
Tirsdag 26. april kl. 09:00-13:00 inviterer vi til Smart Produksjon del 4; 

Tema:

Strategi og planlegging i en urolig og ustabil verden!

Sted: Thon Hotell Surnadal

Meld din interesse for deltakelse via epost innen torsdag 21. april hvis du er interessert og mener det er viktig å drøfte 

Hver enkelt bedrift kan møte med så mange deltakere som de ønsker. Egenandel på kr 750,- pr deltaker som inkluderer kaffe, litt møtemat og 

en enkel lunsj.

Påmelding til: magne@innveno.no

https://proneo.no/
mailto:magne@innveno.no


Noe av dette går 
forhåpentlig vis 
over, mens noen  
forsterkes! 
Dette vil påvirke 
oss alle sammen i 
lang tid framover!  

Omgivelsene og premisser  våre i en enorm forandring!



Det er ikke vanskelig å observere og se de mulig «truende 
skyene» i horisonten, både på kort og lengre sikt:

• Historisk lav arbeidsledighet
• Tilgang på nye og flere menneskelige ressurser er utfordrende

• Økende lønns- og prispress

• Renteøkninger 

• Tilførselskanalene på viktige råvarer og produksjonsutstyr strupes igjen
• Eksempler på at leveringstiden på har økt fra 12-15 måneder til 3,5 – 4 år

• Fare stor energiknapphet som kan føre til betydelig økning i
energiprisene ut over dagens nivå

• Noen økonomer har begynt å snakke om faren for økonomisk resesjon

https://proneo.no/


Tema for workshopen:
V tar utgangspunkt i noen av dagens trender og forklarer både i teori og en del praktiske øvelser hvordan vi som 
bedrifter skal komme oss helskinnet igjennom alle endringer vi står overfor:

• Norge har åpenbare konkurransefortrinn når det kommer til miljømessig bærekraft grunnet god tilgang på 
grønn energi, men plutselig ble den like dyr som kraften ellers i Europa - hva gjør vi da? 

• Å rekruttere nye medarbeidere med ny og ønsket kompetanse er og vil bli utfordrende – hva skal vi gjøre da 
for å utvikle den menneskelige ressursen vi har i dag til å mestre framtidens krav? 

• Vi vet at EU har store planer om å bidra til grønn omstilling gjennom det de kaller for Taksonomien, hva betyr 
det for oss som norske bedrifter?

• Tidligere har bedrifter solgt produkter til kunder og der stoppet ansvaret. Fremover vil alle bedrifter bli 
ansvarlig for hva som skjer med produktene etter at kundene er ferdig med de. Hva betyr det for 
produsentene?

• Hvordan kan nyere produksjonsteknologi løse noen av de utfordringene vi nå står overfor? 

Noen løsninger blir presentert i workshopen og enda flere kan testes ut gjennom katapultprosjekter hos 
Manufacturing Technology-katapulten.

Prosessene ledes og gjennomføres av SINTEF og MIL.


