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Kompetansesatsingen i Verdal Industripark videreføres og forsterkes
Etter noen måneder med rigging er vi glade for å orientere om at det nå er etablert et meget godt
grunnlag for å forsterke og videreføre kompetansesatsingen som de fleste av dere kjenner til som
Kompetansekraft Verdal. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Verdal Kommune,
Sparebank 1 SMN, Verdal Næringsforum, SINTEF og Proneo har lagt ressurser på bordet for å
etablere en 3-årig satsing for å styrke vekstkraft og utviklingsevne for næringslivet i Verdal
Industripark og regionen for øvrig – kalt Kompetansekraft 2.0.

Hvilke muligheter gir dette for din bedrift?
Kompetansekraft 2.0 tar rollen som en tilrettelegger for at din bedrift kan ta tak i eget utviklingsbehov
og styrke egen konkurranseevne gjennom FoU og innovasjon, kompetanseheving og et styrket
omdømme. Selv om ambisjonsnivået er hevet flere hakk videreføres grunntankene fra 2014/15 om en
lav terskel for engasjement og deltakelse, og at det tilrettelegges for et bredt spekter av aktiviteter
som er relevante for bedriftenes utvikling.

FoU-team
Det er signert en 3-årig samarbeidsavtale med SINTEF som vil stå i spissen for et konsortium av
utviklingsaktører som skal bli godt kjent med bedriftene i industriparken og omegn de kommende
årene. SINTEF Materialer og Kjemi, samt SINTEF Teknologi og Samfunn, er sentrale forskningsmiljøer i
prosjektet. Målet er å generere flere innovasjonsprosjekter i næringslivet og bygging av kunnskap på
strategisk viktige områder for bedriftene og industriparken. Dette kan være utvikling innen
teknologiske områder, nye metoder og effektivisering av produksjonen, digitalisering,
automatisering, organisering for fremtidens marked og produksjon, samt hvordan drive effektive
innovasjons- og utviklingsprosesser i bedriften. Både regionale og nasjonale forskningsprogrammer
kan være aktuelle å søke om finansiering. Innovasjon Norge vil også kobles på dette arbeidet for å ta
ned risiko for bedrifter med vekstambisjoner. Ta kontakt allerede nå for å avtale et møte!

Studier, kurs og faglige møteplasser
Med Verdal Næringsforum i spissen vil vi jobbe hardt for å tilby nye studier, kurs og fagdager, som er
"skreddersydd" til bedriftenes behov. I samarbeid med Nord Universitet planlegges det en ny runde
med studiet Praktisk ledelse til høsten. Parallelt setter vi i gang utvikling av et nytt studie innen
forbedringsarbeid og logistikk.

Satsning på morgendagens kompetanse
Ved å jobbe aktivt med profilering av industrien vil vi tydeliggjøre fagmiljøene og karrieremulighetene
som finnes i regionen. Vi vil fortsette kontakten med skoleelever og lærere gjennom
entreprenørskapssatsingen, Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter og ikke minst møteplassen på
Industriens Dag. Vi vil jobbe for at Verdal Industripark er godt representert på ulike arenaer, som blant
annet teknologistudentens karrieredag ved NTNU 30. september. Det er også jevnlig forespørsler fra
studenter på jakt problemstillinger for oppgaver eller erfaringer gjennom sommerjobb. Ta kontakt om
din bedrift ønsker å bidra ytterligere til praksis inn i undervisning lokalt eller markedsføring av egen
bedrift mot ingeniørstudiene.
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Viktige datoer:
Det vil komme mer informasjon om planlagte aktiviteter i tiden som kommer. Likevel synes vi dette er
en god anledning til å nevne noen kommende tiltak:
- Fellessamling FoU 9. juni. Få praktiske eksempel. Råd om finansiering. Diskuter felles
problemstillinger med nabobedrifter.
- Fagdag forbedringsarbeid og logistikk – sommeravslutning. Invitasjon kommer.
- Fagdag i september. Invitasjon kommer.
- Praktisk ledelse. Kurs åpnes for påmelding før sommeren. Forventet oppstart: høsten 2016.
- Workshop forbedringsarbeid og logistikk i august 2016
- Industriens Dag 16.-17. november. Sett av tid allerede nå!

Hvordan få informasjon om tiltak og aktiviteter i regi av Kompetansekraft 2.0?
Nettsiden www.kompetansekraftverdal.no er en sentral kommunikasjonskanal for å formidle
informasjon om aktiviteter og tiltak. Verdal Næringsforum vil jevnlig sende ut informasjon per e-post
til sine medlemmer. Om noen har spørsmål eller innspill, ta gjerne direkte kontakt med prosjektleder
for Kompetansekraft 2.0 Marius Værdal (mob: 93200583/e-post: marius.verdal@proneo.no), daglig
leder i Verdal Næringsforum Bjarne Sørgjerd (mob: 99705499/e-post: bjarne.sorgjerd@verdalnf.no)
eller Lone Sletbakk Ramstad som leder SINTEFs FoU team. (mob: 91897017/e-post:
lonesletbakk.ramstad@sintef.no).

Med hilsen
Lars Petter Sjøvold
Leder Styringsgruppen
Kompetansekraft 2.0

Marius Værdal, Bjarne Sørgjerd og Lone S. Ramstad
Kjerneteamet for Kompetansekraft 2.0

Faktaboks om Kompetansekraft 2.0.
KOMPETANSEKRAFT 2.0 – en forsterket satsing på kompetanseutvikling i regionen
KOMPETANSEKRAFT 2.0 består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne
og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt
andre støttespillere. Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere
satsingen.

Hovedmål
KOMPETANSEKRAFT 2.0 skal bidra til styrket vekstkraft og utviklingsevne for industrien i Verdal og
regionen for øvrig gjennom å utvikle en helthetlig modell for FoU, innovasjon og kompetansebygging.

Delmål
1.
2.
3.
4.

Styrke samhandlingen mellom industrien og FoU-miljøene gjennom å utvikle konkrete FoU- og
innovasjonsprosjekter
Være en pådriver for kompetanseutvikling i industrien
Utvikle en forretningsmodell for økt tilstedeværelse av SINTEF med mål om permanent etablering i
Verdal Industripark
Etablere Verdal Industripark som et knutepunkt for spredning av kunnskap og erfaringer fra næringslivet
og akademia

