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I felleskap styrker vi konkurranseevnen  

Styrking av kompetanse, relasjoner og dele erfaringer 
I forkant av OTC 2017 ønsker samarbeidspartnerne i Agderregionen og GCE NODE å invitere 

til et fagseminar og læringsutveksling på tvers av fagområde, region og land. Austin, Texas har i 

mange år arbeidet systematisk for å utvikle en kultur for innovasjon og nyskaping i et godt 

samarbeid mellom universitet, næringsliv og offentlig sektor. De har særlig vært opptatt av at 

selskaper skal utvikles og lykkes i de globale teknologi- og service-markedene.  

I tillegg til et vekstkraftig og nyskapende næringsliv har Austin svært mye å by på. Byen er 

blant annet anerkjent som «The live music capital of the world». Vi legger opp til at gruppen får 

en smakebit av Austin sitt mangfoldige tilbud.  

Målet med programmet 
Vi ønsker å styrke kompetanse, relasjoner og dele erfaringer på tvers av fagområder, 

organisasjoner og geografi. Særlig samspillet mellom akademia, investorer, nye bedrifter, 

etablert næringsliv og offentlig sektor. Under besøket vil vi legge opp til en kombinasjon av 

foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk og presentasjoner. Det er et viktig poeng å skape rom til å 

presentere egne forretningsidéer eller prosjekter fra landsdelen for enkelte inviterte miljøer og 

gjester fra Austin.  

Industrialisering av gode idéer må bli et sentralt tema gjennom hele samlingen – det er nå en 

gang slik at teknologier og smarte løsninger må bli tatt i bruk hvis de skal ha noen verdi. 

Opplevelsen 
Arrangørene ønsker å tiltrekke et bredt spekter av personer, grupper og fagmiljøer til 

programmet i Austin. Det skal være en god miks mellom representanter fra bedrifter, 

finansinstitusjoner, universiteter og fra fylkes- og kommunale enheter som ordførere, 

næringssjefer og rådmenn. Vi ønsker å invitere bredt fra små oppstartsselskaper innen IKT, 

teknologi, opplevelsesnæringer og større virksomheter. Viktige temaområder blir 

teknologieffektivisering, FoU og utdanning samt virkemidler for vekst, innovasjon og 

vertskapsattraktivitet.  

Austin besøket er godt egnet både for de som «kun» ønsker å delta i Austin og de som også skal 

delta på OTC 2017 i Houston.  

Dag en vil programmet i første omgang ha fokus på hva som gjør Austin til en magnet for 

gründere og teknologivirksomheter, samarbeid om å tiltrekke investeringer, relokalisering og 

vertskapsattraktivitet, organisering av innovasjonssentre og økosystem. Dag to setter vi fokus 

på økt effektivitet gjennom morgendagens teknologi, industrialisering samt markedsføring av 

regionen. Vi tror det er interesse for institusjoner og bedrifter i Texas å lære mer om muligheter i 

Sør-Norge  
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Reisen 
På grunn av reisetid og kostnader flyr vi inn og ut fra Houston. Vi lander i Houston onsdag 

26.04 ca. klokken 13:00. En buss vil ta oss direkte fra flyplassen til Austin samme ettermiddag, 

en kjøretur på ca. 3 timer. Vi returnerer til Houston lørdag morgen ca. klokken 11:00. Det gir oss 

god tid til å sjekke inn på hotellet, før eventuelle arrangementer på kvelden. Total kostnad for 

tre netter i Austin, to dager med spennende program, felles middag hver dag og transport til og 

fra Austin vil ligge på i ca. NOK 7500,-. Flyreisen kommer i tillegg. Berg Hansen reisebyrå er 

samarbeidspartner for reisen til Austin. Vi har forhandlet frem en svært gunstig pris på 

flybilletter.  Byrået sørger også for buss transport for hele gruppen i Austin. 

Påmelding 
Påmelding Austin programmet, booking av hotell 26.-29. april, registrer deg her 

Bestilling av flybilletter: Kontakt Jon Enger som er Salgsleder Grupper ＆konferanser og kan 

nås på Tel: +47 38 12 21 60 eller på epost grupper.agder@berg-hansen.no. 

NB! Påmelding til OTC Houston 1.-4. april, registrer deg her 

Program 
Hovedtemaene er styrking av virkemiddelapparatet, morgendagens byer/regioner, 

entreprenørskap, vertskapsattraktivitet, den digitale transformasjonen samt etter & 

videreutdanning (EVU). 

 Wednesday 26th April Key Topics 

14:30 – 18:00  Transport from Houston to Austin  Come together & experience Texas 

 Thursday 27th April Key Topics 

09:00 – 12:00 

 

 Austin Chamber of Commerce 

 City of Austin 

 Presentation of Agder Region 

 Austin and trans-Atlantic business 

development efforts. Case Luleaa. 

 How to maintain a global competitive 

advantage?  

 Opportunity Austin: a regional economic 

development initiative aimed at fostering 

job-creating investments. 

 How to facilitate trans-Atlantic business 

initiatives with Austin 

 Opportunities for business, venture/start-

ups collaboration between Agder region 

and Austin 

12:00 - 13:00 Networking lunch at City of Austin City 

Team: Smart City / Region 

 Progressive city needs through a 

“connected smart city”  

 Effect of innovation & growth capital  

https://www.eventbrite.co.uk/e/studietur-austin-texas-26-29-april-2017-tickets-31155822905
mailto:grupper.agder@berg-hansen.no
http://norway2otc.no/
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13:30 - 15:30  Austin Ventures 

 Tech Ranch 

 Austin Techstars 

 Austin Tech Incubator 

 IC2 

 Accelerating growth through empowered 

entrepreneurs & startup ecosystems 

 The driving digital transformation 

 Presentation of “Innoventus Sør” 

 Sustainability leadership 

15:30 - 16:00  Transport from Austin Ventures to 

Capitol Factory 

 Mingling and nice walk in the City of 

Austin 

16:00 - 18:00  Capital Factory 

 Kahoot 

 Workshop on the magic of 

entrepreneurship and learning 

18:30 - 21:00  Networking dinner hosted by 

Norwegian General Consul at the 

Capital Factory 

 Pitching & company presentations 

 Agder/KRS/UiA/I.N./Etc. 

 Social Dinner 

 Friday 28th April Key Topics 

09:00 - 12:00  National Instruments 

 IBM Research 

 The future of 5G Wireless using MIMO 

 The engineering challenge of Internet of 

Thing (IoT) 

 Scientific breakthroughs that transform 

industry and societies 

12:30 - 14:00  Lunch at University of Texas, Austin  How Universities can shape the future  

14:30 - 17:30  Silicon Labs 

 Whole Foods 

 Southwest by southwest (SXSW) 

 Next generation microcontrollers and 

sensors 

 The power of connectivity in healthcare  

 Connecting with the customer through 

sustainable profile 

19:00 - 21:30  Dinner hosted by Agder Council at 

Hula Hut on Colorado River 

 Celebrating new competence and 

relationships 

 Saturday 29th April Key Topics 

11:00 - 15:00  Bus trip from Austin to Houston  What to do and how to optimize the days 

at OTC 2017  

 

For further inquiries, please contact: 

 Øyvind Laderud; oyvind.l.laderud@kristiansand.kommune.no / +47 476 48 492 

 Kenneth Andresen; kenneth.andresen@vaf.no / +47 480 10 538 

 Arnt Aske; arnt@gcenode.no / +47 974 71 222 

 Wenche Fresvik, wenche.fresvik@austagderfk.no, /+47  930 33 389 

 

Hosted by 

Austin 

Ventures 

Workshop 

mailto:oyvind.l.laderud@kristiansand.kommune.no
mailto:kenneth.andresen@vaf.no
mailto:arnt@gcenode.no
mailto:wenche.fresvik@austagderfk.no

