
 

ØKONOMI OG NÆRINGSLIV  

 

Ansatte stortrives med å bli drillet i ny kunnskap – det 
handler om å lære av de beste 

 

 

EN STOLT GJENG: Både arrangør, lærere og ikke minst deltakerne selv var både stolte og 

glade over å ha gjennomført kurset i Operativt forbedringsarbeid og digital samhandling. Fra 

venstre Frode Ramstad Johansen og Gunnar Andersson fra HiØ, Hans Bjørn Paulsrud fra Viken 

Teknologiklynge, Fredrik Flingtorp og Ida Andberg fra Sparebank 1 Østfold Akershus, og Øistein 

Olsen, Glenn Andresen, Børre Johansen, Ulf Andresen, John Hansen og Therese C. Harridsleff, 

alle fra Aker Solutions. Foto: Jon Gran 
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Gjennom høsten har ansatte fra bedrifter i Moss blitt kurset og drillet i metoder for å 
jobbe bedre sammen og med det skape en enda bedre og fremtidsrettet arbeidsplass. 
Nylig fikk også deltakere hvert sitt diplom for gjennomført kurs. 
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– Og ikke nok med det, sier prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud fra Viken Teknologiklynge i 
Moss, som har stått ansvarlig for kurset sammen med Høgskolen i Østfold, finansiert av 
koronapenger fra Moss kommune. 

Nytt år – nytt kurs 

– Vi klarte ikke å bruke opp alle pengene vi hadde fått. Dermed har vi midler til 

å sette i gang enda et kurs, dels med de samme deltakerne, dels med nye 

interessenter. Dette blir spennende, og går alt som det skal, kan vi sette i gang 

ut på nyåret, sier han. 

Det er Aker Solutions, Sparebank 1 Østfold Akershus, Kias og Columbi Micro som hver 
har hatt minst to ansatte på     dette kurset. Flest har det vært fra Aker Solutions som har 
hatt åtte av sine ansatte med. 

– Alle trenger påfyll 

– Alle trenger kompetansepåfyll, og vi ønsker at folk gjennom dette bedre skal 

forstå sin egen arbeidshverdag og ikke minst bli flinkere til å jobbe sammen – 

også på tvers av avdelinger. Det handler om å skape en effektivitet og en flyt 

som kan gi en bedre arbeidshverdag for alle ansatte, sier Hans Bjørn Paulsrud. 

Skal man dømme etter tilbakemeldingene fra deltakerne, hadde kurset vært så nyttig at 
det ikke var nei i noens munn da det ved diplomutdelingen ble snakk om å starte et 
påbyggingskurs. 

 
Ansatte på Aker Solutions ga uttrykk for at man på bedriften der var blitt mye flinkere til å 
hjelpe hverandre og til å snakke sammen for å løse felles utfordringer på jobben. Også fra 
Sparebank 1 Østfold Akershus ble det påpekt at kurset hadde hatt stor verdi ved at man 
får aha-opplevelser av å tenke nytt om tilvante prosesser. Banken siktet åpenbart høyt, 
og stilte blant andre med banksjef Ida Andberg som deltaker. 

– Basert på bedriftenes behov 

I Viken Teknologiklynge har man over år stresset viktigheten av at 
kompetanseheving i næringslivet skal skje på bedriftenes egne premisser, og ut 
fra bedriftenes egne behov. 

Våre kurs skal ikke være en akademisk øvelse, men være basert på virkelige behov i 
bedriftene. Det er først da det kan få praktiske følger, sier Hans Bjørn Paulsrud i Viken 
Teknologiklynge. 

 
Høgskolen i Østfold er en sentral aktør i Viken teknologiklyngas kompetansearbeid, og nå 
skal også studenter fra Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen gjøre et omfattende 
kartleggingsarbeid som etter hvert skal kunne munne ut i en eller flere bacheloroppgaver 
om hva bedriftene egentlig har av behov for å kunne utvikle seg. 

 


