
PROGRAM 

08:45   Registrering

09:00   Velkommen

09:05   Stein Terje Dahl, Adm. dir i Siva
Norge er et lite land med store muligheter. Hvordan tar vi landet i bruk for å møte det nye? 
Industrien må bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er å skape større verdier i 
morgen. Hvordan bygger vi en kultur for samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, 
på på tvers av geogra og tankesett? Hvordan kan våre lokale fortrinn gi næringslivet global 
konkurransekraft?

09:25   Film fra innovasjonsmiljøene i Buskerud

09:30   Petter Hansen, Seniorrådgiver
Hvem eier hva? - om viktigheten av informasjonssikring og personvern

10:00   Bent Erik Bjørkli, Vice President Digital Performance - Kongsberg Maritime
Digital transformasjon i den maritime industrien. Hvordan kan ny teknologi gi økt ytelse 
og tog tryggere drift?

10:30   Pause

10:50   Film om inkubatorene og gründersuksesser i Buskerud

11:00   Steinar Evensen, Direktør/deleier i Conexus
«Born in Drammen.» I en verden som blir stadig mindre, er det avgjørende at våre bedrifter 
raskt kommer seg ut i et internasjonalt marked for å kunne overleve. Er dette et problem 
eller en mulighet for våre lokale bedrifter? Kan vi gjøre det til en fordel å komme fra Buskerud?

11:3511:35   Britt Inger Kolset, Koordinator i SuksIT i Kongsbergregionen & 
       Jostein Harm, Rådmann i Sigdal
Strammere økonomi og økning i behovet for velferdstjenester gjør at kommunene må nne 
nye måter å organsiere dagens tjenesteproduksjon på. Digital teknologi gir muligheter til å 
tenke nytt

12:05   Lunsj og mingling 

13:05   Film om næringshagene og suksesshistorier i Buskerud

13:1013:10   Anders Granum, Ass. FoU direktør i Statnett
Statnetts strategi er å styrke nettet på en miljø- og naturvennlig måte, gjøre ting smartere, 
redusere kostnader og øke sikkerheten for de ansatte. Satsningen deles inn i programmene 
bærekraftig systemutvikling, innovativ teknologi og smarte nett. Statnett bruker over 100 
MNOK på FoU hvert år og ser aktivt etter kompetansemiljøer og samarbeidspartnere som kan 
hjelpe oss å nå våre mål

13:45   Torgeir Micaelsen, Teknologi misjonær
DiDigital endring sier du? Offentlig sektor har en unik mulighet til å møte forventninger og 
krav fra brukere og politikere i møte med digital endring. De må vende blikket mot fremtidens 
oppstarts- og teknologibedrifter og forstå at offentlig sektor sitter på et unikt konkurransefortrinn: 
Samfunnsutfordringer med betydning for mange dersom vi løser dem

4:25   Pause

14:55   Ord og uttrykk innen innovasjon og digitalisering – hva du bør vite! 

15:10   Paul Håvard Østby, Konferansier og Jurate Schønning, Masterstudent Indøk
RReeksjoner fra av en masterstudent 

Jurate Schønning er masterstudent i industriell Økonomi og vinner av konkurransen som ble 
avholdt i forbindelse med orårets konferanse «Applied Autonomy Summit» med idéen til en 
autonom skogsmaskin

15:30   Paul Håvard Østby, Konferansier 
Kåring av konferansens nettverksbygger

15:45   Takk for i dag!

  


