Digital21 – Program innspillsmøte Innlandet
Dato: 2. mai 2018, kl. 08:30-14:00

Sted: Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), Kortosvegen 2830 Raufoss
NB: Parkering på Amfi kjøpesenter på Raufoss

Påmelding

Meld deg på her
Digital21 ønsker med innspillsmøtene å:
-

Illustrere hva digitalisering kan være – vist gjennom noen konkrete eksempler fra regionalt næringsliv.

Digital21 ønsker i tillegg å få bedriftenes konkrete innspill på følgende:
-

Hva hindrer din bedrift for å ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

Hva trenger din bedrift for å ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

Hvilke innspill vil du gi myndighetene for å gjøre det lettere for din bedrift å utvikle ny teknologi og kompetanse?

08:30: Frokost
09:00: Velkommen til Raufoss

Innlegg ved Svein Terje Strandlie, Sintef Raufoss Manufacturing

09:30: Om Digital21 og hva vi skal oppnå «landet rundt»
Trond Moengen, Sekretariatsleder Digital21

09:45: Bedrifter som endrer sin virksomhet og skaper ny virksomhet i det digitale skiftet

Kan man forsere 1 års skolegang og øke læringsgraden på 6 uker ved hjelp av VR teknologi? Innlegg ved Are Søby Vindfallet, direktør Making View AS
Hvordan endres EVRY i en digital bølge? Innlegg fra Pål-Erik Langøigjelten, leder Business Consulting Evry Innlandet

TräloT: Industri 4.0 for Det Digitale Sagbruk. Innlegg, ved Even Rognan Lutnæs, IT direktør ved Moelven Industrier ASA

Smertelindring anno 2018. Innlegg ved Finn Kristian Tokvam, direktør Tokvam AS
11:10: Beinstrekk og påfyll av mat og drikke
11:40: Parallellsesjoner for å få innspill og anbefalinger fra næringslivet
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Utvikle og ta i bruk digital kompetanse og teknologi – Hvordan? Innspill og synspunkter

Digitalisering for å styrke

virksomhetens konkurranseevne
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Digitalt entreprenørskap

Forskning, kompetanse,
Kommersialisering

D

Offentlig – privat «partnerskap»
for digitalisert næringsliv

Innspill, synspunkter og forslag fra

Innspill, synspunkter og forslag fra

Innspill, synspunkter og forslag fra

Innspill, synspunkter og forslag fra
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Innledning:

Innledning:
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Digital21

Digital21

SINTEF Raufoss Manufacturing
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deltagerne

deltagerne

deltagerne

A. Digitalisering for konkurransedyktige produkter og prosesser – innspill og diskusjon

deltagerne

Hva skal til for at konkurranseutsatte foretak kan styrke sin konkurransekraft gjennom utvikling og bruk av digital teknologi?
•
•

Hvilke teknologier er det viktig å forstå og kunne ta i bruk for dere?

Hva hindrer virksomheten din i å utnytte teknologien og kunnskapen?

•

Hvilke konkrete veivalg og tiltak fra myndighetene mener du vil ha størst nyte for lønnsom digitalisering av konkurranseutsatt næringsliv i

regionen?
B.

Digitalt entreprenørskap – innspill og diskusjon

Hvordan kan forutsetningene for digitalt entreprenørskap og oppstartsvirksomhet styrkes?
•
•
•

Hvordan er situasjonen for digitale oppstartbedrifter i regionene i dag?

Hvilke styrker og svakheter opplever virksomhetene og oppstartsmiljøet som helhet?

Hvilke forbedringer og tiltak vil ha størst verdi for oppstartsbedriftene og oppstartsmiljøet?

C. Forskning, kompetanse, kommersialisering – innspill og diskusjon

Hvordan fungerer samspillet når det gjelder digitalisering; teknologi- og kunnskapsutvikling, utnyttelse av teknologi og kunnskap?
•

Hvordan bør vi organisere forskningsinnsatsen og kunnskapsutviklingen om digitalisering slik at dette kommer næringslivet til gode og gir
næringsutvikling?

•

Bør vi ha spesielle tiltak rettet mot små og mellomstore bedrifters samspill med forsknings- og kunnskapsmiljøer? Hvis ja – hvordan skal det
innrettes?

•

Hvilke forsknings- og kunnskapsområder er det viktig å satse på for at næringslivet skal klare å sette fart på digitalisering og utnytte

næringsmulighetene?

D. Regionalt offentlig – privat «partnerskap» for digitalisert næringsliv – innspill og diskusjon

Hvordan kan offentlige virksomheter og myndigheter samhandle med næringslivet for å bidra til mer lønnsom digitalisering i bedriftene?
•
•

Hva karakteriserer samspill og kommunikasjon om digitale løsninger og digital verdiskaping i dag – styrker og svakheter?

Hvordan kan regionale og sentrale myndigheter bruke anskaffelser, dataressurser, regulering, infrastruktursatsinger og/eller
virkemiddelapparat for mer lønnsom digitalisering i næringslivet?

•

Hvilke veivalg og tiltak fra myndighetene kan ha størst nytte for lønnsom digitalisering av næringslivet?

13:00: Oppsummering i plenum
14:00: Avslutning

