
 

 
INVITASJON  

GCE NODEs klyngeutviklingsprogram  
for økt samspill og verdiskaping 
 
GCE NODEs klyngeutviklingsprogram skal legge til rette for økt samspill mellom bedriftene i 
klyngen. Målet er å motivere og tilrettelegge for kompetanseheving, innovasjon, økt FoUI-
deltakelse og forretningsutvikling, i tillegg til økt verdiskaping. 
 
Programmet skal også identifisere samarbeidsprosjekter som utnytter synergier mellom 
bedriftenes leveranser: Teknologi, produkter, systemer og tjenester. 
 
Klyngeutviklingsprogrammet består av tre deler. Hver del har et tema som gjennomgås i løpet 
av 4-6 samlinger på ettermiddag / tidlig kveld over en periode på rundt seks måneder. Den 
totale lengden på programmet er altså ca. 18 måneder. 
 
Programmet vil ta opp 15-25 bedrifter som kan delta med inntil to representanter hver. NODE-
bedrifter vil ha fortrinnsrett. Programmet har et begrenset antall plasser for deltakere fra andre 
klynger eller bedriftssammenslutninger innen fagområder som dekkes av NODE-klyngen. 
 
De tre temaene som klyngeutviklingsprogrammet dekker er: 

1. Supply Chain Management & Risk (oppstart høsten 2015) 
2. Forskning, utvikling og innovasjon (oppstart fjerde kvartal 2015) 
3. Internasjonalisering (oppstart andre kvartal 2016) 

 
Under oppstartsmøtet 24. august gis smakebiter av alle temaene. Programmet er utarbeidet 
og ledet av GCE NODE med UiA, Agderforskning og Noroff som samarbeidspartnere. 
 
 

Oppstartsmøte GCE NODEs klyngeutviklingsprogram 
Start: 24. august 2015 kl. 12.00 
Slutt:  25. august 2015 kl. 13.00 
Sted: Kristiansand 
Språk: Norsk/engelsk 
 
Kostnad: NODE dekker utgifter til foredragsholder etc., lunsj 

og middag for deltakerne i NODE klyngen.  
 

Priser: GCE NODE-medlemmer:  NOK 1000 eks. mva. 
 Øvrige deltakere   NOK 3000 eks. mva. 
  
Påmelding:  www.gcenode.no/event 
 
Kontakt:  Bjørn R. Saltermark  
 Prosjektleder GCE NODE 
 T: 906 63 310 
 E: bjorn@gcenode.no 
 
 

 
 
 
 

http://www.eventbrite.co.uk/e/node-supply-chain-seminar-tickets-16768989499
mailto:bjorn@gcenode.no


 

24. AUGUST FRA KL. 12.00:  

Samspill i verdikjeden – hva kreves for å være en konkurransedyktig 
leverandør 
 

 Viktigheten av Supply Chain.  
Tor Henning Ramfjord, styreleder i GCE NODE og Adm. Dir., National Oilwell Varco.  

 

 Hva er en klynge og hva kreves for å få regional/internasjonal suksess? 
Harald Furre, Adm. Dir., Oxford Research. 
 

 NODE fra NCE til GCE status. Hva kan nettverket tilby av aktiviteter og muligheter for å 
øke bedriftenes konkurransekraft?  
Anne-Grete Ellingsen, Adm. Dir., GCE NODE.  
 

 Utfordringene med Supply Chain Risk. 
Gøril Hannås, Førsteamanuensis institutt for ingeniørvitenskap, UiA 
 

 Krav til leverandører og «sourcing policy» hos lokomotivene i GCE NODE.  
Frank Håkon Hansen, MHWirth  

 

 Hvordan er det å være liten som GCE NODE deltaker? 
Øyvind Mydland, Adm. Dir., Stepchange AS. 
 

 Introduksjon til Supply Chain Management & Risk-programmet.  
Linda Hye, leder for etter- og videreutdanning, UiA. 

 

 Gruppearbeid mellom deltagerbedriftene for erfaringsutveksling om teamene. 
 

 Veien til økt konkurransekraft for mekanisk industri.  
Geir Jørgensen, leder for industriutvikling og innovasjonsledelse, Agderforskning. 

 

 Middag. 
 

   
 
 
 
 
 

    Ramfjord       Ellingsen         Furre               Hye             Hannås        Hansen       Mydland         Jørgensen       Boye 
                      

25. AUGUST KL. 08.30-12.30:  
Hva kan vi samarbeide om? 
 

 Oppsummering dag 1 
Bjørn R. Saltermark, Prosjekt leder, GCE NODE 

 

 Intro til FoU&I og internasjonalisering 
Marit Dolmen, FoU&I leder, GCE NODE 
 

 Re-Industrialisering - Faktory for the future & PP Robotics 
Magne Dåstøl, prosjekt leder, GCE NODE 
Veien til økt konkurransekraft for mekanisk industri 
 

 Nymo supplerer med praktiske eksempler.                 

Øyvind R. Boye, Adm. Dir., AS Nymo 

 

 Hva kan man samarbeide om – hvilke bedrifter ser fordelen av dette? 
Geir Jørgensen, leder for industriutvikling og innovasjonsledelse, Agderforskning. 
 

 Gruppearbeid for gjennomgang av tema og mulige deltagerbedrifter / presentasjon  

 

 Oppsummering 

Bjørn R. Saltermark, Prosjekt leder, GCE NODE 
 

 Omvisning på National Oilwell Varco i Søgne 

http://www.agderforskning.no/index.php?expand=7&show=7&topmenu_2=7&group=6&ansatt=153&lang=1
http://www.agderforskning.no/index.php?expand=7&show=7&topmenu_2=7&group=6&ansatt=153&lang=1

