PROGRAM – «Fra visjoner til handling»
Konferansier: Benedicte Brinchmann Eie

Tirsdag 6. februar 2018
14:00

REGISTRERING OG ENKEL SERVERING

15:00

Del 1: Teknologi og kompetanseoverføring for å skape nye arbeidsplasser i vekst
Hvordan ta i bruk teknologi vi allerede er gode på og bruke dette for å skape nye vekstmuligheter både nasjonal og internasjonalt?
Hvordan samarbeid og kompetanseoverføring mellom ulike aktører skaper nye
Velkommen
Omstilling for et bærekraftig velferdssamfunn
Erna Solberg, statsminister
Key note: Research and Innovation as drivers of prosperity
Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General, Research and Innovation, European Commission
Gammel teknologi – nye produkter og markeder
Hanne-Sofie Pedersen, administrerende direktør, Thermo Fisher Scientific
Fremtiden ligger i havet
Merete Bjørgan Schrøder, fagsjef fiskehelse, NRS (Norwegian Royal Salmon ASA)
Norske helsedata – den nye oljen
Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret
Lerchendalsamtale: Hvordan unngå at Norge sakker akterut når oljeæraen er på hell?
m/ Hanne-Sofie Pedersen, Giske Ursin, Merete Bjørgan Schrøder, Gunnar Bovim, NTNU og Håkon Haugli, Abelia
Samtale ledes av Benedicte Brinchmann Eie
Samtale rundt bordene

16:45

PAUSE

17:05

Del 2: Innovasjon – fra FOU til kommersiell drift, fra start-ups til svele-ups
Hvordan skal norske gründere ta steget og slå igjennom internasjonalt? Hvordan spisse og tørre å satse på de beste, de som kan skape
arbeidsplasser og skatteinntekter? Hva gjør etablerte virksomheter for å henge med i utviklingen? Hvordan gå fra start-ups til scaleups?
Hvordan lykkes med å gå fra FoU til satsing på kommersiell drift
Nuria Espallargas, professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU
Günder, Seram Coatings og årets kvinnelige teknologigründer 2017
Innovasjon og entreprenørskap i etablerte virksomheter
Kenneth Vareide, direktør digitalisering og innovasjon, DNV GL Olje & gass
(I 2016 ble DNV GL kåret som landets innovasjonsfyrtårn)
Hvordan gå fra start-ups til scale-ups
Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI
Lerchendalsamtale: Hva skal til for å få til den rette miksen av teknologi, produkt, marked og salg?
Hvordan få opp innovasjonshastigheten, hvordan få opp verdiene og få konkret resultater av forskning og utvikling? Skalering er ofte en større utfordring
enn etablering, hva må gjøres for å få til den nødvendige skaleringen? Hvordan unngå å selge de «beste» bedriftene til internasjonale aktører?

m/ Nuria Espallargas, Kenneth Vareide, Torger Reve og Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd
Samtalen ledes av Stein Mortensholm, NTNU
j

Samtale rundt bordene

18:30

TAKK FOR I DAG
Bussavganger til Erkebispegården fra Scandic Nidelven Hotel kl 19:30

19:40

FESTMIDDAG I ERKEBISPEGÅRDEN
Shuttlebussavganger (retur) til Scandic Nidelven Hotel kl 22:00 og 23:30
Versjon 05.02.2018
Vi tar forbehold om endringer i programmet

Onsdag 7. februar 2018
08:30

Del 3: Digitaliser eller …?
Hva om vi kunne starte med «blanke ark» i en teknologisk tid? Om å forstå teknologitrender og hva som skal til for at norsk næringsliv, akademia og
offentlig sektor skal kunne hevde seg blant de beste. Hva kan næringslivet bidra med til utvikling i offentlig sektor og vice versa? Fremtiden krever
felles løsninger, hvordan kan et godt samspill mellom offentlig og privat hjelpe oss til å unngå at Norge blir en digital sinke?
Velkommen
Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
Hvordan skal Norge bli en ledende digital nasjon
Morten Dalsmo, konserndirektør, Sintef Digital, og leder av styringsgruppen i Digital 21
Tiden er moden for å tenke nytt
Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge
Regjeringens strategier for å imøtekomme digitaliseringsskiftet
Magnus Thue, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
Lerchendalsamtale: Hvordan unngå at Norge sakker ut i det digitale kappløpet?
Hvordan kan myndigheter og næringsliv jobbe sammen for å sørge for at Norge forblir en leder i den globale, digitale økonomien?

m/ Morten Dalsmo, Shahzad Rana, Magnus Thue og Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet
Samtalen ledes av Kristen Ulstein, Norges forskningsråd
Samtale rundt bordene

10:00

PAUSE

10:30

Del 4: Ny teknologi utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og datasikkerhet
Nye spilleregler for forretningsutvikling følger i kjølvannet av digitaliseringen, nye markeder og nye konkurrenter dukker opp som små geriljatropper
og truer etablerte næringer, Über, AirBnB, hva betyr dette for norsk næringsliv og offentlig sektor? Hva betyr det for personvern og sikkerhet? Hva
betyr det for den nordiske modellen? Hvordan kan det bli et konkurransefortrinn?
Små dingser – enorme muligheter: Hvordan kan Norge skape vekst gjennom tingenes internett?
Berit Svendsen, konserndirektør, Telenor
Blockchain: Tillitsmaskinene som endrer verden
Olga Kravchenko, Cognitive consultant, IBM Blockchain spokesperson, IBM Norge
Personvern, sikkerhet og sårbarhet i delingøkonomiens tidsalder, med GDPR rett rundt hjørnet
Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør, avdeling for IKT-sikkerhet, NSM
Lerchendalsamtale: Hva skal til for at digitale tjenester og nye forretningsmodeller ikke blir en trussel for næringslivet og enkeltindividets sikkerhet?
m/ Berit Svendsen, Hans Christian Pretorius, Jonas Gahr Støre og Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna
Samtalen ledes av Lena Beate Hamborg Pedersen, Tekna
Samtale rundt bordene

12:05

LUNSJ

12:45

Del 5: Ny teknologi og bærekraft som konkurransefortrinn
Ny teknologi fremmer grønn innovasjon. Digitalisering gjør at vi kan utnytte ressurser bedre og mer effektivt, vi kan gjøre ting raskere, smartere og
mer miljøvennlig.
Karmøy- piloten – en pilot inn i fremtiden
Hans Erik Vatne, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA
«Havets Tesla» – norsk transportrevolusjon i praksis
Even Aas, konserndirektør, samfunnskontakt, Kongsberg Gruppen
Lerchendalsamtale: Hvordan kan grønt bli enda mer lønnsomt for Norge?
Hvordan kan Norge bli et «testbed» for smart, grønn utvikling/innovasjon? Hvordan kan bærekraft og samfunnsansvar gå hånd i hånd med økonomisk vekst?

m/Hans Erik Vatne, Even Aas, John-Arne Røttingen, Norges forskningsråd og Alexandra Bech Gjørv, Sintef
Samtalen ledes av Stein Mortensholm, NTNU
Key note: Activating Systems Change
Dr. Leyla Acaroglu, - an award-winning designer, UNEP Champion of the Earth, Social scientist and Entrepreneur, an inspiring communicator and
educator with a PhD in how to make change in the world.

14:00

TAKK FOR DENNE GANG
Bussavganger til Værnes: ca Kl 14:15 / kl 14:30

Tusen takk for to fine dager i Trondheim! Håper vi treffes til neste år.
Lerchendalkonferansen 2019 avholdes den 5. og 6. februar, sett av datoene allerede nå!

