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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 på Kongsberg gjennom 

utvikling av sterke klyngeverdier som kan muliggjøre økt synergi mellom bedriftene. Dette 

skal bidra til å gjøre klyngen til et av de mest attraktive steder i verden for utvikling og 

industrialisering av høyteknologiske produkter og systemer. Slike sentrale klyngeverdier er 

sterkt faglig fellesskap, felles innovasjonssatsing, bedriftssamarbeid og felles kompetanse-

utvikling. I tillegg vil NCE SE være pådriver for økt steds-/regionsattraktivitet og for 

konkurransedyktige norske rammebetingelser. 

 

Foreliggende rapport gir en oppsummering av virksomheten i driftsåret 2010. Rapporten er 

utarbeidet for å dokumentere aktiviteter og resultater samt økonomi til partnerne og de 

offentlige finansieringskildene som har deltatt i, og muliggjort, virksomheten. 

 

2. Kort sammendrag 

Virksomheten i 2010 er i all vesentlig grad gjennomført iht. prioritering, planer og budsjett 

vedtatt på partnermøtet i februar 2009.  

 

Hovedpunktene er: 

 Videreutvikling og styrking av faglig fellesskap: 

o Etablert et industrielt Advisory Board og Reference Group for å videreutvikle 

langsiktig samarbeid mellom teknologiindustrien og HiBu om industrinær 

undervisning, kompetanseutvikling og forskning; 

o Tilpasset faglig innhold i SE til norske forhold og videre oppbygging av norsk 

fagstab; 

o Toppresultat for årets studentkull: 40 % av masteroppgavene ble akseptert som 

vitenskapelige resultater for internasjonal publisering; 

o Utviklet og fått NOKUT godkjennelse for en toårig master i Systems 

Engineering  og Embedded Systems; 

o Påstartet arbeid med to nye mastergrader i tilknytning til SE i kombinasjon med 

hhv. industriell økonomi og forretningsutvikling/innovasjon; 

o Etablert Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE) som egen intern 

forskningsenhet ved HiBu;  

o Oppnådd finansielle tilskudd fra det nye regionale forskningsfondet 

Oslofjordfondet til to forprosjekt; 

o Startet arbeidet med å etablere et 3-årig forskningsprosjekt innen Knowledge 

Based Development (KBD) med mål om å øke effektiviteten i produktutvikling 

med en faktor på 2 til 4; 

o Klargjort for studiesamarbeid med Stanford University med oppstart 2011. 

 Videreført en spisset og styrket innovasjonssatsing i Kongsberg Innovasjon innen 

fornybar energi og energieffektive systemer: 

o Dyp geotermisk energi (produsere elektrisitet fra jordvarme); 
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o Electric Mobility Norway (helhetlig og systemmessig tilnærming for økt bruk av 

elektriske kjøretøy). 

 

 Nettverkssamarbeid: 

o Videreført satsing på utvikling av regionale underleverandører gjennom 

fagseminarer, utviklingsprosjekter, leveranseprosjekter og kompetanseprosjekt; 

o Innledet vurdering om å inkludere bedriftsspesifikk opplæring som del av 

tilbudet; 

o Deltagelse i Strategisk Næringsapparat for Kongsbergregionen; 

o Styredeltagelse i Lean Forum Norge og medarrangør av nasjonal fagkonferanse;  

o Ledelse/styredeltagelse i Knowledge Based Development Forum Norge og 

arrangør av en nasjonal fagkonferanse, samt to regionale fagkonferanser; 

o Medarrangør av Teknologidagene (nasjonal industrikonferanse); 

o Medarrangør av Kongsberg Systems Engineering Event (internasjonal 

fagkonferanse); 

o Utviklet målrettet samarbeid med andre NCEer: 

 Finansiering av nyetableringsarbeid i industrielle klynger; 

 Rammebetingelser for globale, industritunge, kompetanseintensive 

klynger; 

 Omdømme for leverandørindustrien til olje/gassvirksomheten. 

 

 Attraktivitetsfremmende tiltak: 

o Utarbeidet eget profilprogram for Teknologibyen Kongsberg; 

o Produsert Kongsbergfilmer (teknologifilm/opplevelsesfilm) i kort/langversjoner; 

o Etablert felles hjemmeside www.kongsberg.no og driftet denne første halvår; 

o Arrangert Åpen Dag i Teknologiparken med over 2.500 besøkende. 

 

 Kommunikasjonstiltak: 

o Oppdatert grafisk profil for NCE SE for samtidig å styrke merkevaren 

Teknologibyen Kongsberg og tilpasset egen hjemmeside (www.nce-se.no) til 

denne profilen og samordnet innholdet med www.kongsberg.no;  

o Utgivelse av jevnlige elektroniske nyhetsbrev og et papirbasert nyhetsbrev ifm. 

den lokale industrikonferansen; 

o Utarbeidelse av brosjyre for Kongsbergklyngen til Teknologidagene/Åpen Dag; 

o Vertskap og/eller foredragsholdere for en rekke arrangement. 

 

 Bidratt til realfagsatsing i SFO-ordningen i Kongsbergskoler. Opplegget vakte nasjonal 

interesse og er ”kopiert” videre. 

 

3. Bakgrunn for partnerskapet 

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 16 partnere: 

http://www.kongsberg.no/
http://www.nce-se.no/
http://www.kongsberg.no/
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Bedriftspartnere:  

 Kongsberg Gruppen ASA 

 Kongsberg Automotive Holding ASA 

 FMC Technologies AS 

 Dresser Rand AS 

 Volvo Aero Norge AS 

 Esko Graphics AS 

 Argos Solutions AS 

 Kongsberg Devotek AS  

Utviklingspartnere: 
 

 
 

 Kongsberg Innovasjon AS 

 Kongsberg Næringsforening og 

Handelskammer BA 

 Høgskolen i Buskerud 

 Teknologisk institutt AS 

 Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold  

 Buskerud fylkeskommune 

 Kongsberg kommune 

 Kongsbergregionen (kommune samarbeid) 

 

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 følge av stor aktivitet og endrede offentlige betingelser som førte til underdekning i 2009, 

har NCE SE i 2010 måttet fakturere bedriftspartnerne for foretatt utviklingsassistanse.  Videre 

er bedriftenes bidrag knyttet til definerte aktiviteter som 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 ble noe justert i 2010. 

 

I partnerskapsmøte 23.6.2010 ble følgende styre valgt: 

• Adm. direktør Odd Guldsten, Dresser Rand AS (leder) 

• Adm. direktør Odd Tore Kurverud, Volvo Aero Norge AS 

• Konserndirektør Johnny Løcka, Kongsberg Gruppen ASA 

• Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud 

• Ordfører Vidar Lande, Kongsberg kommune 

• Observatører: 

o Ole Andreas Schärer, SIVA på vegne av NCE’s sentrale programledelse 

o Karin Gauteplass, KNFH BA 

 

I 2010 ble det avholdt seks styremøter og to partnermøter. Styret har inngått avtale med Torkil 

Bjørnson, Crenova AS om ansvaret som hovedprosjektleder/koordinator. 
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I 2010 hadde man 4 større delprosjekt med respektive ansvarlige delprosjektledere: 

1. Faglig fellesskap/kunnskapsutvikling: HiBu v/ Halvor Austenå;  

2. Nye bedrifter: KI v/Svein-Olav Torø;  

3. Attraktivitetsutvikling: Kathrine Kirkevaag (også ivaretatt kommunikasjonsarbeid 

2. halvår); 

4. Samarbeidsprosjekt inkl. leverandørutvikling: Nils Willy Gulhaugen (LUP). 

 

Delprosjektet ”Samarbeidsprosjekt” inneholder også nettverkssamarbeid og støtte til lokale 

arrangement og aktiviteter (Teknologidagene, KSEE og Realfag i SFO) hvor prosjektleder og 

finansiering allokeres etter behov. 

 

Administrasjonen har bestått av hovedprosjektleder og delprosjektlederne, men i tillegg har 

liaisoner mot kommunen, KNFH og Innovasjon Norge 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 møte-

referater som legges i det felles elektroniske arkivet (eRoom). 

 

5. Oppdatert hovedstrategi 

Som følge av finanskrisen har NCE SE høsten 2010 gjennomført en strategiprosess og 

hovedkonklusjonene er: 

 NCE Systems Engineering skal aktivt bidra til at Kongsberg (og Norge) videreutvikles 

som et av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av 

høyteknologiske produkter og systemer. 

 NCE SE skal arbeide for å styrke vertskapsattraktiviteten ved å:  

o utvikle/styrke relevante klyngeverdier; 

o være pådriver for økt steds-/regionsattraktivitet; 

o påvirke nasjonale rammebetingelser. 

 

6. Økonomi 

6.1. Regnskap 2010 

Kostnadsregnskapet for delprosjektene og for hele NCE SE for 2010 er slik: 

Felles. Kunnskapsutv Samarbeid Nye bedr. Attraktivitet Prosjektled.

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

Kostnader

Personal og indirekte kostnader 5 623 851 0 3 118 945 1 339 000 994 984 0 170 922

Innkjøpte tjenester 11 710 709 120 151 1 278 083 1 752 188 6 429 280 995 191 1 135 816

Andre driftskostnader 1 910 000 811 278 807 950 13 813 263 810 12 768 382

SUM 19 244 560 931 429 5 204 978 3 105 001 7 688 073 1 007 959 1 307 120

Andel forbruk av årsbudsjett 104 % 124 % 114 % 102 % 101 % 86 % 93 %

Årsbudsj. (rev sm 23.6.10+2H) 18 525 000 750 000 4 550 000 3 050 000 7 600 000 1 175 000 1 400 000  
 

Delprosjektene Kunnskapsutvikling (P-300) og Nye bedrifter (P-500) kjøres av hhv HiBu og 

Kongsberg Innovasjon på vegne av fellesskapet og NCE SE er økonomisk ansvarlig inntil 

innvilget maksimal tilskuddramme. NCE SE fremskaffer finansiering på vegne av disse og 

videreformidler tilsvarende omfang tilskuddmidler. I tillegg har NCE  SE ytt tilskudd til 

Teknologidagene (KNFH), KSEE (HiBu) og Realfagordning i SFO (First Scandinavia). 
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For administrasjonens ”egne” delprosjekt, dvs. de som ikke er outsourcet eller eksternt 

støttede, blir bildet slik (inkl. bedriftsandeler): 

Delprosjekt Sum kost Budsjett Overforbruk

P-100 Felles 931 429 750 000 181 429

P-400 Samarb.prosjekt 2 688 001 3 050 000 -361 999

P-600 Attraktivitet 1 007 959 1 175 000 -167 041

P-700 Prosjektledelse 1 307 120 1 400 000 -92 881

SUM 5 934 509 6 375 000 -440 492

I Samarbeidsprosj. er støtte til Teknologidagene, KSEE, Realfag i SFO ikke med  
 

Innholdet i disse delprosjektene er: 

 P-100 Fellesprosjekt inkluderer drift av felles infrastruktur, regnskap/revisjon og 

kommunikasjonsaktiviteter for NCE-klyngen; 

 P-400 Samarbeidsprosjekt inkluderer konsulenttjenester relatert til nettverkssamarbeid 

og leverandørutvikling for bedriftene i klyngen og dens underleverandører, samt 

prosjektledelse for delprosjektene; 

 P-600 Attraktivitetsutvikling inkluderer konsulenttjenester knyttet opp til attraktivitets-

prosjektet inkl. utarbeidelse av grafisk profil for Teknologibyen Kongsberg, 

hjemmesiden www.kongsberg.no og Kongsbergfilmen, samt prosjektledelse for 

delprosjektet. 

 P-700 Prosjektledelse inkluderer administrativ og faglig ledelse av NCE SE, eksterne 

aktiviteter og styreledelse, alt på vegne av klyngen. 

I sum var forbruket ca 440 KNOK under budsjett. Overskridelsen på Felles er knyttet til 

kommunikasjon og assistansen for innhold til kongsberg.no samt brosjyren som ble laget til 

Åpen dag som ikke var budsjettert. I Attraktivitet er det inkludert øvrige NCE-kostnader ifm 

Åpen dag som heller ikke var med i sin helhet i opprinnelig budsjett. 

 

6.2. Finansiering 

NCE-programmet har regler for hvor stor andel offentlig finansiering som godkjennes. 

Normalt kan man ha inntil 50 % offentlig tilskudd, men aktiviteter som ikke er konkurranse-

vridende kan ha inntil 100 %, og faglig fellesskap er slik aktivitet. Totalt har vi godkjennelse 

for å kunne ha inntil 57,1 % offentlig støtte for 2010. 

 

Finansieringen direkte til NCE SE’s aktiviteter for 2010 var: 

Kilde Beløp Fordeling
NCE programmet sentralt (IN) 5 000 000       26,0 %

Buskerud fylkeskommune 1 500 000       7,8 %

Kongsbergregionen 700 000          3,6 %

Kongsberg kommune 500 000          2,6 %

Innovasjon Norge BV 1 000 000       5,2 %

Buskerud fylkeskommune (tillegg) 500 000          2,6 %

Via NUAS (IN BV, IN T, K-reg., NUAS) 850 000          4,4 %

Oslofjordfondet 200 000          1,0 %

SUM offentlig tilskudd 10 250 000        53,3 %

Industrikapital/egeninnsats 8 994 560           46,7 %

SUM finansiering 19 244 560     100,0 %  
 

Den realiserte finansieringsfordelingen er altså innenfor godkjente regler for offentlig støtte. 

http://www.kongsberg.no/
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Fordeling av ressurser pr delprosjekt i 

2010 fremgår av figuren til høyre og 

viser styrets prioritering mellom 

delprosjekter. 

40 % av totalbudsjettet er benyttet til 

arbeidet for nye bedrifter primært innen 

fornybar energi/energieffektive 

systemer i Kongsberg Innovasjon og 27 

% til kunnskapsutvikling relatert til SE 

ved HiBu. 

Prosjektledelse inkluderer administrativ 

og faglig ledelse, assistanse andre 

delprosjekt, eksterne aktiviteter og 

styrearbeid. 

 

Felles.
5 %

Kunnskapsutv
27 %

Samarbeid
16 %

Nye bedr.
40 %

Attraktivitet
5 %

Prosjektled.
7 %

Kostnadsfordeling 2010

 

 

6.3. ”Driftsregnskap” for NCE SE 

Tilskudd- og inntektssiden ser slik ut: 

Kilde Beløp

NCE programmet sentralt (IN) 5 000 000              

Buskerud fylkeskommune 1 500 000              

Kongsbergregionen 700 000                 

Kongsberg kommune 500 000                 

Innovasjon Norge BV 1 000 000              

Buskerud fylkeskommune (tillegg) 500 000                 

Via NUAS (IN BV, IN T, K-reg., NUAS) 850 000                 

Oslofjordfondet 200 000                 

SUM tilskudd 10 250 000            

Videresendes:

Aktør/prosjekt Beløp

HiBu/Kunnskapsutvikling 2 350 000              

KI/Innovasjon 3 800 000              

KNH Prosjekt/Teknologidagene 250 000                 

HiBu/KSEE seminar 20 000                    

First/Realfag i SFO 50 000                    

Sum videreformidlet tilskudd 6 470 000              

Omsetning 2010 Beløp

Netto tilskudd til adm's prosjekter/aktiviteter 3 780 000              

Fakturerte tjenester til parntnere (eks. mva) 1 219 350              

Omsetning totalt 4 999 350               
 

I totalkost for delprosjektene er det inkludert timeinnsats fra bedriftene direkte i prosjektet. Når 

disse trekkes ut, blir NCE SEs eget ”driftsresultat” slik: 
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7. Delprosjektenes resultater i 2010 

7.1.  Fellesprosjekt (P-100) 

Delprosjektet består av felles infrastruktur og NCE SEs kommunikasjonsaktiviteter. 

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

økonomi, regnskap og revisjon. Regnskapene kjøres hver annen måned og økonomien er 

gjenstand for regelmessig oppfølging pr delprosjekt. 

 

Kommunikasjonsaktivitetene har i 2010 vært fokusert på delprosjektene og er tett koordinert 

med Attraktivitetsutviklingen. Kommunikasjonsrådgiveren er en integrert i den sentrale 

prosjektledelsen (”administrasjonen”) for lettere å kunne formidle resultater og annen relevant 

informasjon utad. 

 

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

tidsskrifter, samt i radio og TV. I første halvår 2010 stilte NCE SE sin kommunikasjons-

rådgiver til disposisjon for www.kongsberg.no og fylte nettsiden med jevnlige nyheter.  

 

Som del av attraktivitets-utviklingen og 

merkevarebyggingen av Teknologibyen 

Kongsberg har man utarbeidet en ny grafisk 

profil og en egen, ny hjemmeside 

(www.kongsberg.no).  

 

NCE SEs hjemmeside (www.nce-se.no) har 

derfor tilpasset sin grafiske profil og 

innholdselementer for å bidra til bedre helhet. 

Videre sam-ordning av ”felles” hjemmesider i 

Kongsberg vil fortsette i 2011.  

 

I tillegg til egen hjemmeside med hyppige nyhets-

oppdateringer utgis det regelmessige elektroniske 

nyhetsbrev. 

 

I forbindelse med den lokale industrikonferansen 

ble det også utarbeidet et papirbasert nyhetsbrev 

med innhold tilpasset konferansen og 

lokalpublikumet. 
 

 

 

Ifm. Teknologidagene og Åpen Dag i Teknologi-

parken utarbeidet NCE SE en 12-siders brosjyre 

beregnet for det generelle publikum. Brosjyren 

benyttes også som generell presentasjon for øvrig.  
 

Brosjyren presenterer den industrielle 

kunnskapsklyngen Kongsberg i form av: 

 NCE SEs oppgaver/formål 

 Utdanningstilbudet i Systems Engineering ved 

Høyskolen i Buskerud  

 En en-siders presentasjon av hver av 

partnerbedriftene. 
 

 

 

 

 

http://www.kongsberg.no/
http://www.kongsberg.no/
http://www.nce-se.no/
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7.2. Faglig fellesskap/kunnskapsutvikling (P-300) 

Kongsbergklyngen er i stor grad basert på en felles kompetanseplattform som er tilpasset for 

bruk i mange ulike bransjer. Dette gjør klyngen robust. For å styrke klyngen ytterligere, er det 

behov for å videreutvikle dette faglige fellesskapet slik at synergi- og samarbeidsmulighetene 

forsterkes ytterligere.  

 

Strat.
teknologi/

kompetanse

Basisteknologi og -kompetanse

Potensielt
teknologi-/ 
kompetanse-
samarbeid

P
ro

s
e
s
s
e
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m
e
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d
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k

 

Kompetanse og teknologi kan deles i tre nivåer: 

 Basiskompetanse og –teknologi som man 

får gjennom ordinære studier og kan kjøpe 

som hyllevare; 

 Strategisk kompetanse og teknologi som 

inneholder hver bedrifts unikhet, IPR og 

konkurranseelement. Dette videreutvikles i 

hver bedrift for å styrke konkurranseevnen; 

 Mellom disse to områdene er det et stort 

potensial for samarbeid og for å bygge 

klyngeverdier. SE er et slikt fagområde. 

Bl.a. er SE-forskning og Knowledge Based 

Development naturlig videreutvikling av 

dette fellesskapet som igjen vil kunne styrke 

synergimulighetene mellom bedriftene. 

 

Økende grad av global konkurranse krever tilpasning og nye studietilbud og de tradisjonelle 

modellene har ikke rask nok tilpasningsevne til teknologiindustriens endrede behov. Som en 

følge av dette er det etablert et formalisert samarbeid mellom teknologiindustrien og HiBu: 

 Advisory Board består av toppledere i bedriftene med beslutningsmyndighet. 

Styringsgruppen gir råd om strategisk utvikling for fagområdet samt de overordnede 

faglige og økonomiske rammer. En viktig del av dette er å angi hvor mange 

industrimasterplasser bedriften kan stille til rådighet. Advisory Board skal legge 

føringer for det konkrete samarbeidet mellom bedriftene og HiBu som sikrer at avtalens 

hovedhensikt blir oppfylt; 

 Referansegruppen består av ledende fagpersoner fra bedriftene og gir innspill til den 

faglige retningen for HiBu’s aktiviteter; 

 HR-forum består av representanter fra bedriftenes HR-avdelinger og håndterer og 

følger opp industrimasterstudentenes arbeids- og opplæringsforhold i bedriftene. 

 

Advisory Board og Referansegruppen vil også bistå med rådgivning ifm. faglige utvidelser 

utover SE og felles forskningsprosjekter. 

 

7.2.1. Undervisning 

Som ledd i å konkretisere det fremtidige samarbeidet mellom HiBu og industrien, har HiBu og 

NCE SE igangsatt en omfattende strategiprosess for faglig videreutvikling av SE og tilstøtende 

fagområder med viktighet for norsk teknologiindustri. Denne strategien skal legges frem for 

Advisory Board på deres første møte i 2011.  

 

I det tidligere gjennomførte delprosjektet ”Grunnlag for industriell utvikling” har man 

analysert årsakene til den unike industrielle suksessen i Kongsbergklyngen og konklusjonene 

er nedfelt i tidligere presentert ”The Kongsberg Story”. Disse funnene og erfaringene 

kombineres nå med SE som basis for to nye mastergrader som er under utvikling i tett 

samarbeid mellom akademia og teknologiindustrien: 



NCE SE Kongsberg – driftsrapport 2010 Side 11 

 

 Systems Engineering og Industriell Økonomi; 

 Systems Engineering og Forretningsutvikling (innovasjon og entreprenørskap). 

 

Samarbeidet med Stevens Institute of Technology er videreført og viktig for å opprettholde 

høyt akademisk nivå. Det faglige innholdet i SE-studiet er ytterligere tilpasset norske forhold 

og den faglige staben er styrket med nye norske ”industriprofessorer” og undervisningskrefter 

fra bedriftene.  

 

I løpet av 2010 inngikk HiBu industrimasteravtale 

med en ny bedrift: Data Respons AS.  

 

Ca 40 % av masteroppgavene hittil har så høyt faglig nivå at de er akseptert som vitenskapelige 

resultater som skal presenteres internasjonalt, og Stevens er svært imponert over disse 

resultatene. De gode resultatene og den attraktive industrimastermodellen medførte rekordstor 

søkning fra studenter i 2010. I tillegg til å tilgjengeliggjøre 15 industrimaster posisjoner har 

HiBu utarbeidet og på rekordtid fått NOKUT-godkjennelse for en 2-årig master i Systems 

Engineering og Embedded Systems. 

 

 

 

 

I 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. Oppstart av dette 

måtte av praktiske årsaker utsettes fra 2010 til 2011. 

 

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. 
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7.2.2. Forskning 

For å styrke videre oppbygging av 

undervisningen med innhold som er mest 

mulig relevant for teknologibedriftene, er 

det behov for relevant forskningsvirksomhet 

og man har diskutert forskningssamarbeid 

med Stevens som også leder amerikanske 

Systems Engineering Research Center.  

 
  

  

Etter gjennomført forprosjekt ble det 

besluttet å opprette Norwegian Institute for 

Systems Engineering (NISE) som egen 

enhet i HiBu og man har allerede oppnådd 

forprosjektmidler fra Oslofjordfondet for to 

lokale forprosjekt: 

 Systems Engineering og offentlige 

helsetjenester; 

 Knowledge Based Development. 

 
 

Knowledge Based Development: 

Norsk kostnadsnivå for høykompetent arbeidskraft er 

internasjonalt konkurransedyktig og norske bedrifter har 

generelt sett høy tillit internasjonalt. Ved systematisk å 

akkumulere kunnskap og gjøre den tilgjengelig for nye 

prosjekter med nye medarbeidere, vil utviklingsprosesser 

kunne utføres vesentlig raskere og mer effektivt.  

Toyota benytter ca 80 % av investert tid i produktutvikling til 

verdiskapende aktiviteter (definert som hvor mye av tiden 

man faktisk skaper verdier sett fra kundens ståsted), mens 

norsk industri antas å utnytte 20-30 %. Gjennom et felles 

FoU-prosjekt ønsker NCE SE å bidra til at norsk industri kan 

nærme seg samme nivå som Toyota, dvs. øke effektiviteten i 

produktutviklingsarbeidet med en faktor på 2 til 4.  

Med noe finansiering fra Oslofjordfondet søker man 

Forskningsrådets BIA-program om et 3-årig innovasjons-

prosjekt med en ramme på ca 30 MNOK for å bringe 

internasjonal kunnskapsfront om KBD til Norge, kombinere 

den med beste norske industripraksis og implementere dette i 

fire piloter på Kongsberg.  

NTNU vil delta i prosjektet og tilføre resultater fra sitt LPD 

(Lean Product Development) prosjekt og nettverk mot 

Stanford og MIT. HiBu vil delta for å bygge opp intern 

kompetanse og senere inkludere resultatene i utdannings-

tilbudet. Hvis NFR-finansierng oppnås, vil prosjektet starte 

tidlig 2. halvår 2011. 
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7.3. Samarbeidsprosjekt (P-400) 

7.3.1. Teknologidagene  

Kongsberg Næringsforening og Handelskammer har i en årrekke arrangert Teknologidagene på 

Kongsberg og NCE SE er en av bidragsyterne. Klyngens bedrifter er 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 2010:  

 Annerledeslandet Norge; 

 Ideell fabrikk; 

 Technology Watch. 

 

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. 
 

 

7.3.2. Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE) 

KSEE er en årlig internasjonal 

fagkonferanse innen SE og 

gjennomføres i et samarbeid 

hvor HiBu, NCE SE og 

bedriftene er sentrale aktører og 

bidragsytere.  

 

Viktige elementer i 

arrangementet er erfarings-

utveksling mellom bedrifter og 

presentasjon av internasjonal 

forskning og ny kunnskap som 

kan være relevant for SE-

faglig personell i videre-

utvikling av bedre utviklings-

prosesser i bedriftene. 
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7.3.3. Økt kvinneandel  

Stimulering til realfag: 

Innen den kjernekompetansen som er 

sentral for klyngens bedrifter er det under 

15 % kvinner. Selv om man ønsker 40 % 

kvinnedeltagelse i alle ledd, må man først 

øke andelen av ungdom, og da særlig 

jenter, som velger realfag og senere 

teknologifag.  

 

Som et bidrag for å øke interessen for 

realfag har NCE SE samarbeidet med First 

Scandinavia om First Lego League og 

senere om populariserte realfagstilbud i 

SFO-ordningen. Dette SFO-tilbudet ble 

prøvet ut i Kongsbergskolene med godt 

resultat. Ordningen har vakt nasjonal 

interesse og er overført til andre 

kommuner, bl.a. enkelte skoler i Bærum. 

 

 
Kvinnelige gründere: 

Klyngen har en meget sterk over-

representasjon av ingeniører og det er en 

utfordring å fremskaffe arbeidsplass til 

ingeniørenes partnere. Samtidig har 

Kongsberg behov for nye arbeidsplasser 

innen tjenesteyting og man ønsker flere 

kvinnelige gründere. Dette er bakgrunnen 

til at NCE SE bidro til å etablere 

næringshagen Kongstanken i 2009.  

 

Kongstanken er regional aktør i 

Kvinnovasjonsprosjektet.  

 
 

Etter ett års drift var det 20 bedrifter i 

Kongsstanken og 70 % av gründerne var 

kvinner. En av disse gründerne er Ingrid 

Forbord og hun vant konkurransen om å 

utarbeide den nye grafiske profilen for 

Teknologibyen Kongsberg. 
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7.3.4. Nettverksamarbeid  

KBD Forum Norge:  

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 

(Knowledge Based Development). 

Forumets første nasjonale 

konferanse ble gjennomført på 

Kongsberg i januar 2010 med 

nærmere 100 deltagere. 

 

KBD Forum arrangerte i 2010 også 

to øvrige spesialseminarer med 

internasjonal ekspertise som 

forelesere og bred industri-

deltagelse fra klyngen. 

 

 

 

 
  

 

Planlegging av 2011-konferansen er gjennomført i 

2010 og baseres på erfaringene fra den første 

konferansen og med nye internasjonale eksperter 

med industriell erfaring. 

Lean Forum Norge: 

NCE SE deltok på vegne av klyngens bedrifter i etableringen av Lean Forum Norge og er 

representert i styret. LFN fokuserer på lean ifm produksjon og tjenesteyting og ”lean-

tenkningen” der er ganske ulik den ifm. produktutvikling. For eksempel i lean produksjon er 

varianter ”waste”, mens det i utvikling er verdi å ha flere løsninger å kunne velge mellom. 

 

Samordnet Næringsapparat for Kongsbergregionen: 

NCE SE har deltatt i Kongsbergregionens næringsapparat der LUP-prosjektet har en sentral 

posisjon. 

 

Seminarer: 

NCE SE forsøker å identifisere potensielle 

felles interessefelt mellom to eller flere 

aktører i klyngen og som kan bidra til å styrke 

klyngen kompetansemessig, nettverksmessig, 

markedsmessig, økonomisk og mht 

utviklingsmuligheter. I dette inngår 

veiledning om muligheter i det offentlige 

virkemiddelapparatet. 

 

NCE SE har deltatt som høringsinstans 

ovenfor offentlige planer og andre relevante 

utviklingsaktiviteter med relevans for 

klyngens partnere. 

 

NCE SE har både hatt ansvaret for og deltatt i 

flere fagseminarer i klyngen sammen med 

bl.a. UiO og virkemiddelapparatet. 
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Andre anvendelser av Systems Engineering (FoU forprosjekt): 

Systems Engineering er en helhetlig tilnærming og metodikk for å løse kompliserte oppgaver 

på en strukturert og systematisk måte. Det er rimelig å anta at SE derfor kan anvendes eller 

inspirere til å løse andre kompliserte utfordringer. Man har derfor gjennomført to forprosjekter 

i relasjon til dette og resultatene er dokumentert i egne rapporter: 

 Bruk av SE i industrielle innovasjonsprosesser: Man har analysert SE i relasjon til 

kommersialiserings- og innovasjonsprosesser i utvalgte, relevante innovasjonsmiljø og 

konkludert med at metodikken i kombinasjon med industriell kompetanse/nettverk vil 

kunne føre til vesentlig større verdiskapingspotensial for nyetablerte teknologibedrifter. 

Kongsberg Innovasjon anvender mye av denne metodikken. HiBu og KI har søkt 

Oslofjordfondet om midler til et forskningsprosjekt med tittelen ”Systems Engineering 

for industrielle applikasjoner innen industriklyngen på Kongsberg”; 

 Bruk av SE ifm tjenesteyting: HiBu har gjennomført et forprosjekt der man analyserte 

mulighetene for bruk av SE ifm. reiseliv og offentlige helsetjenester, og man har 

konkludert med at det foreligger slik relevans. HiBu har søkt Oslofjordfondet om 

midler til et forskningsprosjekt ”SE for offentlige helsetjenester”. 

 

Samarbeid med andre NCEer: 

Ett av målene med NCE-programmet er samarbeid med andre klynger slik at man kan styrke 

arbeidet med felles interesser, utnytte fleres nettverk og stå sterkere ved påvirkning av 

premisser og rammebetingelser. NCE SE er med i tre slike nettverk: 

 NCE SE, Raufoss og Horten: Finansiering av innovasjon i industrielle klynger (type 

KI-aktiviteter). Arbeidet har pågått siden 2009 og NCE-ledelsens mål er å ha en 

generell finansieringsordning fra 2012 og spesialtiltak for 2011; 

 NCE SE, NODE, Maritim, Raufoss: Rammebetingelser, tiltak, prosjekter og erfarings-

utveksling for industrielle klynger med global, kunnskapsintensiv ”verkstedindustri”. 

Denne grupperingen har også engasjert seg sterkt i å lobbyere for styrking av NCE-

satsingen og sikre at den gjennomføres som opprinnelig forespeilet og med 

addisjonaliserende virkemidler. Klyngene har komplementære nettverk som utnyttes; 

 NCE SE sammen med 7 andre NCEer/Arenaprosjekt og 1 SFI: Omdømmeprosjekt for 

leverandørindustrien til olje/gass virksomheten med tanke på FoU, utdanning og 

rekruttering. Innovasjon Norge finansierer ekstern gjennomføringsressurs. 

 

7.3.5. 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 

og globalt konkurransedyktige underleverandører representerer også en viktig klyngeverdi. 

Dette er bakgrunnen for LUP-prosjektet som gjennomføres i samarbeid med Kongsberg-

regionen (syv-kommuners samarbeid).  En slik utvikling krever åpen og økt kommunikasjon 

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

klyngens samlede konkurransekraft. 

 

LUP har videreført IFU forprosjekt mellom Teck Skotselv og Kongsberg Maritime om trådløs 

kommunikasjon om bord i skip. Det er etablert et nytt IFU forprosjekt mellom Kongsberg 

Mikroelektronikk og KDA som kan resultere i svært spennende synergi og verdiskaping for 

begge bedriftene.  
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Siden de store bedriftene er 

globale operatører, utsettes de 

regionale underleverandørene for 

økende internasjonal 

konkurranse. Samtidig foregår det 

vesentlig rasjonalisering i verdi-

kjedene og kundebedriftene 

ønsker seg færre, men mer 

komplette underleveranser, slik at 

de selv kan systemintegrere på et 

”høyere” nivå.   

 

Som en konsekvens av dette har 

fire bedrifter på Notodden etablert 

Notodden Technology Group AS: 

 Berget 

 Propartner Defence 

 Bjørge NCT  

 NoPro 

Gjennom NTG blir man i stand til 

å kunne påta seg større oppdrag 

og levere delsystemer for raskere 

integrasjon hos kundebedriftene.   
 

LUP har identifisert og påbegynt et antall 

nye prosjekter og satt fokus på strategisk 

leverandørutvikling hos deler av lokomotiv-

/kunde-bedriftene og deltatt i ulike nettverk 

for næringsutvikling lokalt og regionalt.  

 

I 2010 har det vært økt fokus på konkrete 

prosjekter, samarbeidsrelasjoner, 

kompetansebehov og forankring i de store 

kundebedriftene. 

 

LUP har samarbeidet med VRI Buskerud og 

bl.a. felles arrangement om samarbeid og 

”open innovation”.  

 

Finansiering til LUP har i 2010 skjedd via 

Notodden Utvikling (NUAS) og i 

samarbeid med Kongsbergregionen.  

  

7.4. Innovasjon/nyetablering i industrielle klynger (P-500) 

Tradisjonell innovasjonsaktivitet er å hjelpe enkeltpersoner eller forskere til å sette sine 

”oppfinnelser” ut i livet ved å etablere egen bedrift. De fleste av slike nyetableringer viser seg å 

få marginal verdiskaping og dette skyldes flere faktorer, bl.a: 

 For mye fokus på teknologi; 
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 Lite fokus på å foredle et forretningskonsept rundt ideen slik at verdiskapings-

potensialet kan økes radikalt; 

 Lite fokus på brukerbehov, krevende kunder og markedsforståelse; 

 Realisme i å bygge opp ny virksomhet. Man stimuleres til kortsiktige økonomiske 

resultater og underfinansieres i den kritiske oppstartsfasen. 

 

Gjennom NCE SE har Kongsberg Innovasjon imidlertid valgt en helt annerledes tilnærming. 

Man har sikret tilgang til hele klyngens kompetanse, nettverk og arbeidsmetodikk og analysert 

områder som er viktige for fremtidig industriell virksomhet i Norge. Dette har ført til at KI har 

spisset sin strategi inn mot fornybar energi og energieffektive systemer.  Som et resultat av 

dette har eierskapet i KI blitt utvidet med energiselskapet Vardar og eierne stiller med en 

kombinasjon av kapital og høykompetent arbeidskraft, tilnærmet verdi ca 10 MNOK i året i en 

3 års satsing (med årlig evaluering) gitt at offentlig risikoavlastende finansiering på minst 5 

MNOK fremskaffes. Siden virkemiddelapparatet ikke er innrettet mot denne type satsing, har 

man måttet prioritere stor andel av NCE-midlene i 2010 til dette. Det arbeides imidlertid med å 

finne bedre løsninger for fremtiden. 

 

I dette arbeidet har man spisset innsatsen inn mot dyp geotermisk energi og elektrifisering av 

kjøretøy og man jobber systematisk og analytisk for å identifisere løsningsmuligheter, 

forretningsmodeller, forretningsideer, teknologier og kritiske faktorer for å lykkes. 

 

7.4.1. Dyp geotermisk energi 

Dersom man lykkes med å produsere 

elektrisitet fra jordvarme på en 

økonomisk konkurransedyktig måte, vil 

man revolusjonere verdens energi-

løsning. Med klyngens samlede 

kompetanse vil man ha gode 

forutsetninger for å lykkes, men veien 

frem er lang og utfordrende og spesielt 

mht. finansiering  

Den største kostnadsdriveren er knyttet 

til boring og i prosjektet har man studert 

mange konsepter og foretatt en rekke 

beregninger. Dersom man skal lykkes, 

må borekostnadene reduseres til 1/3 av 

dagens nivå og man må samtidig levere 

varmeenergi fra kraftverkene.  

Alternative konsepter for ønsket 

kostnadsreduksjon for boring er vurdert 

og man har forventninger om at slik 

kostnadsreduksjon er mulig etter å ha 

analysert forskjellige verdensledende 

fagmiljø. 

Dersom man lykkes med slik kostnads-

reduksjon i borekostnader, vil det igjen 

kunne gi synergi med olje/gass 

virksomheten og bidra til økt utnyttelse 

av marginale felt (viktig klyngeeffekt!). 
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7.4.2. Elektrifisering av kjøretøy  

Ifm. analysearbeidet av forretningsmessige muligheter relatert til energieffektive systemer 

identifiserte man en rekke samfunnsmessige, systemiske og teknologiske utfordringer som 

samtidig kan representere interessante forretningsmuligheter relatert til elektrifisering av 

kjøretøy.  

 

Prosjektet Electric Mobility Norway ble 

lansert i slutten av 2010. Intensjonen med 

prosjektet er å etablere en tyngre 

samarbeidskonstellasjon av 

næringslivsaktører og offentlige 

myndigheter for å utvikle nye 

kommersielle løsninger inn i et fremtidig 

elektrifisert transportsystem.  En 

demonstrasjonsarena er definert fra 

Kongsberg til Oslo for å kunne teste ut et 

helhetlig system for electric mobility.  

 

Flere sentrale bedrifter i Norge samt flere 

internasjonale bilprodusenter er svært 

positive til prosjektet og har utrykt et klart 

ønske om deltagelse. Neste fase i 

prosjektet er å sikre offentlig støtte og 

finansiering samt å formalisere 

samarbeidsavtaler med de ulike 

deltakerne.  

 

Forut for lanseringen av Electric Mobility 

Norway ble det kjørt en systems 

engineering prosess med et tverrfaglig 

team og det førte frem til defineringen av 

et totalsystem for electric mobility som 

inkluderer integrasjon med kollektiv 

transport.  

 

 

 

 

Utklipp fra Laagendalsposten 
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7.5.  Attraktivitetsutvikling (P-600) 

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

for teknologisk kunnskapsindustri. Finanskrisen avdekket 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 NCE SE 

høsten 2009 å trappe opp attraktivitets-

arbeidet 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. 

Attraktivitetsprosjektet hadde frem til 

Industrikonferansen fokus på å 

ferdigstille ønskede ”verktøy”. 

Profilprogrammet ble utarbeidet og 

implementert i filmen, portalen og i 

annet PR-materiell.  

22. april var det premiere for 

Kongsbergfilmen og lansering av 

www.kongsberg.no i forbindelse med 

ordførerens Industrikonferanse. Filmen 

ble også vist for publikum, og på kvelden 

deltok nærmere 200 inviterte gjester på 

premiereforestilling. Filmen ble i hele 

sommer vist daglig på Kongsberg kino 

og var kinoens mest sette film. 

Etter Industrikonferansen skulle KNFH 

overta ansvaret for www.kongsberg.no 

og andre attraktivitetsoppgaver. Dette ser 

vi ettertid at ikke var godt nok forankret 

hos partene. 

Høsten 2010 ble det også utarbeidet en 

omdømmeplattform og prosjekt-

beskrivelse for et felles omdømme-

prosjekt for Teknologibyen Kongsberg. 

Intensjonen var å behandle dette hos alle 

de fire partnerne (Kommunen, KNFH, 

HiBu, NCE SE), slik at prosjektet kunne 

settes i gang umiddelbart i 2011. Dette 

arbeidet stoppet opp etter utarbeidelsen 

av dokumentene, og er ikke gjennomført. 

 

 
 

 

 
 

http://www.kongsberg.no/
http://www.kongsberg.no/
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Åpen dag: 

13. november arrangerte NCE SE, Kongsberg Teknologipark (KTP) og teknologibedriftene i 

NCE SE og KTP ”Åpen dag” i Teknologiparken. Formålet var å spre informasjon om 

teknologiindustrien viktighet for lokal og nasjonal verdiskaping og velferdsutvikling til 

befolkning, studenter, politikere, byråkrater og øvrige samfunnsaktører. 

 

 
 

 

Arbeidet med 

arrangementet var en 

gedigen dugnad mellom alle 

deltagerne i beste 

”Kongsbergånd” og ble 

arrangert samtidig som 

finalen i Lego League ble 

avviklet i FMCs nybygg 

Midgard. 

Arrangementet var en stor 

suksess med over 2.500 

besøkende og svært gode 

tilbakemeldinger.  

Erfaringene er nedfelt i 

egen dokumentasjon for evt 

lignende, fremtidige 

arrangement. 

 

 
Utklipp fra Laagendalsposten 
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7.6. Prosjektledelse (P-700) 

Prosjektledelse inkluderer administrativ og faglig prosjektledelse, assistanse til delprosjektene, 

eksterne aktiviteter og styrearbeid. Hovedaktiviteten i den administrative prosjektledelsen er 

kontakt med NCE sentralt, koordinere og fremskaffe finansiering til delprosjektene, samt foreta 

løpende rapportering til styre, partnerskap og oppdragsgivere. I tillegg er det en kontinuerlig 

søk etter synergimuligheter for klyngens aktører. 

 

Mye av eksisterende politikk og virkemidler for klynger er tilpasset ”Porterklynger” bestående 

av ulike aktører i samme næring. Kongsberg er en kunnskapsbasert klynge der man har stor 

grad av faglig fellesskap, men anvender dette i mange forskjellige bransjer og dette faller 

utenom den tradisjonelle tenkningen i Norge (se vedlagte årsrapport til NCE sentralt). En 

viktig oppgave for NCE SE er å forsøke å informere om disse utfordringene og bidra til at 

politikk og virkemiddelbruk tilpasses våre behov. Mange av klyngens industriledere medvirker 

til å sette det offentlige fokuset på disse utfordringene og noe av de offisielle responsene på 

dette er fra sentrale politikere gjengis nedenfor: 

 

 

 

 

Næringsministeren beordret alle ansatte i 

departementet ”Ut i landet” 7. september. NCE 

SE inviterte til Kongsbergbesøk og svært sentrale 

byråkrater kom til vårt lokale arrangement. 

 

I arrangementet deltok flere lokale ledere og man 

presenterte Kongsbergs industrihistorie, dagens 

Kongsbergindustri og de utfordringene man står 

ovenfor både enkeltvis og som klynge, og fremfor 

alt som vertskap for global, kunnskapsintensiv 

industri. 

 

NCE SE har for øvrig deltatt med en rekke 

foredrag i ulike offentlige og industrielle fora i 

2010, dels for å markedsføre klyngen, dels for å 

spre vår kunnskap og våre erfaringer og dels for å 

forsøke å påvirke rammebetingelsene for 

virksomheten i klyngen. 
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8. Prioriteringer for 2011  

8.1.  Oppgaver 

NCE SE skal ha en initierende rolle og ikke prioritere driftsoppgaver. NCE SE’s ambisjon og 

den reviderte strategien danner basis for de oppgavene som ønskes prioritert: 

 NCE SE skal arbeide for å styrke vertskapsattraktiviteten ved å:  

o utvikle/styrke relevante klyngeverdier; 

o være pådriver for økt steds-/regionsattraktivitet; 

o påvirke nasjonale rammebetingelser. 

 

Hovedoppgavene er relatert til å ta ansvaret for å videreutvikle og forsterke klyngeverdier. 

Klyngeverdiene er definert som faglig fellesskap, felles FoU- og innovasjonsprosjekt, 

leverandørutvikling, nettverkssamarbeid, kommunikasjon, samt koordinering og fremskaffelse 

av finansiering til slike aktiviteter. Mht. attraktivitetsutvikling og rammebetingelser vil NCE 

SE ha en pådriverrolle, men ikke ta hovedansvar for å gjennomføre aktivitetene. 

 

8.2.  Endrede forutsetninger 

Forutsetningene for budsjettering har endret seg ganske dramatisk fra NCE-programmets 

oppstart: 

 I opprinnelig finansieringsmodell skulle midler fra NCE sentralt utgjøre max 50 %, 

offentlig regionale midler max 25 % og næringsliv/egenandel minimum 25 %. Dette er 

endret til at NCE sentralt og offentlig regionalt skal være max 50 % (unntatt ikke 

konkurransevridende aktiviteter), dvs. i utgangspunktet minimum 50 % næringsliv 

(dvs. krav til fordoblet andel egne midler!). 

 Endring av hvilke aktiviteter som aksepteres dekket 100 % med offentlige midler; 

 Næringslivets egenandel som før kunne være bare egeninnsats, skal nå være en 

kombinasjon av kontantinnskudd og egeninnsats; 

 Timepris for egeninnsats er redusert fra 1,6 ‰ til 1,2 ‰ av årslønn (25 % 

verdireduksjon!). 

 

Dette øker utfordringene med å få budsjettkravene tilfredsstilt uten fakturering til partnere og 

nye medlemmer. I tillegg foreligger ikke alle formelle bevilgningsvedtak ved årsskiftet, slik at 

man må leve med en viss usikkerhet en stund ut i året. Dessuten må vi sikre økonomien og 

prioritere de ”sikre” midlene vi har/får til høyest prioriterte oppgavene, og iverksette nye 

aktiviteter etter hvert som tilgjengelig finansiering tillater det og i samråd med styret. 

 

8.3.  Budsjett 

Styret har vedtatt å opprettholde samme tilskuddnivå som i 2010 til videreutvikling av faglig 

fellesskap og til innovasjon. 

 

I 2010 måtte NCE SE bruke stor andel av sin finansiering til innovasjonssatsingen i KI. Det 

pågår nå en prosess mellom KI, NCE-ledelsen, SIVA og Innovasjon Norge (lokalt/sentralt) der 

man har ambisjon om å fremskaffe 5 MNOK i et spleiselag med 2 M fra NCE SE, 0,5 M fra 

SIVA, 1 M fra IN Buskerud og 1,5 M fra IN sentralt. Styret har besluttet å stille inntil 4,2 M til 

rådighet for KI. Etter hvert som spleiselagets finansiering formaliseres, vil NCE SE kunne 

omdisponere tilsvarende finansiering til andre, ønskede aktiviteter. 
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Basert på dette har styret vedtatt flg. foreløpige budsjett for 2011: 

NCE Systems Engineering 2011 Dato: 27.01.2011

Bud. 2011 Egen/n.liv NCE-SE Annen Udekket/ny Komm.

MSE gjennomføring kull 08 HiBu 1 000 000      400 000        600 000          -                  -                  

PU utdanningssamarbeid med Stanford HiBu 1 000 000      350 000        300 000          350 000         -                  Bfk/NI

Planlegge utdanningstilbud i KBD HiBu 200 000          100 000        100 000          -                  -                  

Styrke samarbeid industri/HiBu HiBu 400 000          150 000        250 000          -                  -                  

Prosjektledelse/arrangementer HiBu 500 000          250 000        250 000          -                  -                  

Aktiviteter besluttet fra SE strategi HiBu 2 500 000      900 000        1 600 000      

Budsjett styrking faglig fellesskap HiBu 5 600 000      2 150 000    3 100 000      350 000         -                  

-                  

Ideutvinning KI 2 200 000      1 100 000    1 100 000      -                  -                  

Mulighetsstudier/ideutforming KI 3 400 000      1 700 000    1 700 000      -                  -                  

Konseptutvikling KI 3 900 000      1 950 000    1 150 000      800 000         -                  KI

Prosjektledelse/oppbygging teamorg KI 500 000          250 000        250 000          -                  -                  

Budsjett innovasjon KI 10 000 000    5 000 000    4 200 000      800 000         

-                  

Samarbeidsprosjekt: -                  

.- Leverandørutvikling NWG 1 900 000      900 000        400 000         600 000         IN B/T Kreg

.- Møteplasser/konferanser TB 200 000          100 000        100 000          -                  -                  

.- FoU samarbeid/nettverk TB 500 000          250 000        250 000          -                  -                  

Budsjett samarbeidsprosjekt 2 600 000      1 250 000    350 000          400 000         600 000         

-                  

Attraktivitetsutvikling KNFH? 300 000          150 000        150 000          -                  -                  

Kommunikasjon KK 500 000          250 000        250 000          -                  -                  

Faglig prosjektledelse TB 500 000          250 000        250 000          -                  -                  

Administrativ prosjektledelse TB 750 000          375 000        375 000          -                  -                  

Fellesoppgaver/infrastruktur TB 150 000          75 000          75 000            -                  

Budsjett øvrige aktiviteter 2 200 000      1 100 000    1 100 000      -                  -                  

SUM BUDSJETT 20 400 000    9 500 000    8 750 000      750 000         1 400 000      

Ansv.Aktiviteter

Finansiering

 
 

Egenandelen vil i all vesentlighet komme i delprosjektene og kontantbetaling via HiBu’s og 

KI’s delprosjekt, samt LUP. 

 

Dette er tilpasset antatt sikker finansiering med flg. fordeling og status: 

Finansiering Bud. 2011 Egen/n.liv NCE-SE Annen Udekket/ny Komm.

NCE 5 000 000      OK

IN BV 1 000 000      400 000         OK?+400'

Bfk 1 500 000      Søkt 1,9

Bfk (Stanford) 200 000         OK

Kreg 750 000          ?

K kommune 500 000          OK

Norsk Industri (Stanford) 150 000         OK

NCE Innovasjon

Tilgjengelig totalt  20 400 000    9 500 000    8 750 000      750 000         -                  

Udekket pr. jan 11 -                  -                  1 400 000       
 

Prosjektleder vil i samarbeid med delprosjektlederne fortsette arbeidet med å øke omfang av 

tilskuddmidler, og flg. søknader er i prosess.  

Nye søknader i prosess: Beløp

NCE Bfk (hvis tilsagn blir 1,5M) 400 000          

KI SIVA 500 000          

KI IN sentralt 1 500 000      

LUP IN T 300 000          

LUP Kreg 300 000          

Sum i prosess 3 000 000       
 

Reallokering av midler vil bli foretatt i samråd med styret. 
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9.  Offisiell rapportering 

Vedlagt følger statusrapporten som har blitt sendt til NCE nasjonalt for 2010 på deres format 

og iht. kontrakten.  

NCE SE spesifikke tema/utfordringer som er trukket frem i denne rapporten er: 

 Innovasjon i industrielle kunnskapsklynger; 

 Styrking av faglig fellesskap som sentral klyngeverdi og konkurransefaktor; 

 Vertskap for global kunnskapsindustri. 

 

Vedlagt følger også regnskap 2010 satt inn i mal for rapportering til NCE sentralt, samt 

revisors bekreftelse på regnskapet. 

 

10. Vedlegg 

 

• VEDLEGG 1: Årsrapport til NCE sentralt 2010 

• VEDLEGG 2: Regnskapsoversikt med revisorbekreftelse for 2010  


