
Næringsutvikling ved hjelp av robotkunnskap

Til regjeringen

Tusen takk for at Osterøy Industrilag ble invitert til «samarbeid for arbeid»-mottagelsen i 
Grieghallen i Bergen 19.5.2010.

Det er bra at statsminister Jens Stoltenberg poengterte at vi må sørge for å ha et næringsliv som 
også fungerer etterhvert som olje- og gassvirksomheten i Norge trappes ned.

Vi mener at med vårt kostnadsnivå, blir automatisering, ikke minst ved hjelp av roboter, et svært 
viktig virkemiddel.

Vi har med forprosjektstøtte fra Innovasjon Norge etablert et robotiseringsnettverk. Denne gruppa 
besøkte i vår RoboCluster, www.robocluster.dk, i Danmark. Danskene kan ikke flyte på 
oljeinntekter og er opptatt av å aktivt bevare og utvikle sin industri gjennom bl.a. robotisering. Den 
danske stat satser på robotisering, både innen industri og innen helse og omsorg. Og de oppnår 
resultater. Så vidt vi har klart å finne ut, er det i Danmark dobbelt så mange roboter pr innbygger 
som i Norge.

RoboCluster arbeider nå for å utvikle et nordisk nettverk.
Vi mener Norge og norske miljøer bør være aktivt med i et slikt nettverk og oppfordrer regjeringen 
til å være en pådriver.

I et høringsforslag til strategisk næringsplan for Bergensregionen står som ett av tiltakene:
«Synliggjøre og styrke CNC og robotklyngen i Bergensregionen.»
Begrunnet på følgende måte:
Bergensregionen har et av de sterkeste miljøene i landet innen CNC-maskinering. Dette miljøet er 
også langt fremme når det gjelder automatisering/robotisering. Mange av aktørene har tilknytning 
til den maritime klyngen, men det er også flere andre aktører. Skal norsk industri fortsatt kunne 
hevde seg i den globale konkurransen, er satsing på CNC og automatisering/robotisering et effektivt 
virkemiddel.

I Hordaland er arbeid for å synliggjøre og bygge videre ut denne klyngen godt i gang. Hordaland 
fylkeskommune har i samarbeid med industrien på Osterøy og i Bergensregionen etablert 
Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule som flytter inn i nye lokaler 
og nytt verksted på 800 kvm ettersommeren 2010. En viktig årsak til at det satses på Osterøy, er at 
her er det 10 ganger større robottetthet pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Det vil bli søkt om 
godkjenning som landslinje av utdanningen i VG2 industriteknologi ved skolen med fokus på CNC 
og robot. Høgskolen i Bergen ønsker å tilby mer spisset utdanning og forskning på området i 
samarbeid med næringslivet og Kompetansesenteret. Innovasjon Norge støtter et 
Robotiseringsnettverk som er under etablering i regionen. Det er etablert et fylkeskommunalt- og 
EU-finansiert Leonardo da Vinci «CNC and Robotics Partnerships» med 11 partnere i 5 europeiske 
land som koordineres fra Bergensregionen.

Også andre steder i landet er det gode miljøer å bygge på.
Dette må bli en nasjonal satsing.
Vi ønsker kunnskapsministeren med flere velkommen til et besøk ved Kompetansesenteret for CNC 
og robot.
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