansettelse med oppfølging fra personale i klyngens 

bedrifter 

 4-årig deltidsmaster der allerede ansatte i klyngens bedrifter 

får anledning til å gjennomføre utdanningen.  

 

Våren 2009 er det totalt 60 studenter på disse ordningene og de 8 

første studentene får sin eksamen denne våren. I tillegg har ca 50 

personer tatt enkeltkurs i SE.  

 

For å stimulere til økt samhandling mellom unge ingeniører som 

vil videreutvikle sin kompetanse som System Engineers, er det 

etablert Knowledge Circles innen temaområdene Technology 

roadmapping og Systems Engineering Study Group. To til tre 

ganger pr år samles gruppene til erfaringsutveksling og 

kunnskapsutvikling på tvers av bedriftene. 90 ingeniører er på 

adresselistene for disse to Knowledge Circles. 

 

 

 

I delprosjektet er det gjennomført et utviklingsarbeid for å etablere et fagmiljø og en master-

utdanning på Høgskolen i Buskerud (HiBu) i SE. Sammen med en referansegruppe fra 

industrien er en søknad om akkreditering samt en agenda for SE forskning i Kongsberg utviklet 

og er i ferd med å bli realisert. Det foregår et forskningsarbeid for å videreutvikle industri- 

master modellen i forhold til studentenes og bedriftenes utbytte av læring i et kombinert 

høgskole/ bedrift studieprogram. I tillegg har realiseringen av forskningsagendaen nå kommet 
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så langt at man forventer å være i posisjon til å søke på NFR og EU-prosjekter sammen med 

bedrifter i løpet av 2009. 

 

HiBu’s virksomhet har i utgangspunktet vært knyttet direkte til de Kongsbergbedriftene som 

var med i den opprinnelige søknaden. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å styrke den 

industrielle basen for programmet og flere norske og to utenlandske bedrifter er nå knyttet til 

programmet. 

 

En foreløpig FoU-agenda er utarbeidet sammen med industriens nøkkelbedrifter og arbeidet 

med etablering av en egen forskningsenhet i samarbeid med ledende forskningsmiljø (SINTEF) 

har kommet lenger enn opprinnelig planlagt for inneværende tidspunkt. 

 

Aktivitetene med å styrke kunnskapsområdet Systems Engineering vil ha høy prioritet også i 

tiden fremover. Ambisjonen om å bli et ledende SE-miljø i Europa og SITs europeiske node 

står ved lag og vurderes som absolutt realistisk. 

 

Økt fokus på SE har ført bedriftene i klyngen tettere sammen og ført til økt bevissthet om 

fagets viktighet og tettere faglig samarbeid. Arbeidet har også medført samarbeid med andre 

klynger/NCEer innen utdanning og forskningsmuligheter. 

 

P-400 Samarbeidsprosjekt 

 

HR-forum:  

Rekruttering av spisskompetente medarbeidere er en stor felles utfordring for klyngen. HR-

forum er etablert for at klyngens bedrifter skal styrke HR-samarbeidet, bl.a. innen rekruttering. 

Etter initiativ fra NCE SE har man samarbeidet om de første felles rekrutteringstiltakene og 

arbeidet koordineres med tiltakene innen Attraktivitetsutvikling. Forumet benyttes også for 

fremtidige initiativ for å styrke rekruttering generelt og initiativ rettet mot kvinnelige 

arbeidstagere, samt å motivere ungdom/studenter til realfag og teknologifag.  

 

ExPat tjenester:  

Klyngen rekrutterer spisskompetanse fra hele verden. Klyngen har tidligere etablert Kongsberg 

International School (KIS) slik at ”internasjonale” barn kan gå rett inn i en global 

undervisningsstruktur. Gjennom NCE SE er det etablert en ExPat tjeneste som skal sikre at 

utenlandsk kompetanse beholdes og utvikles i Kongsberg-industrien gjennom personlig 

tilrettelegging. Dette gjelder både for bedrift og arbeidstager med familie, i første rekke ved 

arbeidstagers ankomst til Norge/Kongsberg. KIS og ExPat skal bidra til å øke attraktiviteten 

for internasjonal ekspertise. 

 

Teknologidagene:  

Klyngens bedrifter har i en årrekke vært i front mht utvikling av høyteknologisk industri med 

utgangspunkt i Norge. Dialog med og inspirasjon fra eksterne miljø og premissgivere er viktig 

for å søke felles forståelse for utfordringene. Teknologidagene er en årlig, nasjonal konferanse 

rettet mot næringsliv, forskning og politikere/premissgivere. Man inviterer internasjonalt kjente 

personer for foredrag som er tidsaktuelle, som f.eks. i 2008: ”Det nye globale landskap”, 

”Teknologisporet i klimakampen” og ”Technology Watch”. Teknologi-dagene vurderes som 

en viktig nasjonal konferanse. 

 

Under Teknologidagene arrangeres det også en rekke andre tiltak, bl.a. for å styrke rekruttering 

til realfag og teknologifag i ulike utdanningstrinn. 
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Technology Road Mapping (TRM):  

Styrking av faglig fellesskap gjør bedriftene mer ”avhengige” av hverandre og er et viktig 

aktivum for å styrke videreutviklingen med utgangspunkt i klyngen. TRM er aktiviteter som 

skal søke å bevisstgjøre bedriftene om egen kjernekompetanse, samt forventet utvikling innen 

sentrale teknologi- og kompetanseområder. I samarbeid med HiBu og MSSE har man etablert 

”Knowledge circles” der ressurspersoner innen samme fagområdet men i ulike bedrifter, skal 

videreutvikle sine kunnskaper/sin spisskompetanse og derigjennom styrke kunnskapsklyngen 

også utenom faget Systems Engineering. Basert på disse initiativene er målet å identifisere 

potensielle samarbeidsprosjekter og felles utviklingsoppgaver. Slike fellesprosjekt vil kunne 

delfinansieres fra virkemiddelapparatet og kan gi vesentlig bedre avkasting på bedriftenes 

innsats innen FoU og kompetanseutvikling. I tillegg vil klyngens bedrifter opparbeide seg et 

større faglig felleskap som igjen letter samarbeid og forenkler flyt av personer mellom 

bedriftene (økt klyngedynamikk). For klyngen er målet at dette skal gjøre bedriftene mer 

avhengige av klyngen og styrke attraktiviteten. 
 

Nettverksamarbeid:  

Bedriftene i NCE SE partnerskapet er viktige 

pådrivere for videre kunnskapsutvikling og 

spesielt relatert til faget Systems 

Engineering.  

 

For hele klyngen er det viktig å styrke 

samarbeidet mellom alle relevante bedriftene 

i klyngen/regionen, med eksterne bedrifter og 

med eksterne innovasjonsmiljø. Gjennom 

disse aktivitetene søker man å identifisere 

nye samarbeidsbehov/-muligheter. 
 

 

 

 
Foto: Bjørn-Owe Holmberg 

Regional leverandørutvikling (LUP):  

De store NCE SE-bedriftene er i stor grad system-integratorer og gjør vesentlig bruk av 

underleverandører (i 2008 var det innkjøp for 8-9 mrd NOK). Eksempelvis har de to største 

bedriftene hver ca 2.000 underleverandører, men pga sine globale operasjoner, er også 

underleverandørmarkedet konkurransemessig globalt.  

 

Klyngen ser det som viktig å styrke de regionale underleverandørene fordi geografisk og 

kulturell nærhet gir fordeler, men disse må også være teknologisk, kompetansemessig og 

kommersielt konkurransedyktige. Sammen med Kongsbergregionen har NCE SE initiert et 

forprosjekt for regional leverandørutvikling, der målsetningen er å bidra til at mange av 

regionens bedrifter skal kunne være konkurransedyktige også i fremtidig global konkurranse. 
 

Gjennom LUP har de 3 største 

systembedriftene presentert hvilke 

fremtidige krav og behov som stilles 

til dem fra deres kunder og hvordan 

dette vil overføres til under-

leverandørene. Som systembedrift 

ønsker man i tillegg til å integrere på 

et stadig høyere nivå, også å ha færre 

direkte underleverandører. 

 

Ett utviklingsmønster er reduksjon i antall leverandører 

Systemlev.

Lev 1

Lev 2
Lev 3 Lev 4

Lev n

Systemlev.

Delsystem

lev. x
Delsystem

lev. y

Lev 1 Lev 2
Lev 3

Lev 4

Lev 5
Lev 6

Nye kunder Nye kunder

 

 

Ca 20 leverandørbedrifter har deltatt i LUP forprosjekt der de har vurdert sine ambisjoner, 

evner og strategier og kommet med konkrete forslag til hvordan de kan styrke sin posisjon som 
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underleverandør og hvor i verdikjeden deres posisjon bør være. Dette underlaget er presentert 

for systembedriftene og sammen med NCE SE har man ”realitetsdiskutert” forslagene og 

anbefalt videreføringer. 

 

Styrking av felleskompetansen i hele klyngen er sentralt også for utvikling av under-

leverandørene og samtlige har derfor deltatt på innføringskurs i Systems Engineering.  
 

LUP-09 hovedfase

Andre

fag

Int’lQM

fag

SE

fag

LUP-09 
for-

prosjekt

U/L* prosjekt med Systemlev. (subsystem)

Lev prosjekt med Systemlev. (kostnadseff.)

U/L* fp

Lev fp 

Kompetanseprogram for leverandørkvalifisering

Nettverk av 
SMBer med
sammen-

fallende behov

Nettverk av 

SMBer med
én (del)system-

ansvarlig

*) U/L=utviklings-/leveranseprosjekt (eks. IFU)

Nettverk av 
SMB er med

sammenfallende 
kompetansebehov

 
 

Resultatet av forprosjektet er bl.a. konkrete leveranseprosjekter der underleverandører tar økt 

ansvar (eks. delsystemansvar slik at lokomotivbedriften kan systemintegrere på høyere nivå), 

samt identifiserte behov for kompetanseheving i flere av de involverte SMBene. Aktivitetene 

videreføres i form av leveranseprosjekt (IFU o.l.) og ulike kompetansefremmende tiltak 

(Systems Engineering, prosjektledelse, kvalitetsledelse, strategi/ledelse). 

 

Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE):  

Det er viktig å posisjonere klyngen som internasjonalt kunnskapssenter i SE-sammenheng. 

KSEE er etablert som en årlig internasjonal fagkonferanse med stor internasjonal deltagelse 

både på foredragssiden og på deltagersiden. 

 

Etablering av forskningsenhet:  

En forutsetning for SE-undervisning i verdensklasse er at man også har forskning i verdens-

klasse. I relasjon til MSSE har HiBu sammen med bedriftene definert en SE forskningsagenda. 

Å bygge opp en forskningsenhet fra scratch og bare innen SE, vurderes som svært utfordrende 

og lite effektivt. Svært mye av norsk forskning er industrialisert av klyngens bedrifter og man 

ser derfor synergimuligheter med å bygge opp en større forskningsaktivitet på Kongsberg med 

spisset faglig vinkling mot bedriftenes kjerneteknologier i tillegg til SE.  

 

Kvinnesatsing:  

Det er viktig å sikre mangfold i rekrutteringen til bedriftene. I den gruppen som man 

hovedsakelig rekrutterer fra (U&H, nyutdannede) er kvinneandelen ca 14 %, og i de største 

bedriftene er tilsvarende andel ca 20 %, dvs. vesentlig over snittet. Et viktig og langsiktig tiltak 

vil være å stimulere/motivere barn/ungdom (og spesielt jenter) til å utdanne seg i realfag og 

teknologifag og derigjennom øke kvinneandelen i rekrutteringsbasen. Man avventer nå 

statistiske data fra bedriftene før videre aktiviteter planlegges. 

 

Etablering av felles næringsforening:  

For å styrke samlede næringslivsinteresser (inkl. industri, service, handel) har man fusjonert 

ulike organisasjoner inn i en felles næringsforening.  

 



 

NCE Systems Engineering, Kongsberg – driftsrapport 2008 12 

P-500  Nye bedrifter 

Delprosjektets mål for 10-års perioden er etablering av 1-2 nye lokomotivbedrifter og en 

underskog av markedsdrevne, teknologibaserte vekstbedrifter.  

 

Gjennom en innledende analyse av internasjonale utfordringer, nasjonale satsingsområder og 

klyngens kompetansemessige fortrinn og ønsker, har man fokusert arbeidet med å identifisere 

kime til nytt industrilokomotiv til å være innen fornybar energi.  I dette arbeidet søker man 

etter forretningsmuligheter som har relativt kort ”time to market” og man har etablert en 

bedrift, Kongsberg Energy Systems (KES) basert på systems engineering filosofien.  

I ”tradisjonens tro” foregår mye av dette arbeidet i 

tett samarbeid med potensiell, krevende kunde, 

dvs. aktør som har ambisjoner om å være 

internasjonalt ledende innen energileveranser fra 

forbybare kilder. Imidlertid er ikke fremdriften 

med KES optimal pga store utfordringer med å 

sikre tilstrekkelig finansiering, og dette arbeidet 

fortsetter i 2009. 

 

Flere ideer innen fornybar energi er generert og 

kommet til Kongsberg Innovasjon innen fornybar 

energi som følge av satsingen. Dette har styrket 

samarbeidet mellom bedriftene om forretnings-

utvikling og nyskaping. Det er etablert gode 

samarbeidsrelasjoner med andre miljøer innen 

fornybar energi i Norge; StatoilHydro, Statkraft, 

Campus Kjeller og NTNU.  

 

 

 

 

Den sterke ekspansjonen i lokomotivbedriftene, som har medført stor aktivitet for rekruttering 

av nye medarbeidere med relevant kompetanse, har ført til en bevisst holdning om ikke å 

stimulere til innovasjon i form av spin-offs eller spin-outs fra disse miljøene i denne perioden. I 

tillegg har tilgang på medfinansiering fra virkemiddelapparatet forverret seg vesentlig fra 2007, 

slik at arbeidet med nyetableringer fra andre kilder har blitt sterkt skadelidende. Isolert sett fra 

NCE SEs side har dette resultert i at veksten i underskogen av nye vekstbedrifter foreløpig er 

noe mindre enn opprinnelig planlagt.  
 

P-600 Attraktivitetsutvikling 

Målet med satsing på attraktivitetsutvikling er å styrke Kongsberg som en attraktiv vertskapsby 

for teknologisk kunnskapsindustri. Målgrupper for dette arbeidet er investorer, arbeidskraft, 

sentrale premissgivere, media, lokalbefolkning, samt lokalt næringsliv og dets eiere.  

 

Hvordan Kongsbergsamfunnet utøver sin rolle som vertskap for ledende internasjonal 

teknologiindustri er avgjørende for Kongsbergklyngens fremtidige utvikling. Gjennom 

attraktivitetsarbeidet i NCE SE er det tydeliggjort hva dette innebærer. Fundamentet for 

samfunnsutviklingen er at industrivirksomhetene selv er dyktige til å videreutvikle egen 

virksomhet. For at industrien skal lykkes med dette, er det i attraktivitetsarbeidet blitt 

bevisstgjort at Kongsbergsamfunnet må utvikle sin vertskapsrolle i takt med industriens behov 

for at utviklingen skal fortsette med utgangspunkt Kongsberg/Norge. Nettverk og møteplasser 

mellom industri, akademia og kommune/offentlige har gitt felles kompetanseheving og 

grunnlag for samhandling om konkrete mål for å utvikle vertskapsrollen. Viktige arenaer for 

dette er årlig industrikonferanse, NCE SE partnermøter/styremøter og NCE SE teammøter. 
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NCE SE er aktiv som diskusjons- og samarbeidspartner i samfunnsutviklingsspørsmål og i 

samhandling om tiltak.  

 

I 2007/08 ble det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant Kongsbergs innbyggere 

om byens attraktivitet. Denne undersøkelsen avdekket at Kongsbergs innbyggere er stolte av 

teknologiindustrien og at byen har mange unike kvaliteter. Men samtidig avdekket 

undersøkelsen at innbyggerne kjenner relativt lite til hva industrien er og at man har en 

internasjonal konkurransesituasjon i sin vertskapsrolle. Det blir viktig å øke lokal kunnskap om 

Kongsbergs internasjonale/globale industri, hva det betyr å konkurrere og drive slik virksomhet 

og hva det betyr for Kongsberg som vertskap og lokasjon for industriklyngen.  

 

For attraktivitetsarbeidet er det satt opp flg. delmål: 

 Styrke offentlige og private servicetilbud slik at samlet attraktivitet økes 

 Legge til rette for etablering av ikke-industrielle arbeidsplasser 

 Profilere Kongsberg overfor kunnskapsarbeidere, kunder, FoU-miljøer og investorer. 

 Bygge en sterk og helhetlig merkevare: Kongsberg. 

  

Dette har gitt grunnlag for et omfattende, omforent og spisset samarbeid om attraktivitetstiltak: 

 Identifisere merkevarens innhold for teknologibyen Kongsberg samt profilering, 

markedsføring og bevisstgjøring av Kongsberg gjennom ny nettportal, brosjyre og film 

 Styrke rekruttering og øke tilbudet i ikke-industrielle arbeidsplasser, ved etablering av 

en ”næringshage” (”Kongstanken AS”) som et kontorfellesskap for profesjonelle 

forretningsmessige tjenesteytere (ikke-teknologer) 

 

Attraktivitetsarbeidet har gitt grunnlag kommunens vekstambisjoner: 40.000 innbyggere 

(24.500 innb. pr. 2008). 40.000 innbyggere er et langsiktig mål som skal dimensjonere 

infrastruktur for kommunikasjon, tjenesteyting og offentlig service. Dette legges nå til grunn i 

lokale strategier for samfunnsutvikling og sentrumsutvikling.  

 

NCE SE er en viktig arena for kobling mellom industri, akademia og kommune med tanke på å 

løse felles utfordringer, bl.a.: 

 Planlegging av ny næringspark på Arsenalet som muliggjorde bygging av ny 

komposittfabrikk 
 

 
 

 Rekrutteringskampanjer  

 Infrastrukturtiltak som f.eks. gang/sykkelbru over Numedalslågen til Næringsparken, 

oppstart av prosjektering av ny E 134 og kollektivtransport til Næringsparken 

 Reguleringsplan og utbyggingssaker eksisterende næringspark 

 

Slik NCE SE har organisert arbeidet, har det hatt stor betydning for helhet i beslutninger som 

tas på Kongsberg, enten det gjelder industrien, akademia eller det offentlige for øvrig. 
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P-700 Prosjektledelse 

Prosjektleder er innleidd på deltid og omfang aktivitet er som budsjettert. I dette delprosjektet 

inngår også ny styreleders oppgaver.  

 

Prosjektleder har deltatt i NCE-programmets nasjonale samlinger og bidratt til å arrangere et 

fellesseminar om innovasjon ifm Integrerte Operasjoner i samarbeid med andre relevante 

NCEer og Arena-prosjekt. I tillegg har NCE SE vært vertskap for besøk fra sentrale og 

regionale politisk og administrative delegasjoner. Det er gjennomført presentasjoner for 

styrende organer i virkemiddelapparatet. 

 

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

NCE-søkere og Arena-prosjekt, samt sondert muligheter for faglig samarbeid med flere av 

disse. 

7. Planer fremover 

Hovedprioriteringene i planen for 2009 er lagt tidligere og vedtatt av partnermøte i juni 2008. 

For perioden 2010-2012 skal det innen 15.5.2009 utarbeides målsetninger og hovedstrategier i 

samarbeid med partnerbedriftene gjennom eget partnermøte i april 2009. 

Budsjettet for 2009 er på 17,6 MNOK som det er godkjente planer for. Av dette er ca 8,7 

MNOK av et budsjettert tilskudd på 9,5 MNOK finansiert ved allerede godkjente bevilgninger 

og overføringer fra 2008. Forventet finansiering for 2009 er allokert til respektive delprosjekt i 

hht. styregodkjente handlingsplaner som vist i flg. tabell: 

BUDSJ./FINANS: 2009 Fellespr Gr.ind utv Kunnskap Samarb Nye bedr Attraktiv. P.led/ass. Allokert Disp.

Finansieringskilde P-100 P-200 P-300 P-400 P-500 P-600 P-700 2009 2009

Næringsliv/eg.inns. 450        3 000     1 730     1 675     625        600           8 080     8 000     

IN/BV 395        800        1 195     1 191     

IN/T 15          15          15          

NFR (via HiBu) -         -         -         

Kongsbergregionen 500        500        1 000     986        

Kongsberg kommune -         675        675        672        

Buskerud fylkeskom. 1 500     -         1 500     1 500     

NCE 450        1 000     1 600     620        875        600           5 145     5 150     

Udekket/andre -         -         

SUM 900       1 000    6 100    3 260    3 350    1 800    1 200        17 610   17 514   

Detaljer for samarbeidsprosjektene er: 

Finans- P-404 P-405 P-406 P-407 P-408 P-409 P-410 P-412 Samarbeid

kilde T-dag TRM Net.sam LUP fp KSEE LUP hp "KFE" Kvinnesats totalt

Ind/egen 150       200       280       600       250       250         1 730         

IN/BV 50         345       395            

IN/T 15         15              

NFR -            

K-reg 250       150       100       500            

K-kom -            

Bfk -            

NCE 20         100       250       250         620            

-            

SUM 400      -    400      -       300      1 160   500      500         3 260         

Prosjektledelsen vil i tillegg søke å frembringe ytterligere finansiering relatert til konkrete 

samarbeidsprosjekt etter hvert som disse konkretiseres ytterligere. 
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Kommentarer til de enkelte delprosjektene: 

 

P-100 Fellesprosjekter 

Dette inkluderer primært kommunikasjonsaktiviteter, men også noen kostnader relatert til 

infrastruktur.  

 

Det overordnede målet med kommunikasjonsarbeidet er å bidra til en felles innsats fra 

Kongsbergindustrien spesielt og Kongsbergsamfunnet generelt til å merkevare-

bygge Kongsbergindustrien, faget Systems Engineering og byen Kongsberg. Arbeidet skal 

bidra til å fremme de gode historiene om Kongsbergindustrien og om Kongsbergs attraktivitet. 

Kommunikasjonsmålene- og aktivitetene samordnes tett med de øvrige delprosjektene og 

arbeidet består av flere løpende basistiltak (som elektronisk og papirbasert nyhetsbrev, 

webportal, profilarbeid og medieoppfølging- og løpende kommunikasjonsrådgivning).   

 

P-200 Grunnlag for industriell utvikling 

Finanskrisen har, siden oktober 2008, fullstendig endret grunnlaget for den planlagte 

ajourføring av fremtidsbildet, selv om noen hovedføringer synes klare. Planene må endres og 

man kommer etter stor sannsynlighet til å legge opp til en del ”Hva hender hvis” – studier som 

øker lokalsamfunnets evne og vilje til å møte ulike endringer. 

 

P-300 Kunnskapsutvikling 

Hovedaktiviteten vil være videre oppbygging av MSSE med mål om NOKUT akkreditering i 

løpet av første halvår. Som ledd i dette vil man systematisk søke å bygge opp relevant 

forskningsportefølje for å løse konkrete utfordringer i de samarbeidende bedriftene. Man vil 

arbeide for å etablere tette, formelle samarbeid med ledende universitets– og FoU-miljø. Målet 

er å etablere en forskningsenhet på Kongsberg første halvår og hvor SINTEF blir majoritetseier 

og de øvrige aksjonærer HiBu og Kongsbergindustrien. 

.  

Kunnskapsutviklingsprosjektet innen SE skal i 2009 fortsette arbeidet med å utvikle systems 

ingeniører for Kongsberg industrien ved å videreutdanne ingeniører i bedriftene. I tillegg 

utvides rekrutteringsgrunnlaget av nye studenter til Skandinavia og resten av verden. 

 

P-400 Samarbeidsprosjekt 

Hovedaktiviteten vil først ha fokus på å starte hovedprosjektet for det regionale leverandør-

utviklingsprogrammet (”LUP-09”) gjennom konkrete leveranseprosjekt og tilbud om 

kompetansetiltak 

 

Arbeidet med Nettverkssamarbeid gjennom Technology Road Mapping og Knowledge circles 

vil fortsette. Ønsket utkomme av det vil være konkrete samarbeidsprosjekt innen teknologi-

/produktutvikling mellom flere av klyngens bedrifter og evt. FoU-institusjoner. 

 

NCE SE vil fortsatt medvirke til å arrangere Teknologidagene 2009 samt KSEE 2009 og 

vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å rekruttere flere kvinnelige arbeidstagere til real- 

og teknologifagsutdannelse. 

 

Hovedprosjektleder vil kontinuerlig være på søk etter nye samarbeidsmuligheter der man ser 

mulighet til økt synergi og samtidig styrking av klyngen. For slike aktiviteter vil det søkes 

individuell finansiering. 
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P-500 Nye bedrifter 

Delprosjektet vil søke å mobilisere Kongsbergkompetansen til å styrke næringslivets satsing 

innenfor fornybar energi. Konkret vil man studere muligheter innen distribuert energi/ 

energistyring, geotermisk energi og el-forsyning til el-biler. 

 

I tillegg vil man styrke samarbeid mot andre innovasjonsmiljø som har behov for 

industrialisering innen energi/miljø-områdene. Dette skal bidra til å øke attraktivitet, styrke 

rekruttering og danne grunnlag for ny lønnsom og fremtidsrettet industri. Gjennom dette vil 

man søke å oppnå politisk og industriell støtte til KES og andre fornybare energiprosjekter 

lokalt og sentralt. Et viktig delmål er at industriell utvikling innen fornybar energi skal 

assosieres med Kongsbergindustrien hos myndigheter og forskningsmiljø, og også slik at 

relevante idéhavere henvender seg til Kongsberg for å videreutvikle/industrialisere ideer innen 

fornybar energi.  

 

P-600 Attraktivitetsutvikling 

Resultatene fra Kongsbergundersøkelsen og gjennomføring av Næringslivskonferansen i mars 

2009 vil gi sentral input til arbeidet med revidert kommuneplan. Resultatene skal bidra til å å 

”hjelpe” det offentlige i sine prioriteringer for å være et attraktivt vertskap for kunnskaps-

industri i verdensklasse. 

 

Innenfor NCE-rammen vil delprosjektet primært bidra ifm. Kongsbergs merkevarebygging og 

stimulering til opprettelse nye arbeidsplasser innen kompetanseintensiv forretningsmessig 

tjenesteyting. Et slikt fellesmiljø, Kongstanken AS, etableres våren 2009. Dette skal stimulere 

til at man oppnår et mer differensiert arbeidsmarked, gir ”lokalere” tjenestetilbud og styrker 

servicenæringen. Et mer mangfoldig arbeidsmarked skal bidra til å øke attraktiviteten mht å få 

flere profesjonelle til å flytte til Kongsberg og innenfor ”ikke-ingeniør” yrker (inkl. partner-

arbeidsplasser). 

 

P-700 Prosjektledelse/assistanse andre delprosjekt 

I tillegg til det fremdriftsmessige og det finansielle/økonomiske ansvaret, intern koordinering 

og ekstern kontakt/rapportering, vil hovedprosjektleder bidra til å initiere nye tiltak (primært 

nye samarbeidsprosjekt og synergifremmende tiltak) og bistå delprosjektene etter behov. 

 

8. Offisiell rapportering 

Vedlagt følger statusrapportene som har blitt sendt til NCE nasjonalt for 2008 på deres format 

og i hht kontrakten, samt revisorbekreftelse for 2008. 

 

 

 

 

• VEDLEGG 1: Årsrapport til NCE sentralt 2008 

• VEDLEGG 2: Revisorbekreftelse for regnskap 2008 


