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1. Introduksjon 

NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 som ett av de seks 

første NCEene i Norge. NCE SEs hovedfokus er å styrke den industrielle kunnskapsklyngen og 

dermed bidra til at den enestående utviklingen man har hatt i Kongsbergs teknologibedrifter 

skal kunne fortsette og at nye virksomheter skal kunne utvikle seg her. Styrking av faglig 

fellesskap, økt innovasjonssatsing, bedriftssamarbeid og attraktivitetsutvikling er de viktigste 

innsatsområdene. 

 

Foreliggende rapport gir en oppsummering av virksomheten i driftsåret 2009. 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 2009 er i all vesentlig grad gjennomført iht. prioritering, planer og budsjett 

vedtatt på partnermøtet i juni 2008 og senere avstemt i bedriftsmøte i april 2009.  

 

Hovedpunktene er: 

 Videre oppbygging av mastergradsutdanningen i Systems Engineering og uteksaminer-

ing av første studentkull. Eksamensresultatene var så gode at tre av masteroppgavene 

har blitt akseptert som vitenskapelige resultater som skal presenteres på internasjonale 

fagkonferanser; 

 På rekordtid har man oppnådd NOKUT akkreditering for mastergraden; 

 Studiemodellen for industrimasteren vekker stor nasjonal og internasjonal interesse; 

 Muliggjort  studiesamarbeid med Stanford University i innovasjon/produktutvikling; 

 Igangsatt arbeid for å etablere forskningsvirksomhet ved HiBu relatert til SE; 

 Igangsatt bred innovasjonssatsing innen fornybar energi/energieffektive systemer; 

 Etablert næringshagen Kongstanken for partnerarbeidsplasser og profesjonelle 

tjenesteytere og med særlig fokus på kvinnelige gründere; 

 Komplettert kunnskapsgrunnlaget for industriell utvikling og implementert resultatene i 

undervisningstilbudet; 

 Styrket satsing på utvikling av regionale underleverandører og nettverkssamarbeid; 

 Etablering av nasjonale fora (Lean Forum Norge og KnowledgeBased Development 

Forum); 

 Medarrangør av Teknologidagene og Kongsberg Systems Engineering Event; 

 Trappet opp attraktivitetsfremmende tiltak for teknologiindustri og ansatte/innbyggere. 

Finanskrisen har medført vesentlige, nye utfordringer for vår globale teknologiindustri. 

Fokus mht attraktivitet har derfor i økende grad endret seg fra rekruttering av personell 

over til ”vertskapsattraktivitet” for global kunnskapsindustri. 

I løpet av 2009 ble NCE SEs første periode (2006-08) evaluert, både av oss selv og av eksterne 

konsulenter. Evalueringen viste meget tilfredsstillende resultater og dannet grunnlag for 

fornyet kontrakt for perioden 2010-12. Som følge av evalueringen, oppnådde resultater og nye 

utfordringer som følge av finanskrisen, ble strategien og prioriteringen for 2010 justert i 

samråd med bedriftspartnerne. 

3. Bakgrunn 

Regjeringen har tatt initiativ til NCE-satsingen for å stimulere til økt verdiskaping gjennom å 

videreutvikle klynger med stort utviklings- og internasjonalt potensial. Bak NCE SE står et 

partnerskap av store og små teknologibedrifter, kunnskapsmiljø, utviklingsaktører og offentlige 

aktører, i alt 17 partnere. Partnerskapet var uendret i 2009: 



 

NCE Systems Engineering, Kongsberg – driftsrapport 2009 3 

 

Bedriftspartnere: Utviklingspartnere: 

 Kongsberg Gruppen ASA 

 Kongsberg Automotive Holding ASA 

 FMC Technologies AS 

 Volvo Aero Norge AS 

 Dresser Rand AS 

 Esko Graphics AS 

 Argos Solutions AS 

 Kongsberg Devotek AS 

 Kongsberg Safety Systems AS 

 Kongsberg Innovasjon AS 

 Kongsberg Næringsforening 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. Som eneste av de 

12 NCEene valgte NCE SE også for 2009 å ikke kreve årsavgift eller forhåndsinnbetaling fra 

bedriftene, men knyttet deres ressursbidrag til definerte aktiviteter for å sikre at aktivitetene er 

iht. bedriftenes ønsker og behov. 

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. Organiseringen var uendret i 2009. 

 

I partnerskapsmøte 16.6.2009 ble følgende styre valgt: 

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

• Adm. direktør Odd Guldsten, Dresser Rand AS  

• Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon AS 

• Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud 

• Ordfører Vidar Lande, Kongsberg kommune 

• Observatører: 

o Ole Andreas Schärer, SIVA på vegne av NCE sentralt 

o Karin Gauteplass, KNFH BA 

 

I 2009 ble det avholdt seks styremøter og to partnermøter, hvorav ett kun med bedriftene. 

Styret har inngått avtale med Torkil Bjørnson, Crenova AS om ansvaret som hovedprosjekt-

leder/koordinator. 

 

For 2009 hadde man 5 delprosjekt med respektive ansvarlige delprosjektledere: 

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

2. Kunnskapsutvikling: HiBu v/ Halvor Austenå  

3. Nye bedrifter: KI v/Bjørn Trygve Hansen  

4. Attraktivitetsutvikling: Kongsberg kommune v/Ingar Vaskinn 

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

 

”Administrasjonen” har bestått av hovedprosjektleder, delprosjektlederne og kommunikasjons-

rådgiver Anne Jørgensen/Godt Sagt Kommunikasjon AS. I annet halvår har også prosjektleder 

for leverandørutviklingsprosjektet Nils Willy Gulhaugen også inngått i NCE-teamet. Dette 

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

samarbeidet og hente ut synergi. Dette arbeidet er dokumentert i form av formelle 

møtereferater som legges i det felles elektroniske arkivet (eRoom). 
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5. Økonomi 

5.1. Regnskap 2009 

Det revisorbekreftede regnskapet for 2009 fremgår av etterfølgende tabell: 

Prosjektregnkap pr 311209

Felles. Ind. Utv. Kunnskap Samarbeid Nye bedr. Attraktivitetsutv.Prosj.ledelse

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

Kostnader KNH P KNFH HiBu KI Kk KNH P

Personal og indirekte kostnader 3 262 899 -             -            929 263       567 130     1 097 736  500 968     167 802        

Innkjøpte tjenester 12 007 202 388 591      1 154 618  3 100 000    1 538 415  2 978 450  1 669 316  1 177 812      

Spesialutstyr/ lokaler -                 -             -            -              -            -            -            -               

Andre driftskostnader 4 939 221 982 630      445           3 713 865    29 161      208 689     -            4 431            

SUM 20 209 322 1 371 221    1 155 063  7 743 128    2 134 706  4 284 875  2 170 284  1 350 045      

% av årsbudsjett 114 % 152 % 116 % 127 % 75 % 113 % 121 % 113 %

Årsbudsjett 17 653 000 900 000 1 000 000 6 100 000 2 863 000  3 790 000 1 800 000 1 200 000  
 

Tilsvarende detaljer for samarbeidsprosjektene er: 

Tekn.dag Nettverk KSSE LUP hp KFE Kvinner SUM

Samarbeidsprosjekt P-404 P-406 P-408 P-409 P-410 P-412

Kostnader

Personal og indirekte kostnader -             224 000      116 000      227 130      -             567 130      

Innkjøpte tjenester 560 000      279 026      280 000      337 705      76 584        5 100         1 538 415   

Spesialutstyr/ lokaler -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader -             8 756         20 000        405            -             -             29 161        

-             

SUM 560 000 511 782 300 000 454 110 303 714 5 100 2 134 706   

% av årsbudsjett 140 % 128 % 100 % 60 % 61 % 1 % 75 %

-                               -             

Årsbudsjett 400 000      400 000 300 000 763 000 500 000 500 000 2 863 000    
 

Overforbruk på Fellesprosjekter skyldes økt satsing på kommunikasjonsaktiviteter og oppstart 

av utvidet attraktivitetsutvikling med leveranser i 2010. Prosjektledelse inkluderer 

administrativ og faglig prosjektledelse, assistanse andre delprosjekt og styreledelse. 

Overforbruk i delprosjekter som utføres av andre aktører enn KNH Prosjekt AS, tas på 

vedkommendes egen regning. 

 

5.2. Finansiering 

For 2009 hadde NCE SE 9,65 M i offentlig tilskudd, inkludert mindre overføringer fra 2008. I 

tillegg finansierte næringslivet og NCE-aktørene 9,34 M i form av kapital og egeninnsats på 

delprosjektene. Samlet finansiering 19 M NOK, fordelt slik: 

 
Tilskudd/finansiering Disponibelt

IN/BV 1 067 888       

IN/T 8 336              

Kongsbergregionen 1 273 397       

Kongsberg kommune 671 968          

Buskerud fylkeskom. 1 500 000       

NCE 5 129 278       

Annet/udekket

SUM tilskudd 9 650 867       

Næringsliv/egeninnsats 9 344 587       

Samlet finansiering 18 995 454       
 

Regnskapet viser således en underdekning/underskudd på 1,2 M NOK for 2009: 

 
Samlet finansiering 18 995 454      

Sum kostnader 20 209 322      

Resultat (1 213 868)       
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Underdekningen løses inntil videre likviditetsmessig ved å forsinke utbetalinger til 

delprosjektene. Underskuddet må dekkes inn så raskt som mulig, og målet var at dette skulle 

skje i 2010, men det ser lite realistisk ut fordi NCE SE blir sittende med ansvaret for noen 

delprosjekt (MSE og attraktivitet) lengre enn planlagt. I tillegg har NCE SE måttet allokere 

mye av tilskuddmidlene til delprosjektet Nye bedrifter siden virkemiddelapparatet ikke har 

vært i stand til å fremskaffe egnet finansiering av innovasjonsprosjekter i klynger. NCE SE har 

deltatt i prosesser sammen med NCE Raufoss og NCE Micro og Nanoteknologi (Horten) om et 

slikt virkemiddel (”NCE Innovasjon”) som beskriver behovet, potensialet og løsningsforslag. 

Underlaget er presentert for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, samt for Nærings- 

og Handelsdepartementet. Arbeidet med denne utfordringen fortsetter i 2010.  

 

Fordeling av ressurser pr delprosjekt i 

2009 fremgår av figuren til høyre og 

viser styrets prioritering mellom 

delprosjekter. 

 

Nesten 40 % av midlene er benyttet til 

videreutvikling av mastergradsstudiet i 

SE ved HiBu og drøye 20 % til arbeidet 

for nye bedrifter primært innen 

fornybar energi/energieffektive 

systemer i Kongsberg Innovasjon. 

 

Felles.
6,8 %

Ind. Utv.
5,7 %

Kunnskap
38,3 %

Samarbeid
10,6 %

Nye bedr.
21,2 %

Attraktivitetsutv.
10,7 %

Prosj.ledelse
6,7 %

 

NCE sentralt
25,4 %

Offentlig 
regionalt

22,4 %

Næringsliv/ 
egeninnsats

52,2 %

 

Prosjektets avtaler med virkemiddelapparatet 

stiller krav til andel finansiering fra ulike kilder. 

Som figuren til venstre viser, tilfredsstiller 

finansieringen de generelle kravene med gode 

marginer: 

• NCE sentralt < 50 %, realisert 25,4 % 

• Off. regionalt < 25 %, realisert 22,4 % 

• Næringsliv > 25 %, realisert 52,2 % 

Med de oppgavene som ble gjennomført i 2009 kunne den samlede offentlige andelen av 

finansieringen ha vært over 70 %, men man holdt seg godt innenfor de generelle kravene om 

maksimalt 50 % offentlig støtte. 

6. Delprosjektenes resultater i 2009 

6.1. Fellesprosjekt (P-100) 

Delprosjektet omhandler felles infrastruktur og NCE SEs kommunikasjonsaktiviteter. 

Infrastrukturen inkluderer eget intranett med elektronisk 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”) for lettere å kunne formidle resultater og annen 

relevant informasjon utad. 



 

NCE Systems Engineering, Kongsberg – driftsrapport 2009 6 

NCE SEs hjemmeside (www.nce-

se.no) har i mangel på en god 

”Kongsberg-web” måtte inneholde 

en del generell informasjon i 

tillegg til det som er relatert til 

NCE-virksomheten. Dette er gjort 

for å tilgjengeliggjøre informasjon 

ifm. rekruttering av personell til 

bedriftene.  

 

I tillegg til egen hjemmeside med 

hyppige nyhetsoppdateringer utgis 

det månedlig elektroniske 

nyhetsbrev og papirbaserte 

nyhetsbrev ifm. arrangement som 

den lokale industrikonferansen, 

Kongsberg Systems Engineering 

Event og Teknologidagene. 
 

 

Kommunikasjonsarbeidet har også resultert i en rekke oppslag i lokale og nasjonale aviser og 

tidsskrifter, samt i radio og TV. 

 

I løpet av annet halvår 2009 ble attraktivitetsarbeidet intensivert og forarbeidet for ny 

hjemmeside for Kongsberg (www.kongsberg.no) og ny Kongsbergfilm startet. NCE SE stilte 

derfor sin kommunikasjonsressurs til rådighet for dette arbeidet.  

 

6.2. Grunnlag for industriell utvikling (P-200) 

Delprosjektets mål var å fremskaffe dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag relatert til den 

suksessfulle utviklingen som klyngen har hatt siste 50 år som kunnskapsintensiv 

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

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

 

En rekke ”prosjekter” som har resultert i nye produkter og grunnlag for nye virksomheter 

(dagens teknologibedrifter) er analysert, og hovedessensen i disse er beskrevet og dokumentert. 

Dokumentasjonen er så omfattende og resultatene så interessante at man vurderer å fremme 

forslag om å få dette fremstilt i en egen dokumentarfilm. Underlaget er allerede implementert i 

undervisningsopplegg innen strategi og ledelse ved flere høyskoler og ett universitet. 

 

 

 

I redningsarbeidet etter 

Bravoulykken var to nyutviklede 

Kongsbergprodukter sentrale:  

1. Fartøy og vannstråle ble styrt i 

rett posisjon av Kongsberg 

Dynamic Positioning System  

2.  Kongsberg Gas Turbines 

leverte energi til 

vannkanonene 
 

 

http://www.nce-se.no/
http://www.nce-se.no/
http://www.kongsberg.no/
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Mht fremtidsscenario har finanskrisen medført nye utfordringer og siden NCE SE er en 

kunnskapsklynge (ikke ensidig næringsklynge), legges hovedinnsatsen med fremtids-

forberedelsene inn i arbeidet med å videreutvikle det faglige fellesskapet. 

 

6.3. Kunnskapsutvikling (P-300) 

I 2009 ble de første mastergrads-

studentene i Systems Engineering 

uteksaminert. Resultatene som 

studentene oppnådde ble så gode 

at tre av masteroppgavene ble 

godkjente som vitenskapelige 

artikler som skal publiseres på 

internasjonale fagkonferanser i 

2010. Suksessen fortsetter i 2010 

med toppkarakterer og der 50 % 

av oppgavene vil bli publisert. 

 

Modellen med industrimaster 

vekker nasjonal og internasjonal 

interesse. 

  

En viktig, oppnådd milepæl i 

2009 var NOKUT-godkjennelse 

for denne mastergraden. Dette 

skjedde på rekordtid.  
 

Studietilbudet er utvidet og flere av fagmodulene er ”Kongsbergifisert”. Undervisningsstaben 

har blitt forsterket med senior personell fra industrien og to internasjonalt rekrutterte 

professorer i delstillinger. 

 

For å styrke videre oppbygging av undervisningen med innhold som er mest mulig relevant for 

teknologibedriftene, er det behov for forskningsvirksomhet. Sonderingene med SINTEF om å 

etablere en felles forskningsenhet på Kongsberg førte ikke frem til ønsket resultat, og man har 

derfor startet et nytt forprosjekt for å komme frem til egnet og realiserbar modell med andre 

samarbeidskonstellasjoner. Anbefalingene forventes å foreligge i 3Q2010. 

 

Styrking av faglig fellesskap mellom bedriftene vil bli et stadig viktigere element i de 

klyngeverdiene som NCE SE vil prioritere fremover. Slik styrking vil kunne innebære 

samarbeid med relevante, verdensledende kompetansemiljøer og i løpet av 2009 gjennomførte 

man et forprosjekt som resulterte i muligheten for samarbeid med Stanford University om 

utdanning innen produktutvikling. Man har oppnådd finansiell støtte fra Norsk Industri og 

Buskerud fylkeskommune til et 3-års pilotprosjekt. 

 

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. 

 



 

NCE Systems Engineering, Kongsberg – driftsrapport 2009 8 

6.4. Samarbeidsprosjekt (P-400) 

 

6.4.1. 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 2009: 

”Norsk eksport-industri - 

gjennom og etter krisen”, 

”Green Industry Initiative” 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, samt inspirere 

ungdom til innovasjon. 
 

 

6.4.2. Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE): 

KSEE er en årlig 

internasjonal fag-

konferanse innen SE og 

gjennomføres i et 

samarbeid hvor HiBu, 

NCE SE og bedriftene er 

sentrale aktører og 

bidragsytere.  

 

Viktige elementer i 

arrangementet er 

erfaringsutveksling 

mellom bedrifter og 

presentasjon av 

internasjonal forskning 

og ny kunnskap som kan 

være relevant for SE-

faglig personell i 

videreutvikling av bedre 

utviklingsprosesser i 

bedriftene.  
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6.4.3. Nettverksamarbeid:  

KBD Forum: Bedriftene i NCE SE partnerskapet er viktige pådrivere for videre 

kunnskapsutvikling og spesielt relatert til faget Systems Engineering. En felles utfordring for 

bedriftene er økt effektivitet i utviklingsprosjekter og i 2009 bidro NCE SE sammen med 

Norsk Industri til å etablere KBD Forum (KnowledgeBased Development). Forumets første 

nasjonale konferanse ble forberedt og planlagt annet halvår i 2009 og gjennomført på 

Kongsberg i januar 2010 med nærmere 100 deltagere. Planlegging av 2011-konferansen 

baseres på erfaringene fra den første konferansen. 
 

 
 

KBD forprosjekt: Kongsbergs teknologiindustri kjennetegnes av gjennomføring av store 

utviklings- og leveranseprosjekter. En av utfordringene er å gjøre mer systematisk bruk av 

erfaringer og å kunne overføre kunnskap og erfaringer mellom prosjekter uten at de samme 

personene deltar. NCE SE ønsker å etablere et felles forskningsprosjekt sammen med de største 

systembedriftene, TI og HiBu. Formålet er å øke effektiviteten i produktutviklingen, bedre 

kvaliteten og redusere time-to-market. Ambisjonene er å øke effektiviteten i produktutviklings-

arbeidet med en faktor på to til tre (definert som hvor mye av tiden man faktisk skaper verdier 

sett fra kundens ståsted) for deltagende bedrifter. I 2009 utarbeidet NCE SE en felles 

forprosjektsøknad til Norges forskningsråds BIA-program, men pga statsbudsjettets 

”hvileskjær”, måtte NFR trekke utlysningen tilbake. I 2010 arbeides det med å fremskaffe 

annen finansiering for forprosjektet. 

 

6.4.4. Regional leverandørutvikling (LUP):  

De største bedriftene i klyngen representerer et attraktivt marked for regionale leverandører.  

I Kongsberg-regionen finnes i dag en effektiv, serviceinnstilt og kompetent leverandørindustri. 

Siden de store bedriftene er globale operatører, utsettes de regionale underleverandørene for 

økende internasjonal konkurranse. Samtidig foregår det vesentlig rasjonalisering i verdikjedene 

og bedriftene ønsker seg færre, men mer komplette underleveranser, slik at de kan 

systemintegrere på et ”høyere” nivå.  En slik utvikling krever åpen og økt kommunikasjon 

mellom bedriftene, noe som LUP vil være en pådriver til og dermed vil bidra til å styrke 

klyngens konkurransekraft. Dette er bakgrunnen for LUP-prosjektet som gjennomføres i 

samarbeid med Kongsbergregionen (syv-kommuners samarbeid). 

 

I 2009 engasjerte man en ny prosjektleder for delprosjektet og forsterket forankringsarbeidet 

hos de store systembedriftene (kundene til de regionale underleverandørene). Samtidig søkte 

man å utfordre leverandørbedriftene til økt proaktivitet i sin markedsføring. I løpet av 2009 

identifiserte man noen konkrete potensielle leveranseprosjekter, og ett prosjekt ble så konkret 
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at NCE SE søkte og fikk innvilget midler fra Innovasjon Norge for et IFU forprosjekt (IFU: 

Industrielt FoU-prosjekt).  

 

LUP-prosjektet er det viktigste initiativet for næringsutvikling i hele Kongsbergregionen og 

aktiviteten trappes opp i 2010. Dette har allerede medført enda et finansiert IFU forprosjekt, 

konkrete leveranseprosjekter og formalisert bedriftssamarbeid (fire LUP-bedrifter har etablert 

et felles selskap Notodden Technology Group) 

 

6.4.5. Kvinnesatsing: 

Viktigste aktivitet som ble gjennomført i 2009 var etablering av næringshagen Kongstanken 

med fokus på å hjelpe frem kvinnelige gründere (se mer under Attraktivitetsutvikling (6.6.)). 

 

6.5. Nye bedrifter (P-500)   

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 og energieffektive systemer.   

 

 
 

For å lykkes med en slik proaktiv satsing på innovasjon i klynger, er man avhengig av tilgang 

på faglige og finansielle ressurser. I 2009 hadde man derfor en fokusert innsats på slik 

mobilisering. Aktøren for å etablere nye bedrifter er Kongsberg Innovasjon og selskapets eiere 

og ledelse gjennomførte strategiprosesser for en spisset og styrket satsing. Spissingen har fokus 

på fornybar energi og energieffektive systemer og styrkingen skal materialiseres ved at 

bedriftene stiller kompetente ressurspersoner og delfinansiering til rådighet og grunnlaget for 

landets ”bredeste” industrielle innovasjonssatsing ble lagt. Den nye strategien har blitt 

implementert og ressursoppbyggingen startet i 2010. 

 

Et av motivene for den nasjonale NCE-satsingen er å stimulere til økt innovasjon (nye 

bedrifter) i klynger, men slike satsinger passer ikke inn i de etablerte virkemidlene. NCE SE 

har, som tidligere nevnt, jobbet aktivt med å fremskaffe offentlig delfinansiering til slike 

initiativ. Behovet for nødvendige tiltak (virkemidler for innovasjon i klynger) er diskutert med 

ledelsen i Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og departementene, men dessverre 

uten positive resultater hittil. 
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De største oppgavene som ble gjennomført i 2009 var mulighetsstudier innen dyp geotermisk 

energi og elektrifisering av transportsektoren (bil). I begge disse studiene tok man en helhetlig 

tilnærmelse (systems engineering) til utfordringene for senere å kunne zoome inn på konkrete 

forretningsmuligheter der klyngens samlede ressurser vil kunne ha unike fortrinn. 

 

Innen geotermisk energi har all vesentlig virksomhet skjedd ”spredt” innenfor FoU-

institusjoner. Kongsbergs industrielle initiativ ble derfor meget godt mottatt. KI var med på å 

etablere Norwegian Center for Geothermal Energy Research hvor KI er en av de industrielle 

utviklingsaktørene. Arbeidet med videre detaljering av muligheter og utfordringer fortsetter inn 

i 2010. 

 

Innen elektrifisering av bil har man samarbeidet med internasjonalt ledende miljøer om antatt 

langsiktig utvikling for å elektrifisere kjøretøyer for massemarkedet. Gjennom studiene har 

man identifisert flere ulike, potensielle områder hvor klyngens bedrifter vil kunne ha gode 

muligheter for å utvikle ny, lønnsom industrivirksomhet. Også dette arbeidet fortsetter inn i 

2010. 

 

6.6. Attraktivitetsutvikling (P-600) 

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

for teknologisk kunnskapsindustri. Finanskrisen avdekket imidlertid en økende utfordring i å 

utøve vertskapsrollen for global teknologiindustri. Utfordringen ble endret fra å fokusere på 

rekruttering av personell til bedriftene og over til styrking av den industrielle vertskapsrollen. 

Skal man lykkes med dette, må man på den ene siden samarbeide med verdensledende 

bedrifter og på den andre siden konkurrere med verden beste vertskap for slik teknologi-

industri. Som følge av dette valgte man å trappe opp attraktivitetsarbeidet i et oppgradert 

delprosjekt som bygde videre på tidligere initiativ og på kommunikasjonsarbeidet. I dette 

arbeidet ble det satset ytterligere for å utarbeide en ny, felles grafisk profil for Kongsberg og 

for å ferdigstille en ny Kongsbergfilm og en ny hjemmeside for Kongsberg. Resultatet av 

denne forsterkede satsingen materialiserte seg i 2010 ved lansering av den nye 

Kongsbergfilmen og www.kongsberg.no ifm. den lokale industrikonferansen 22.4.2010. 

 

Næringshagen/inkubatoren Kongstanken: 

Kongsberg har stort behov for partner-

arbeidsplasser (ofte kvinnelige) og for 

utvikling av tjenestebaserte næringer. 

Som et tiltak for dette, bidro NCE SE til 

opprettelsen av en næringshage/ 

inkubator – Kongstanken.  

 

Kongstanken ble etablert i mai 2009 og 

hadde ved årsskiftet 19 selskap med til 

sammen 23 ansatte, og av disse var ca 70 

% kvinner. 

 

 

  

7. Prioriteringer for 2010 

7.1.  Oppgaver 

F.o.m. 1.1.2010 går NCE SE inn i sin andre 3-års periode med fornyet avtale med NCE 

sentralt. Prioriteringer for denne perioden generelt og for 2010 spesielt er basert på: 

 Egenevalueringen våren 2009; 

 NCE sentralts evaluering foretatt av Econ Pöyry; 

http://www.kongsberg.no/
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 Møte med bedriftspartnerne 21.4.2009; 

 Partnermøtene 16.6.2009 og 2.2.2010. 

 

Som følge av finanskrisen settes det økte krav til det å være vertskap for globalisert 

kunnskapsindustri. Utfordringen er å samarbeide med noen av de beste selskapene i verden og 

tilrettelegge for disse slik at man kan konkurrere med de beste vertskapene i verden. Slik 

vertskapsattraktivitet definerer NCE SE som flg. tre hovedpunkter: 

1. Sterke klyngeverdier 

2. Steds-/regionsattraktivitet 

3. Rammebetingelse 

 

Sterke klyngeverdier: Kongsberg er en kunnskapsklynge med sterke og solide teknologi-

bedrifter i mange bransjer. Dette gir en robust klynge. NCE SE vil prioritere utvikling av slike 

klyngeverdier som skal medføre store fordeler for bedriftene til å fortsette sin utvikling her. 

NCE SE har satt som sin ambisjon å bidra aktivt til at Kongsberg (og Norge) blir ett av verdens 

mest attraktive steder for å utvikle og industrialisere avanserte produkter/systemer for kritiske 

operasjoner i krevende bransjer. Dette planlegges å skje gjennom styrking av faglig fellesskap 

(FoU og utdanning i bredde og dybde), felles innovasjonsprosjekter og gjennom samarbeids-

prosjekter, som for eksempel regional leverandørutvikling. Disse aktivitetene er direkte 

videreføringer av oppgaver som ble initiert i 2009. Lykkes man med dette, vil bedriftene oppnå 

synergigevinster og klyngedynamikken styrkes. 

 

NCE Systems Engineering

Kongsbergs high-tech industri

Attraktivitet 

Kongsberg-
regionen 

(samarbeid 

næringsliv –
myndigheter)

Samarbeids-

prosjekter

Innovasjon

Nytt lokomotiv
Ny underskog

Styrke faglig 

fellesskap
Bredde

Dybde

Felles FoU

 
 

 

Steds-/regionsattraktivitet: En kompetanseklynge er avhengig av kontinuerlig rekruttering av 

de beste ”talentene” og de tiltrekkes av steder/regioner med ”riktig” attraktivitet. Kongsberg 

har en rekke kvaliteter i tillegg til attraktive arbeidsplasser og disse kvalitetene må synliggjøres 

bedre og nye kvaliteter utvikles. NCE SE har derfor tatt initiativet til et mer omfattende 

attraktivitetsprosjekt som inkluderer både stedsattraktivitet og bedriftsattraktivitet. Viktige 

elementer i dette er markevarebygging av Teknologibyen Kongsberg med ny, felles grafisk 

profil, ny Kongsbergfilm (teknologi og opplevelser) og ny felles hjemmeside 

(www.kongsberg.no). Et slikt attraktivitetsprosjekt eies av Kongsberg kommune, HiBu, KNFH 

og NCE SE. NCE SE har påtatt seg ansvaret for dette prosjektet frem til den lokale industri-

konferansen i april 2010 og deretter må ”eierne” ta ansvaret videre. Hovedansvaret for videre 

attraktivitetsutvikling bør være i kommunen, mens NCE SE kan ha en pådriverrolle. 

http://www.kongsberg.no/
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Rammebetingelser: Bedriftseierne vil velge lokalisering der rammebetingelsene er 

konkurransedyktige for sin virksomhet. Hovedansvaret for slike nasjonale rammebetingelser 

har de nasjonale myndighetene og med påtrykk fra arbeidsmarkedsorganisasjonene, men NCE 

SE kan være en pådriver gjennom sine kanaler. 

 

7.2.  Økonomi 

NCE SE er eneste NCE som ikke krever inn direkte årlig partneravgift, men har hatt som 

modell å la bedriftsbidragene komme direkte til enkelttiltakene.  

 

I det opprinnelige budsjettet som ble utarbeidet høsten 2009, la man opp til et aktivitetsnivå på 

ca 21 MNOK for 2010. Som følge av reduserte bevilgninger fra sentralt hold, ble dette 

budsjettet revidert i mars 2010, som følger: 

BUDSJETT 2010 BELØP

Styrking av faglig fellesskap 5 550 000          

Innovasjon/nye bedrifter 8 400 000          

Samarbeidsprosjekt 1 500 000          

Attraktivitetsutvikling 750 000             

Kommunikasjon/fellesoppgaver 1 150 000          

Adm. prosjektledelse 750 000             

SUM 18 100 000       

FINANSIERING BELØP

NCE sentralt 5 000 000          

IN Buskerud 1 000 000          

Buskerud fylkeskommune 1 500 000          

Kongsbergregionen 700 000             

Kongsberg kommune 500 000             

Bfk (forskn.enhet/Stanford) 600 000             

Norsk Industri (Stanford) 150 000             

Annen finansiering 200 000             

Egenandel/næringsliv 6 550 000          

Udekket (søkes utover i året) 1 900 000          

SUM 18 100 000        
 

Som følge av underdekningen må det i 2010 jobbes vesentlig med å fremskaffe ytterligere 

finansiering og styret besluttet å arbeide iht. dette budsjettet første halvår og så revidere 

aktivitetsnivået annet halvår basert på påløpne kostnader første halvår og oppnådd 

totalfinansiering pr. 1.7.2010.  Man hadde berettigede forventninger om høyere bevilgninger 

fra NCE sentralt og fra fylkeskommunen. I tillegg har NCE sentralt nedvurdert verdien av 

egeninnsats fra en timeverdi på 1,6 ‰ av årslønn til 1,2 ‰. Dette medfører at utfordringen med 

å kjøre NCE SE med slikt aktivitetsnivå og uten partneravgift, blir enda større og dette 

prinsippet vil måtte bli tatt opp til ny vurdering i 2010. 

8. Offisiell rapportering 

Vedlagt følger statusrapportene som har blitt sendt til NCE nasjonalt for 2009 på deres format 

og iht. kontrakten, samt revisorbekreftelse for 2009. 

 

 

• VEDLEGG 1: Årsrapport til NCE sentralt 2009 

• VEDLEGG 2: Revisorbekreftelse for regnskap 2009 


