Vejen mod et bedre digitalt løft af danske virksomheder
KomDigital konference d. 11. november 21, kl. 9-12.45, IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31-33, Kbh.V.
Digital omstilling handler naturligvis om teknologi, men det handler i højere grad om at sikre, at medarbejdere og
ledere har de kompetencer, det kræver at skabe værdi gennem teknologier. Med udgangspunkt i erfaringerne fra
KomDigital projektet giver konferencen konkrete bud på hvordan vi kan øge vækst og udvikling i dansk erhvervsliv via
et stærkere samspil mellem erhvervsfremme og uddannelse.
PROGRAM
Ankomst og let morgenmad
Velkomst v. Thomas Damkjær Petersen, Formand, IDA og moderator Anja Bo
Kompetenceprofiler v. digital transformation: Hvilke kompetenceprofiler er vigtige for digital transformation? v.
Hanne Shapiro
Introduktion til KomDigital: Hør holdet bag KomDigital fortælle om arbejdet, tilgangen og resultaterne fra projektet v.
Sofie Rasmussen, projektleder & Marlene W. Engmann, projektkoordinator
KomDigital – optimering af digitaliseringsløft: Typologi for planlægning og gennemførsel af digitaliseringsløft v.
Camilla G. Poulsen, DTU Compute
Virksomhedscases om digitaliseringsløft med virksomhedsdeltagere fra KomDigital

•
•
•

Jesper Nøhr Kjærsig, CEO, Nohrcon
Kim Frei, CTO, OQUAM
Johnny Noisen, Udviklingsdirektør, Nethire

Paneldebat: Digitalt kompetenceløft - Fra håndholdte projekter til skalering: Hvordan kan vi i højere grad skabe
synergi mellem arbejdet i landets erhvervshuse og den opkvalificering, der finder sted i virksomhederne og på landets
uddannelsesinstitutioner?
Panelet:

•
•
•
•

Mette Gregersen,Forretningsdirektør, Erhvervshus Hovedstaden
Kristina Kristoffersen, Direktør, KEA Kompetence
Per Brockhoff, Direktør, DTU Compute
Johnny Noisen, Udviklingsdirektør, Nethire

Paneldebat: Kan erhvervsfremmesystemet sikre de digitale kompetencer til danske SMV'er?
Erhvervsfremmesystemets løfter en enorm opgave for at skabe de bedste betingelser for, at danske virksomheder er
konkurrencedygtige og i konstant udvikling. Men spørgsmålet er, om vi i højere grad kan bruge
erhvervsfremmesystemet til at sikre, at danske SMV'er har de kompetencer, der skal til i den digitale omstilling af
virksomhederne?
Panelet: Du vil bl.a. møde

•
•
•
•

Ejner K. Holst, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Thomas Damkjær Petersen, Formand, IDA
Torsten Andersen, Vicedirektør for erhvervsudvikling, ERST
Andreas Espersen, Digitaliseringspolitisk chef, DI
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