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Svarer på vegne av Fagskolen Tinius Olsen.
Industriplanen tar i liten grad høyde for høyere yrkesfaglig utdanning - Fagskolen. Fagskolen er utdanning som
etterspørres i stor grad av industrien og bør derfor være naturlig å ta inn.

Forslag til ny tekst:
For å styrke Kongsbergs posisjon nasjonalt og internasjonalt, kreves en forsterket innsats innen seks fokusområder:
2.1 Felles budskap
•Felles visjon og mål for næringslivet, kommunen, akademia og høyere yrkesfaglig utdanning med basis i
”Næringsstrategi for Kongsberg 2030”.
•Et tydelig, felles budskap fra Kongsberg som kommuniseres alle aktører.
2.3 Ledende på innovasjonskraft – bidra til vekst og nyskapning
•Nært samarbeid mellom akademia, høyere yrkesfaglig utdanning, næringsliv og det offentlige
virkemiddelapparatet.
•Dyrke møteplasser, dele erfaringer og spille hverandre gode.
•Bidra til å bygge opp et økosystem for innovasjon og entreprenørskap uavhengig av næring.
•Ambisiøse fellesprosjekter på tvers av næringer.
Side 3
FAKTA: Noen beskrivelser av etablerte prosjekter og samarbeidspartnere:
702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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Nasjonal digital testarena er en felles arena i Kongsberg der industri, akademia, FAKTA: Noen beskrivelser av
etablerte prosjekter og samarbeidspartnere:
Nasjonal digital testarena er en felles arena i Kongsberg der industri, akademia, høyere yrkesfaglig utdanning og
kommuner jobber sammen for å etablere prosjekter av både nasjonal og internasjonal interesse. Nasjonal digital
arena er overbygningen for følgende prosjekter:
Side 4
Samarbeidspartnere: Kongsberg kommune, Industrilederforum, Kongsberg Næringsforum, Universitetet i SørøstNorge, Fagskolen Tinius Olsen, Osloregionens Europakontor, Osloregionen, Viken.
I industriplanen trekkes følgende momenter frem:
•En systematisk og helhetlig satsning på samarbeidet mellom alle utdanningsnivåer og næringslivet gjennom
«Kongsbergskolemodellen».
•Lokalt utdanningstilbud som dekker hele verdikjeden fra fagopplæring til masterutdanning innen utvalgte
fagdisipliner for å understøtte industriens behov.
•En konkret plan for vertskapsattraktivitet for Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen Tinius Olsen.
•Tett kobling med/mellom industrien og en næringsrettet utdanning.
•Utdanning i verdensklasse innen utvalgte fagområder.
•Etter- og videreutdanning innen digitalisering/IOT.
Side 5 under tabell kolonne under mål
Etablere Kongsberg som en god vertskapskommune for industri, akademia og høyere yrkesfaglig utdanning,
Side 7
Samarbeidspartnere: Kongsberg kommune, Statens vegvesen, Kongsberg Innovasjon, Applied Autonomy,
Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen Tinius Olsen,

ITS-Norge, Viken, Industrilederforum, Kongsberg

Næringsforum, Innovasjon Norge.
Fortsatt side 7
Samarbeid mellom kommunen, industrien, akademia og høyere yrkesfaglig utdanning for å gi Kongsberg posisjon
innen nye, kommende nasjonale industriutviklingsprogram.
Side 10
Kongsberg kommune, Viken, Kongsberg Innovasjon, Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen Tinius Olsen Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet, ITS-Norge, Sintef, Industrilederforum, Forskningsrådet.
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