
PRESSEINVITASJON: Næringsministeren på studietur til Tyskland
Næringsminister Monica Mæland besøker München og Stuttgart 16-17. mars. Pressen er velkommen til å delta. 

-  Arbeidet med industrimeldingen er i gang for fullt. Dette blir en viktig melding, fordi det er fremtidens arbeidsplasser i industrien vi snakker
om, sier Mæland.

Bakgrunnen for studieturen til Tyskland er det pågående arbeidet med den nye industrimeldingen. Næringsministeren ønsker å se nærmere
på andre lands tilnærming til teknologiske og digitale trender.

Studieturen legges til Tyskland for å lære mer om deres arbeid med "Industrie 4.0", automatisering, digitalisering og fremtidens arbeidsliv.

Foreløpig program:

München 16. mars

Bedriftsbesøk Kuka Robotics i Augsburg (TBC) - Global produsent av industriroboter og automatiserte produksjonsløsninger. Leverer
mest til bilindustri, men også andre bransjer.

Møte med Siemens hovedkontor - Siemens er et globalt industrikonsern, med fokus på områdene elektrifisering, automatisering og
digitalisering. Særlig kjent som produsent av elektronikkprodukter og forbruksvarer. Langt fremme innenfor industri 4.0. Siemens har et godt
overblikk over de mest sentrale trendene innenfor digitalisering og automatisering.

Møte med Techniches Universität (TU) München / Zentrum für Digitalisierung - Bayern har satt seg som mål å være en pilotregion for
den digitale tidsalderen og ønsker å være verdensledende innen digitalisering. Bayerns nærings-, energi og teknologidepartement har initiert
strategien Bayern Digital, som skal legge til rette for samarbeid mellom forskning og næringsliv, særlig med tanke på innovasjon og etablering
av nye bedrifter. Universitetet har også et "sentrum for industri".

Stuttgart 17. mars

Besøk Göppingen Lernfabrik- Göppingen Yrkesskole forbereder studentene på den nye automatiserte og digitaliserte industrien.

Møte med Fraunhofer forskningsinstitusjon- Fraunhofer-nettverket er Europas største forskningsorganisasjon. De har bl.a. et institutt for
produksjonsteknologi (IPT) og et for arbeidsliv og organisasjon (IAO). Her ønsker vi å få et innblikk i industripolitikken som myndighetene har
ført i Tyskland etter at begrepet Industri 4.0 ble presentert som en del av et tysk initiativ i 2011.

Bedriftsbesøk Daimler- Høyautomatisert bilfabrikk med 4.0-strategi. Produserer Mercedes. Produserer biler, lastebiler og busser. Har jobbet
med autonome lastebiler en stund.

Bedriftsbesøk Festo- Festo opererer innenfor automatisering og driver med automatisering og opplæring i industriell automatisering.

For ytterligere informasjon og påmelding, ta kontakt med:

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no, 
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.


