
Har du tænkt over, hvad ”Industri 4.0” betyder for dig og din virksomhed? Der er mange bud på, 
hvad ”Industri 4.0 går ud på, men der er ingen tvivl om, at de nye teknologier, der gemmer sig bag 
overskriften, vil påvirke fremtidens produktionsarbejdspladser. Der er heller ingen tvivl om, at det 
vil få en afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. 

Parterne bag det Regionale Industripolitiske Udvalg i Sydjylland (RIPU), CO-i og DI sætter med 
dette arrangement fokus på ”Danmark som produktionsland”, og hvad der skal til for at vi kan 
fastholde og måske udbygge produktionen i Danmark i lyset af den hastige teknologiske udvikling. 

Arrangementet er en del af Industriens Uge i Trekantområdet og afvikles i samarbejde med  
UdviklingVejen. Kom med ind i fremtiden og deltag i debatten om, hvordan vi bedst muligt gør 
brug af de nye teknologiske muligheder og kommer på forkant med de krav, det stiller til medar-
bejdernes kompetencer. 

Mødet henvender sig til virksomhedsledere, tillidsvalgte og øvrige interesserede. 

Program for mødet: 

17.00  Velkommen til Epoke A/S 
 Produktionsdirektør Jan Nielsen Økjær, Epoke A/S 
 
17.10 Præsentation af dagens arrangement 
 Formand Hardy Høll, LO Kolding og direktør Ulrik Kragh, UdviklingVejen 
 

Onsdag den 1. november 2017 
kl. 17.00 – 19.00 

Epoke A/S 

Vejenvej 50, 6600 Vejen  

Faglig sekretær Erling Jensen 

CO-i 
erling@danskmetal.dk 
tlf.: 2010 6749 
 
Direktør Ulrik Kragh 
UdviklingVejen 
uk@udviklingvejen.dk 
Mobil: 2461 5383 
 
Chefkonsulent Johan H. Pedersen 
DI 
jhp@di.dk 
Tlf.: 40843207

17.15 Hvordan styrker vi industriens konkurrenceevne med ny teknologi?  
 Chefkonsulent Mark Fisker, Industrisamarbejdet, DI 
 
17.35 Er vi gode nok til at tage de nye teknologier under ”Industri 4.0” til os? 
 Professor, Ph.d. Jan Stentoft, Syddansk Universitet 
 
18.00 Sandwich 
 
18.20 Hvordan løser vi industriens arbejdskraft- og uddannelsesudfordring? 
 Forbundssekretær Per Påskesen, Uddannelses- og IKT sekretariat Dansk Metal 
 
18.40 Debat mellem oplægsholdere og gæster 
 
19.00 Tak for i dag 
 
Ordstyrer: Direktør Ulrik Kragh, UdviklingVejen 

 
Du kan læse mere om mødet 
og tilmelde dig ved at klikke 

her 
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