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Hva jeg skal snakke om

✔ Resultater og innsikter fra forprosjektet 

✔ Noen perspektiver for OGH 

✔ Hvordan gå videre i 2016? 



Resultater fra forprosjektet



✔ «Mini-workshop» med styringsgruppen i Mo i Rana 
11. august 

✔ Dybdeintervjuer med 10 ressurspersoner 

✔ Oppstartsamling i Brønnøysund 20.-21. oktober 

Forprosjektet



Tre hovedbudskap fra forprosjektet

➜ Behov for å styrke samhandlingen i klyngen

➜ Behov for å forfølge markedsmuligheter og påvirke 
rammebetingelser i fellesskap

➜ Behov for å tenke stort (Helgeland, Nordland, Norge)



Sammensatt bilde

✔ Urolige tider og usikkerhet om rammebetingelser

✔ Godt utgangspunkt - mange muligheter

✔ Men fortsatt i startgropen

✔ Mye armer og bein (kortsiktige prosjekter)



✔ Det er nettopp nå det gjelder å være visjonær og 
strategisk!

Behov for handling

✔ Trenger flere bein å stå på

✔ Viktig å bli konkret - både «quick wins» og 
store langsiktige samarbeidsprosjekter



Noen perspektiver for OGH



Visjon: 

Olje- og gassklynge Helgeland skal være den ledende 
leverandørklyngen i nordområdene 

Hovedmål: 

Styrke klyngens innovasjonsevne og globale konkurransekraft

Delmål: 

1. Utvikle et sterkt og varig samarbeid i klyngen 

2. Posisjonere Olje- og gassklynge Helgeland 

3. Utvikle næringsrettede utdanningstilbud og sikre tilgang på relevant 
kompetanse  

4. Etablere klyngen som en ledende innovasjonsarena for 
leverandørindustrien 



«Det grønne skiftet»

Årets nyord:



?



Kilde: SSB

Faktisk 
befolkning 

februar 2015:
5.165.802







• Arctic Rig: Alle ledd (vedlikehold, decommissioning osv.) 

• Subsea-base: Nytt attraktivt tjenestekonsept 

• Felles områdeløsning (Nordland VI) 

• Leveranser Johan Castberg 

• Håndtering av O&G-avfall (ny verdikjede?) 

• Fremtidens fabrikasjon (ny verdikjede?)

Store samarbeidsideer



Hvordan gå videre i 2016?



Neste etappe

✔ Konkretisere planer 

✔ Prioritere 

✔ Mobilisere til praktisk innsats



Store  
samarbeids- 
prosjekter

Kompetanse- 
utvikling

Bedre prosesser

Nye markeds- 
områder
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Mer om veikart

✔ Veikart gir oversikt, retning og styringskraft 

✔ Verktøy for strategisk dialog og praktisk planlegging 

✔ Behov for veikart både for klyngen som helhet og for de 
enkelte samarbeidsprosjektene 

✔ Materialet fra oppstartsamlingen må konkretiseres og 
videreutvikles



Hva slags prosess?

✔ Prosess som styrker klyngen og som gir resultater som kan  
tas i bruk umiddelbart 

✔ Prosess som bygger videre på forprosjektet og 
oppstartsamlingen 

✔ Prosess som er effektiv og som ikke legger beslag på for 
mye av klyngemedlemmenes tid 

Konkrete, forpliktende planer



Hva slags prosess?

✔ Prioritere og konkretisere store samarbeidsprosjekter 

✔ Utarbeide veikart for Arena-perioden 



Workshop 1: 
18. januar 2016

Workshop 2:  
9.-10. mars 2016 

Prosess for OGH januar- mars 2016

Opp- 
summering

Store 
samarbeids- 
prosjekter

Veikart  
for OGH

- Prioritere innsats 
- Konkretisere 
prosjekter

- Lage veikart for 
klyngen og 
samarbeids-
prosjektene 
- Praktisk 
arbeidsfordeling

- Prosessleder 
utarbeider rapport 
til styringsgruppen 
- Råd om 
oppfølging og 
påvirkning


