Næringsklyngene i regionen og Møre og Romsdal fylkeskommune har i felleskap etablert et
prosjekt kalt «Lederskap og organisering i en digitalisert verden»
Bakgrunn for prosjektet:
Bedrifter, organisasjoner, offentlig virksomheter og samfunnet for øvrig preges i større grad av
digitalisering. Denne endringsprosessen vil påvirke ikke bare valg av teknologiske løsninger
eller hvor langt den teknologiske utviklingen vil føre oss. Den påvirker også hvordan mennesker
og organisasjoner ledes og utvikles, og det er dette som er prosjektets fokus og det er her vi
ønsker å bygge regional kunnskap.
Prosjektet har derfor som siktemål å etablere en regional kunnskaps base om temaet gjennom
å koble offentlige og private virksomheter sammen med det regionale akademiske miljøet.
FASE 1 i prosjektet:
Fremtidens arbeidsliv (The Future of Work) er et tema som stadig oftere dukker opp på den
nasjonale og internasjonale konferansehimmelen. Spådommene om hva som kommer er
mange og ulike men med et fellestrekk; lite forskningsmessig belagte påstander.
Prosjektet har i den første fasen som ambisjon å gjøre noe med dette forholdet. NTNU i
Ålesund har satt sammen en internasjonal forskningsgruppe som har utviklet en
forskningsmetodikk som vi vil å teste ut mot unge arbeidstakere fra offentlige og private
virksomheter i Møre og Romsdal.
Forskningsfestival
Vi inviterer minst 200 unge mellom 20 og 32 år til et forsknings og kulturarrangement i
samarbeid med Momentium.
Future of Work
•
•

13. Juni 2018
Sted: Øygardshavn på Giske

Vi ønsker at din bedrift/organisasjon bidrar med deltagere i dette arrangementet slik at vi blir
sikret bredde mht. kjønn, geografi og bransje. Nærmere detaljer om arrangementet vil
komme fortløpende.
De kvalitative og kvantitative dataene fra samlingen vil bli sammenholdt med data fra
kontrollgrupper i andre alders segment og andre type stillinger. I fase 2 og 3 i prosjektet vil
funnene i prosjektet fortløpende bli presentert i relevante forum i klyngene, for ledere i private
og offentlige virksomheter og møtesteder i det offentlig.
Ønsker du mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Knut Åsebø i ÅKP
Mobil: 91614771 - Mail: knut.asebo@gmail.com

