
Program  

 Bakgrunn  
 

PROGRAM TORSDAG 14. SEPTEMBER 

1130-1230 Felles lunsj 

1230-1300 
NODE I dag. Hva var utgangspunktet for vår GCE-søknad i 2013 og hva har vi oppnådd per dato – 

Anne Grete 

1300-1330 
Industriell logikk for det digitale skiftet. Hva betyr alle buzzordene vi omgir oss med? Trender og 

utviklingstrekk - Arnt 

1330-1430 Gruppearbeid. Hva betyr det for oss som region, klynge og bedrifter? 

1430-1500 Pause/mingling 

  

Flere megatrender vil prege industrien framover, blant dem er økt fokus på digitalisering og miljø. 
Mange er av den oppfatning at det digitale skiftet vil påvirke bedriftene alle bransjer og samhandlingen 
i industrielle verdikjeder, i tillegg til at det kan bidra til mindre utslipp til luft og vann og mer gjenbruk av 
ressurser. 

Vi hører mye om nye tjenester og apper i forbrukermarkedet, men hva innebærer det digitale skiftet for 
industrien?  

Automatisering har vi holdt på med lenge. I dag har vi sensorteknologi og dataprosesseringskapasitet 
som legger til rette for enda mer avansert automatisering, intelligente roboter som kan utføre 
avanserte operasjoner og løsninger som bidrar til økt bærekraft. Digitale verktøy bidrar til økt 
informasjonsflyt, nye samarbeidsformer, forenklede arbeidsprosesser, lavere kostnader og mer miljø- 
og ressursvennlige løsninger. Det vil også kreve nye kontraktmodeller. 

3D-print teknologien blitt så avansert at den vil endre måten vi produserer og arbeider på i alle 
markeder, i tillegg til at det er et viktig bidrar til mer optimal ressursbruk. 

For å manøvrere i dette farvannet kreves ny innsikt og kompetanse 
i alle ledd av organisasjonen – i styret, i daglig ledelse og ansatte.  

Utviklingen skaper usikkerhet. Mange bedriftsledere sier de forstår 
at dette vil være viktig for bedriften, men hvordan kommer vi i gang 
og omsette det til praktiske tiltak som bidrar til økt lønnsomhet?  

GCE NODE har siden 2013 hatt to strategiske målsetninger: 

1. Øke klyngens konkurransekraft i eksisterende markeder  
2. Flytte kompetanse og teknologi til nye markeder 

GCE NODEs strategimøte vil fokusere på hva det digitale skiftet 
innebærer av muligheter og utfordringer.  

Hva betyr skiftet for den enkelte bedrift, og hvordan kan vi omsette 
skiftet til praktiske tiltak som gir økt bærekraftig konkurransekraft? 

Hvordan skal vi posisjonere og prioritere GCE NODEs arbeid 
framover? 

Dato: 14. - 15. Sept. 2017  

Tid: 11:30 - 13:00 

Pris: 

GCE NODE dekker 
møterom, mat og drikke 
til måltider. 
Den enkelte dekker 
overnatting kr. 895,- 

Sted: 

Strand Hotel Fevik, 
Hauslandsvei 80, 
4870 Fevik 

Kontakt: Bente@gcenode.no 

Språk:  Norsk 

  Link til påmelding 

Frist: 1. september 

 

ARRANGED BY: GCE NODE 

INVITASJON 

GCE NODE STRATEGIMØTE 2017 

mailto:Bente@gcenode.no
https://www.eventbrite.co.uk/e/gce-node-strategisamling-tickets-37239838359


Program  

1500-1530 
Nye samarbeidsformer og bærekraftige forretningsmodeller ved økt bruk av digitalt samspill i en 

industriell verdikjede. Lars Jacob Thyness Pedersen og Sveinung Jørgensen, NHH Executive 

1530-1600 Bærekraft og lønnsomhet – lar det seg kombinere?  Lars Petter Maltby, NCE Eyde 

1600-1700 Gruppearbeid. Hva betyr det for oss som region, klynge og bedrifter? 

1700-1800 Oppsummering av gruppearbeidene 

1830-1900 
Aperitif med inspirasjonsforedrag av Reidar Fuglestad: Endring, hva er det? 

 

1900 Felles middag 

  

 

PROGRAM FREDAG 15. SEPTEMBER 

0900-0945 

Digitaliseringens andre bølge v/ Camilla Tepfers InFuture 

• Digitaliseringens andre bølge 

• Vinneren tar alt 

• Demokratisering av innovasjon 

• Eksempler på digitalisering innen olje & gass 

0945-1030 

Gruppearbeid. Hva betyr digitaliseringens andre bølge for oss v/alle 

Spm 1: Hver enkelt for seg, 15 min: Hvordan kan din bedrift utnytte digitaliseringens andre bølge 

for å styrke konkurransekraften? 

Spm 2: Gruppen samlet, 30 min: Hva er gruppens innovasjonsidé til hvordan GCE NODE kan 

fremme medlemmenes konkurransekraft i lys av digitaliseringens andre bølge?  

3 grupper, ekstern kommunikasjon: Det er 2025 og deres innovasjonsidé er blitt så vellykket at 

det har skapt oppmerksomhet i media. Lag et 30 sek innslag i Dagsrevyen, et avisoppslag, en 

radioreportasje eller liknende som formidler ideen og hvilken effekt den har fått. 

3 grupper, intern kommunikasjon: Det er 2025 og deres innovasjonsidé er blitt svært vellykket. 

Lag en kort presentasjon til allmøte, styret, Investorer eller liknende som formidler ideen og hvilken 

effekt den har fått. 

1030-1100 

Plenum v/alle 

Fremføring av ekstern kommunikasjon: Avstemning over beste innovasjonsidé formidlet i 

innslagene 

Fremføring av intern kommunikasjon: Avstemning over beste innovasjonsidé formidlet i 

presentasjonene 

1100-1130 Mechatronics Innovation Lab. Hvilke muligheter gir det oss? Bernt Inge Øhrn, Daglig leder MIL 

1130-1200 Oppsummering og avslutning 

1200-1300 Felles lunsj 

 

 

 

 

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON:   

Avmeldingsfrist 11. september kl. 12:00. 

GCE NODE dekker kostnadene lokaler, møtemat, drikke til måltider og foredragsholdere. 

GCE NODE booker rom, den enkelte deltaker dekker overnatting kr. 895,- pr. person i enkeltrom. 
Overnattingen gjøres opp direkte med Strand Hotel ved utsjekking.  

NB! Ved for sen avmelding eller "No Show" forbeholder vi oss retten til å fakturere et gebyr pr. deltaker 
på kr. 500,- + overnatting kr. 895,- (hvis overnatting er bestilt). Dette for å dekke kostnader som påløper 
pga for sen avbestilling. 

 
Påmelding: https://www.eventbrite.co.uk/e/gce-node-strategisamling-tickets-37239838359    

https://www.eventbrite.co.uk/e/gce-node-strategisamling-tickets-37239838359

