
Molde, 30. september 2009

Med blant andre Are Kalvø, Eivind Reiten, Eva Torill Strand, Frank Aarebrot, Kjetil Rekdal og Kjetil Rollnes

HvoRdAn byggE 
opp EllER RivE 
nEd En REgion



Vi hører til her
Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er suksess.  

Om dette er det ingen tvil. De beste resultatene oppnår vi når vi spiller på lag og samarbeider. Når 

alle bidrar med sin unike kompetanse, lærer vi av hverandre og gjør hverandre bedre. Og vi får 

nyskaping og vekst. 

For å realisere visjonen om å være en regional motor i Møre og Romsdal, må Sparebanken Møre 

være mer enn en god bank. Vi må i samarbeid med andre gode krefter bidra til å gjøre fylket til  

et attraktivt sted å bo og drive næringsvirksomhet. Ved å føre midler tilbake til lokalmiljøene kan  

vi bidra til vekst og utvikling. Siden 2003 har vi delt overskuddet vårt med flere tusen lag og organ-

isasjoner, samt bidratt til samfunnsnyttige prosjekt. Vi hører til her - akkurat som deg. 

Med engasjert hilsen

Sparebanken Møre

Fo
to

: T
on

y 
H

al
l

vElKoMMEn

Velkommen til Romsdalskonferansen 2009

Vi ønsker velkommen til den fjerde Romsdalskonferansen. De 
tre foregående konferansene har samlet til sammen over 900 
næringslivsledere og andre fra Romsdalsregionen, som har møtt 
hverandre i en annen setting enn det en ellers møtes i. Romsdals-
konferansen er en møteplass der man får påfyll av stoff som en 
kanskje ikke har tid til å engasjere seg så mye i til daglig, men som 
har betydning for hvordan Romsdal skal utvikle seg.

Skal det bli utvikling og vekst må en ofte se utover sin egen bedrift, 
egen kommune, egen bygd. Det skjer lite om vi ikke har dialog og 
samhandling. Vi blir for små og bruker ressursene feil om vi ikke kan 
samle oss om oppgavene som er viktig for regionen som helhet. Om 
vi ikke lykkes med dette taper ikke bare regionen, men også den 
enkelte bedrift og bygd. Fra å være by mot bygd og bygd mot by er 
vårt klare inntrykk at Romsdal som region har blitt betydelig styrket 
de siste årene, men det er en sammenslutning som krever pleie og 
fokus. Derfor har vi satt regionsbygging som tema på årets  
konferanse.

Utmerkelsen Årets I vil bli utdelt under konferansen. De tre 
foregående vinnerne er RaumaRock (2006),  Kjell Inge Røkke (2007) 
og Fred Kavli (2008).

Vi avslutter konferansen med en uformell bespisning i foajeen på 
Rica Seilet og håper at mange vil benytte seg av anledningen til å 
delta.

Hjertelig velkommen.

  Britt Flo
  Leder i programkomiteen for  
  Romsdalskonferansen 2009 
  og daglig leder i Molde Næringsforum



Are Kalvø 
er født og oppvokst på Stranda på  
Sunnmøre, bodd i Oslo siden 1990. Har 
arbeidet på full tid med humor og satire 
siden 1994, mellom annet som forfatter, 
bokredaktør, programleder i radio,  
radiokåsør, tekstforfatter, spaltist og 
skuespiller. 

 
Eivind Reiten
er opprinnelig fra Midsund, utdannet sam-
funnsøkonom og har i mange år vært en 
sentral næringslivsleder og politiker. Reiten 
har hatt en rekke politiske verv og har blant 
annet vært statssekretær, fiskeriminister 
og olje- og enerigiminister for Sp. Han var 
konsernsjef i Norsk Hydro fra 2001 til 2009, 
og har blant annet vært styreleder i industri-
selskapet Norske Skog.  Skapte i  
sommer stor debatt med sin advarsel til 
staten om avindustrialisering av Norge.  Un-
der Romsdalskonferansen 2009 ser Reiten 
på regionsutvikling i et globalt perspektiv.
 
 
Eva Torill Strand 
er fisker og reder fra Averøy. Strand er ut-
dannet pedagog og kystskipper, og har i flere 
år jobbet som lærer før hun tok over som 
daglig leder i familiebedriften Partrederiet 
Stormfuglens Rederi DA. Hun sitter som 
styreleder i Nordmøre Gjensidige Båt- 
trygdelag og som styremedlem i blant annet 
Fiskebåtredernes Forbund og Innovasjon 
Norge.

Frank Aarebrot 
er professor i sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen (UiB), der han også 
begynte å studere på slutten av 60-tallet. 
Aarebrot har nesten i hele sin akademiske 
karriere vært tilknyttet Institutt for  
sammenlignende politikk ved UiB, der han 
ble fast ansatt allerede i 1976. I sitt foredrag 
under Romsdalskonferansen 2009 snakker 
Aarebrot om regionale identiteter i Norge 
og Europa, og om likheter og forskjeller 
med Romsdal og resten av Norge. Bør man 
jobbe for å utvide en region for at den skal 
få mer vekstkraft? Hva gjør man når bo- og 
arbeidsmarkedet blir større en regionen 
man har identitet til? 

Kjetil Rekdal
er romsdaling og en av Norges mest 
profilerte og meritterte fotballspillere. Han 
startet sin lange fotballkarriere i hjembygda 
Rekdal, og talentet førte han via Molde - der 
han som 16-åring (!) debuterte på elitenivå 
- og seinere ut i Europa som profesjonell 
spiller. Rekdal har 83 A-landskamper for 
Norge, og er i dag trener for Aalesund FK i 
Eliteserien. Hvor viktig har bakgrunnen fra 
Rekdal i Romsdal vært for en av Norges 
mest internasjonale fotballprofiler? Kan også 
en markant individualist bygge opp et lag 
med fellesskapsfølelse? 

 
Kjetil Rollnes  
er sosiolog, forfatter, skribent, foredrags-
holder og artist. Rollnes har i en årrekke 
jobbet som fast spaltist i Dagbladet og 
som kommentator i en rekke magasin og 
tidsskrifter. Rollnes er også kjent som Jens 
Pikenes, frontfigur i bandet Penthouse 
Playboys.

09.30 – 10.00 Registrering 
 
10.00 – 10.10 Velkommen
  v/leder i programkomiteen Romsdalskonferansen-09 Britt Flo

10.15 –10.35 Romsdalingen sett fra pizzabygda 
  v/Are Kalvø, humorist

10.40 - 11.15 Vi er alle individualister – i hver vår flokk  
  v/Kjetil Rollnes, sosiolog

11.15 – 11.45 Pause med kaffe og frukt

11.45 – 12.05 Midt imellom – fordel eller ulemper –  hva betyr det for mentaliteten? 
  v/Eva Torill Strand, averøying, lærer og fiskebåtreder

12.10 – 12.30 ”I har bestemt” – fra Rekdal til Berlin og tilbake igjen 
  v/Kjetil Rekdal, fotballprofil og trener i Aalesund FK  

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.25 Hvordan bygge opp eller rive ned en region?
  v/Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen

14.25 – 14.55 Pause med kaffe/te

14.55 – 15.25 Et globalt perspektiv på regional utvikling
  v/Eivind Reiten, tidligere konsernsjef i Norsk Hydro

15.30 – 15.55  Årets I 2009 
  v/Stein Berg Oshaug, leder av juryen Årets I 2009. 
 
16.00  Avslutning
  
16.00 – 17.00 Buffet m/islandsk tapas i foajeen på Rica Seilet

MEnnESKEnEpRogRAM

InnlederneProgram 30. september



Det er viktig for SpareBank 1 SMN at det gror godt rundt oss. Derfor ser vi stor 
verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst i vår region. Gjennom Spare-
Bank 1 Fondet gir vi en betydelig del av overskuddet vårt tilbake til samfunnet, 
ved å dele ut midler til store og små formål innen næringsliv, utdanning, idrett, 
kultur og velferd. 

Vi engasjerer oss i alt fra rullebanen på Molde Lufthavn Årø, Moldejazz, 
Høgskolen i Molde, Molde Kunnskapspark, Fannefjord- og Langfjordtunnelen 
og Bjørnsonfestivalen til små lokale aktiviteter og store sportslige begivenheter!
Sammen med andre engasjerte firma og ildsjeler bidrar banken til utvikling, 
trivsel og yrende kulturliv. Bare tenk på Jazz-uka! Trives du, trives vi. Og ditt 
engasjement engasjerer oss.

Nok en gang står Romsdalskonferansen for tur som et nyttig tiltak for videre-
utviklingen av næringslivet i Romsdal. Tema for årets Romsdalskonferanse er 
«Hvordan rive ned og bygge opp en region?» - en viktig problemstilling for å 
skape fortsatt vekst og arbeidsplasser i vårt nærområde. Et tema som er rett i 
hjertet på hva vi som bank ønsker å bidra til gjennom vårt 
samfunnsengasjement.

Derfor støtter SpareBank 1 SMN Romsdalskonferansen.

Mer enn engasjement

Bank. Forsikring. Og deg.

programkomité 2009 
 
Britt Flo   Leder av programkomiteen Romsdalskonferansen 2009 og daglig leder i Molde Næringsforum
Olav Gjerland  Konserndirektør i Sparebank1 SMN 
Geir Göncz  Rådmann i Midsund kommune 
Bodil Hollingsæter  Regionbanksjef i Sparebanken Møre 
Carl Morten Amundsen Teatersjef på Teatret Vårt 
Gunhild Sjøvik Frøystad Administrerende direktør i Romsdals Budstikke 
Arnt Øyvind Siem Daglig leder i Nordveggen AS – Åndalsnes og Rauma utvikling  
Jorid Søvik  Prosjekt- og adm. medarbeider i Molde Næringsforum

MEnnESKEnE

Arnt Øyvind Siem, daglig leder i Nordveggen AS  
Ragna Brenne Bjerkeset, styreleder i Fræna Næringsforum AS 

Møteledere 
 

Juryleder Årets I 2009 

Stein Berg Oshaug, 
styreleder i Molde Næringsforum 
 

r o m s d a l
v i l l e   v å g e   v i n n e

A u k r a ,  F r æ n a ,  M i d s u n d ,  M o l d e ,  N e s s e t ,  R a u m a ,  V e s t n e s



info/påmelding

inFo/påMElding

Tid:  30. september 2009

Sted:  Rica Seilet, Molde

Betaling: Deltakeravgiften vil bli utfakturert

Deltakeravgift: Pris kr 2 400 + mva, inkl lunsj og tapas kl. 17.00

Påmelding: Gjør du enklest på www.moldenf.no
  eller Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde 
  Tlf: 71 20 29 99. E-post: post@moldenf.no

Påmeldingsfrist: 12. september

Arrangør: Molde Næringsforum i samarbeid med Romsdal Regionråd og  
  næringsforumene i Romsdal

Påmeldingen er bindende.


