
  
DIGITAL21 LANDET RUNDT – Kristiansand 14.02.18 

 

Sted: GCENODE Slottkvartalet, Tordenskjoldsgate 9, Kristiansand 

 

 

 

 

 

 

12:30 Registering og kaffe/te og frukt 

13:00 DIGITAL21 LANDET RUNDT. VELKOMMEN        GCE NODE, Anne Grete Ellingsen 

13:05 OM DIGITAL21 OG HVA VI SKAL OPPNÅ «LANDET RUNDT»      Trond Moengen, Sekretariatsleder Digital21 

13:20 To innspill fra regionale aktører: 
UTVIKLE OG TA I BRUK DIGITAL KOMPETANSE OG TEKNOLOGI 
HVORDAN GJØR VI DET I PRAKSIS – HVILKE MULIGHETER GIR DET? 

 

 Viktige prioriteringer i det digitale skiftet for NODE bedriftene – Anne Grete Ellingsen  10 min 

 Elkem –  Trygve Hanssen, Manager Automation, MES and Technical safety   15 min   

 MHWirth – Bjarne Larsen, Chief Engineer MHWirth       15 min 
 Q/A fra deltakere i salen           10 min   

            

 
 
 
 
 

Digital21 ønsker med innspillsmøtene å:  
- Illustrere hva digitalisering kan være - vist gjennom noen konkrete eksempler fra regionalt næringsliv  

Vi ønsker i tillegg å få bedriftenes konkrete innspill på følgende:  
- Hva hindrer din bedrift i å utvikle og 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 og ny teknologi og kompetanse? 



14:10  INTRODUKSJON TIL PARALLELLESJONER MED INNSPILL OG REFLEKSJON      Digital21 
 

UTVIKLE OG TA I BRUK DIGITAL KOMPETANSE OG TEKNOLOGI – HVORDAN   

A 
Digitalisering og virksom-
hetens konkurranseevne  

Korte introduksjoner, forslag, 
innspill og diskusjon  

B 
Digitalt entreprenørskap 

 
Korte introduksjoner, forslag, 
innspill og diskusjon  

C 
Forskning, kompetanse, 
kommersialisering  

Korte introduksjoner, forslag, 
innspill og diskusjon  

D 
Offentlig – privat 
«partnerskap» for digitalisert 
næringsliv 

Korte introduksjoner, forslag, 
innspill og diskusjon  

 

14:20 FIRE PARALLELLSESJONER 

A. DIGITALISERING FOR KONKURRANSEDYKTIGE PRODUKTER OG PROSESSER  

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

 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 nytte for lønnsom digitalisering av konkurranseutsatt næringsliv i 
regionen? 

 

Kort innledning ved:  

 Administrerende direktør Roy Kenneth Grundetjern, Huntonitt 

Diskusjon og innspill fra deltagere – hvor trykker skoen? 
 

******************************************************************************************************* 

B. DIGITALT ENTREPRENØRSKAP 

Hvordan kan forutsetningene for digitalt entreprenørskap og oppstartsvirksomhet styrkes? 

 Hvordan er situasjonen for digitale oppstartsbedrifter 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? 
 

Kort innledning ved:  

 Daglig leder Christoffer Jørgenvåg, Redrock AS 

Diskusjon og innspill fra deltagere – hvor trykker skoen? 
 



C. FORSKNING, KOMPETANSE, KOMMERSIALISERING 

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 de 
næringsmulighetene som digitalisering gir? 
 

Kort innledning ved:  

 Daglig leder Kristin Flornes, Iris-Forskningsstiftelsen Norce 

Diskusjon og innspill fra deltagere – hvor trykker skoen – hva bør myndighetene gjøre? 
 

******************************************************************************************************* 

D. REGIONALT OFFENTLIG – PRIVAT «PARTNERSKAP» FOR DIGITALISERT NÆRINGSLIV 

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  

o anskaffelser,  

o dataressurser,  

o regulering,  

o infrastruktursatsinger  

o og/eller virkemiddelapparat 

for mer lønnsom digitalisering i næringslivet? 

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

Korte innledninger ved:  

 Niels Didrich Buch, Cognizant AS 

Diskusjon og innspill fra deltagere – hvor trykker skoen? 
 

15:40 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING        Digital21 
 
16:30 SLUTT 
 


