16-17 // 08 // 17 // ALTA

GRATIS WORKSHOP FOR MEDLEMMER // UiT, CAMPUS ALTA

I N V I TA S J O N T I L S T R AT E G I W O R K S H O P  
// FELLES HOVEDMÅL OG SATSNINGER FOR 2018-2023

Kjære kontaktpersoner for medlemmer.

KORT OM OPPLEGGET

Denne invitasjonen må dere videreformidle til aktuelle deltakere internt.

DAG 1 // 16. AUG. // 13:30-19:00

Det inviteres til strategiworkshop på UiT/Campus Alta
for å arbeide frem felles hovedmål, strategiske satsninger
og konkrete tiltak for Smart Construction Cluster og
medlemmene for 2018-2023.
Vi har kvalifisert oss for å levere en søknad til det nasjonale
klyngeprogrammet innen 1/9! Suksess vil gi oss 10-30 mill. til
felles markedsføring og fellesprosjekter over 3-5 år. Målet er
å videreutvikle BAE miljøet i Alta til en godt synlig nasjonal
posisjon som ledende innen digital bygg og anlegg. Mulighet
for suksess er svært avhengig av at dere deltar aktivt i definering
av mål samt prioritering og gjennomføring av satsningene.
Vi har invitert Norges ledende eksperter på digitalisering av
byggenæringen og på klyngeutvikling, Lars Christian Christensen
og Eivind Petershagen til å bistå oss.
Vi vil bruke materiell fra BYGG21 prosjektet og BNLs Digitalt
Veikart arbeid og garanterer at dere vil få verdifull input til
egen strategiprosess. Vi ber om at dere stiller med personer med
strategi, kompetanse og innovasjonsansvar (ledelse og styre).

Workshopen starter 13:30 på UiT i Alta
og avsluttes med felles middag kl 19.
DAG 2 // 17. AUG. // 08:00-11:30

Starter dagen 08.00 (samme sted)
og holder på til kl 11:30. Workshopen
avsluttes da med lunch.
Hvert selskap kan stille med inntil 3
pers., vi setter strek ved 35 deltakere,
vær rask med å melde tilbake til :

tab@i-perform.no
Oppgi info om hvem som deltar fra
dere. Ikke vent for lenge, send oss
gjerne beskjed om de som er sikre
deltakere først.
NB // Vennligst send invitasjonen
videre til aktuelle deltakere fra dere.

// PROGRAM
HOVEDTEMA DAG 1

HOVEDTEMA DAG 2

// Klyngeutvikling
- Hva kreves for å lykkes med et klyngeutviklingsprosjekt?
v/Eivind Petershagen

// Presentasjon av skisse
Visjon, mål og strategiske satsninger
basert på arbeidet dag 1.

// Veikart for Digitaliseringen av Byggenæringen
- Hva bestemmer om det blir veien til Digitalt Helvete
eller Digital Himmel for miljøet i Alta?
v/Lars Christian Christensen.

// Roterende gruppearbeid
Mulige tiltak innen 5 strategiske
tiltaksområder:
- Utvikling av medlemstjenestene og klyngeinitiativet Smart Construction Cluster SA.
- Fellesprosjekter Fou/Innovasjon.
- Fellestiltak Kompetanse.
- Fellestiltak Attraktivitet/Omdømme.
- Fellestiltak Internasjonalisering.

//Gruppearbeid 1
Mulige fremtidscenarier for BAE-næringen i Alta:
- Hva vil et digitalt helvete innebære i 2022 og hvordan kom vi dit?
- Hva vil en digital himmel innebære i 2022 og hvordan kom vi dit?
//Gruppearbeid i 5 stasjoner
Vårt utgangspunkt og våre muligheter:
- Hva er vi sterke på?
- Hva/hvem mangler- hva er vi svake på?
- Hva hindrer utvikling/barrierer?
- Hva er potensialet for klyngen og medlemmene?
- Hvilke allianser bør vi inngå?
//Oppsummering av dagen.

// Oppsummering og Lunch.

( Arbeidet blir organisert med temabaserte arbeidsstasjoner der dere skal
jobbe i grupper med konkrete oppgaver
og rotere mellom stasjonene.)

