20.09.2019

NYHETSBREV FRA LEVERANDØRUTVIKLINGSPROGRAM HAVTEKNOLOGI
SEPTEMBER 2019
I dette nummeret
1

Hva er LU Havtek?

2

Hilsen fra prosjektledelsen

3

Prosjektledelse LU Havtek

4

Styringsgruppen LU Havtek

5

Møte for klynger og nettverk i
Bodø 8.mai

6

Kommende aktivitet høsten 2019

HVA ER LU HAVTEK?
Leverandørutviklingsprogram Havteknologi er et samarbeidsprosjekt initiert i 2018 av
Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge med mål om å styrke den blå
leverandørindustrien i Nord-Norge med særskilt vekt på bransjeoverskridende teknologi
og innovasjon.
Prosjektet har vært i gang siden januar 2019 og vi har jobbet med å kartlegge behovet
til leverandørindustrien og dens kunder, samt forankre LU Havtek sin visjon og
målsetting hos klynger og nettverk som har tilknytning til de blå sektorene.
LU Havtek skal tilføre merverdi til nordnorske leverandørbedrifter i form av økt
kompetanse, tilgang til FoU-miljø, virkemidler, kundenærhet og crossover tematikk.

LU Havtek skal bidra til
videreutvikling av en kompetent,
solid og konkurransedyktig
nordnorsk leverandørindustri som
kan tilby tjenester til havnæringene
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nå er utfordringen å utvikle
klyngemekanismer sterkere som
går på tvers av havnæringene –
havbruk, fiskeri, petroleum og
maritim sektor – men også inn i
andre sektorer som f.eks. IT.
Sitat: Torger Reve,
Handelshøgskolen BI, Rapport: En
konkurransedyktig og
kunnskapsbasert havbruksnæring,
August 2019.

Vi skal oppnå høyere grad av crossoversamarbeid og innovasjon gjennom å ha
møtesteder for bedrifter, klynger/nettverk og leverandører til ulike havnæringer. På
den måten vil bedrifter som er tjenesteleverandør til en sektor innen havnæringene ha
mulighet til å utvide sine leveranser til flere av de definerte havnæringene.
LU Havtek skal ikke konkurrere med allerede etablerte leverandørutviklingsinitiativer,
men samhandle og fungere som en katalysator og brobygger mellom initiativene og
bidra til merverdi.
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HILSEN FRA PROSJEKTLEDELSEN

I oktober kommer ny
utlysning for arrangering
av temamøter våren
2020.

Vi i prosjektledelsen vil takke alle bedriftene som tok seg tid til å svare på
spørreundersøkelsen som ble sendt ut i vår. Informasjonen fra disse undersøkelsene,
sammen med intervjuer vi har hatt med kunder av den blå leverandørindustrien, har lagt
grunnlaget for kompetanseprogrammet som vi planlegger å kjøre første runde med våren
2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon om programinnhold i god tid før
påmeldingsfrist.
I tillegg vil vi takke klyngene/nettverkene som deltok på forankringsmøtet vårt i Bodø i
mai. Vi sendte ut samme måned den første utlysningen på temamøter for høsten 2019.
Vi får tre spennende møter i år som spiller på tema som; nye energikilder for produksjon
og sensorikk for biomasseestimering.
Det første møtet avholdes 24. september på Herøy i Helgeland og er et samarbeid mellom
Energiklynge Nord og havbruksleverandørnettverket til Sentrum Næringshage i
Sandnessjøen. Dette initiativet viser hvordan man tar for seg tematikk som er viktig for
leverandørene og har som mål å skape et sterkt teknologimiljø på Helgeland.
I oktober kommer en ny utlysning på 3 temamøter for våren 2020. Vi gir inntil 100 000,- i
støtte pr møte som tar for seg crossover-teknologimuligheter og relevante
problemstillinger for næringer i havrommet. Har du/dere ideer til et crossovertemamøte? Ta kontakt med prosjektleder Ann Cecilie på tlf 90133729.
PROSJEKTLEDELSE LU HAVTEK
Ann Cecilie Ursin Hilling
Seniorrådgiver Kunnskapsparken Bodø
Relevant erfaring: leverandørindustri for Havbruk, havteknologi,
etablering av utdanningsprogram, salg, markedsføring og EU`s
virkemidler
Irene Lange Nordahl
Seniorrådgiver Næringshagen Midt Troms.
Relevant
erfaring:
Leverandørutvikling
Havbruk
Nord,
Utviklingsarbeid og prosessledelse. Lang politisk erfaring som blant
annet fylkesråd i Troms og stortingsrepresentant for hun jobbet med
næringsutvikling for blå næringer, forsvaret og petroleum. Har og
vært leder for Nordnorsk Petroleumsråd.
Trude Indrebø
Prosjektleder Halti Næringshage AS
Relevant erfaring: Leverandørutvikling Havbruk Nord, Arctic
Suppliers, innføring vekslingsmodellen, Interregprosjekt,
innovasjonssenter, bedriftsrådgivning
Tom Steffensen
Seniorrådgiver Kunnskapsparken Bodø
Relevant erfaring: Prosjektledelse i diverse petroprosjekter, inkludert
Levert-rapporten, samt IT-klynge. Har jobbet med oppstartsbedrifter
og diverse datainnsamlinger, blant annet for Norges Bank sitt
regionale nettverk.
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STYRINGSGRUPPEN LU HAVTEK
Kirsten Angelsen

Equinor

Therese Bang Larsen

Equinor

Terje Solheim

Aker BP

Odd Ståle Dalslåen

Innovasjon Norge Arktis

Bjørn Gjellan Nielsen

Norges Forskningsråd

Linda Simensen

Innovasjon Norge Nordland

MØTE FOR KLYNGER OG NETTVERK I BODØ 8.MAI
Den 8.mai i år inviterte LU Havtek til klynge/nettverksmøte for å presentere prosjektets mål
og resultater fra kartleggingen som har lagt fundamentet for utformingen av prosjektets
leveranser.
Vi jobber med nettside og
tilstedeværelse på sosiale
media, dette er på plass
til midten av oktober.
Følg med😊

Vi fikk mange gode innspill og diskusjoner rundt innholdet i leverandørutviklingsprogrammet. Alle innspill har vi tatt med videre og det jobbes med å sette sammen
kurspakken som skal tilbys alle leverandørbedriftene i Nord-Norge.
For oss i LU Havtek er det svært viktig å spille på lag med de initiativer som allerede er
eksisterende og bidra som en forsterker på disse. Her er klyngene og nettverkene i NordNorge avgjørende for resultatet og effekten som LU Havtek ønsker å oppnå.
Vi takker for et veldig godt møte og ser frem til videre konstruktivt samarbeid i fortsettelsen!
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KOMMENDE AKTIVITET HØSTEN 2019
Aktivitet

Neste nyhetsbrev kommer
i november. Har du
innspill eller info om
aktivitet som du vil ha
med som er relevant for
LU Havtek. Ta kontakt
med oss

Temamøte:
Bærekraftig
oppdrettsnæringen

Trude, Irene, Tom og Ann
Cecilie

energi

i 2425.09.19

Sted
Herøy, Helgeland

Styringsgruppemøte LU Havtek

07.10.19

Skype

Utlysning temamøter for våren 2020

Medio
Oktober

Via nyhetsbrev og
mail til klynger og
nettverk

Release
innhold
kompetanseprogram
Nordområdekonferansen

Ha en flott høst alle
sammen.

Dato

kurspakker TBA

5 - 6.11.19

Via nyhetsbrev og
mail til klynger og
nettverk
Harstad

Temamøte: Crossoverteknologi
13.11.19
havbruk - petro – kraft
Temamøte: Sensorikk og biomasse- TBA
estimering for havbruk og fiskeri-næringen

Kirkenes

EPIM Kurs

TBA

TBA

Tromsø

