
Molde, 29. september 2016

Med Hadia Tajik, Torger Reve, Ole Bjørner Loe Welde, Ingebjørg Klausen, Torbjørn Hjelden, Hilde Aspås, Ingvard Wilhelmsen,  
Ole Petter Nyhaug, Daniel Skjeldam, Kjersti Kleven og Knut Marius Djupvik.

AT MAN NOE VIL



• Finansiering
• Leasing
• Betalingstjenester
• Sparing og plassering
• Skadeforsikring
• Personalforsikring
• Pensjon

• Næringsmegling
• Regnskapstjenester
• Factoring
• Valuta og renteinstrumenter
• Trade finance
• Corporate finance

Et komplett finanshus 
for din bedrift



• Finansiering
• Leasing
• Betalingstjenester
• Sparing og plassering
• Skadeforsikring
• Personalforsikring
• Pensjon

• Næringsmegling
• Regnskapstjenester
• Factoring
• Valuta og renteinstrumenter
• Trade finance
• Corporate finance

Et komplett finanshus 
for din bedrift

VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL ROMSDALSKONFERANSEN 2016

Vi har igjen gleden av å invitere til Romsdalskonferansen 2016! Den ellevte i rekken.

Alle snakker om omstilling. Akselererende teknologiutvikling utfordrer nærings- og samfunnsliv på mange områder. Hver 
tredje norske jobb kan bli erstattet av ny teknologi innen 20 år.  Viljen og evnen til omstilling i nærings- og samfunnslivet 
er under stort press og er for mange minst like avgjørende som de endringene en møter i markedet. Stikkord er et mer 
digitalisert, globalisert og kunnskapsintensivt nærings- og arbeidsliv.

Vi har et godt utgangspunkt i Molderegionen. Nasjonale kåringer som NHO sitt nærings-NM og kommune- NM viser at vi 
gjør det svært bra. Tilfeldig? Nei, vi tror ikke det, kraften og viljen til å lykkes er sterk i Molderegionen. « At man noe vil» er 
avgjørende for å oppnå resultat.

Også til årets konferanse har vi fått med en rekke dagsaktuelle, spissformulerte og sentrale personer, fra næringsliv og 
offentlig. De vil gi oss innsikt i hva som skjer fremover, hvordan dette vil endre arbeidslivet. Hvordan de og deres bedrifter 
gyver løs på utfordringene og ikke minst mulighetene den rivende teknologiutviklingen gir for ny verdiskaping.

Utmerkelsen Årets I vil bli utdelt under konferansen. De foregående vinnerne er:
RaumaRock (2006), Kjell Inge Røkke (2007), Fred Kavli (2008) og Inge Huse (2009), Arild Hervik (2010), Iver Gjeldstenli 
(2011) og Ole Gunnar Solskjær (2012), Kjell Erik Strømskag (2013) Heidi Leren (2014) og Odd Einar Sandøy (2015).

200-300 personer har vanligvis deltatt på høstens store møteplass i Molderegionen. Bli med og møt næringslivsledere, 
politikere og øvrig offentlig- og samfunnsliv fra regionen – og vi kan love en dag med gode innlegg!

Hjertelig velkommen 29. september!
 
    

    

 
    Britt Flo
 Leder i programkomiteen for  
 Romsdalskonferansen 2016 
 og daglig leder Molde Næringsforum



08.30 - 09.15 Registrering

09.15 - 09.30 Velkommen

09.30 - 10.00 Det nye næringslivet og samfunnet 
  Hadia Tajik  

10.05 - 10.35 Best på lønn og langrenn – også i 2030 
  Torger Reve
 
10.35 - 11.05  Pause

11.05 - 11.55 Vår historie – regionale aktører forteller om sin drivkraft  
  Ole Bjørner Loe Velde
   Ingebjørg Klausen
   Torbjørn Hjelden
   Hilde Aspås
  
11.55 - 13.00 LUNSJ

13.00 - 13.10 Etter lunsj  

13.10 - 13.40 Det er ikke mer synd på deg en andre!
   Ingvar Wilhelmsen

13.45 - 14.15 Når teknologi møter mennesker – fremtidsforsker
  Ole Petter Nyhaug

14.15 - 14.45 Pause med kaffe

14.45 - 15.15 Snu skuta! 
  Daniel Skjeldam

15.20 - 15.50 Ingen framtid uten teknologi – ingen teknologi uten industri 
  Kjersti Kleven   
 
15.50 - 16.00 Årets I 2015
  Olav Gjerland  

PROGRAM

Program 29. september

At man noe vil



MENNESKENE

Innlederne
Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet
Tajik er journalist, jurist og politiker. Hun ble valgt 
inn på Stortinget i 2009. Fra 2012 - 2013 var Tajik 
kulturminister, hun var da den yngste statsråden i 
Norge, og den første muslimske. Fra 2015 har hun 
vært parlamentarisk nestleder i AP, og leder av valg-
komiteen. Tajik leder Justiskomiteen på Stortinget.

Torger Reve, professor ved Handels-
høyskolen BI
Reve er professor i strategi og industriell konkurranse-
evne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har 
vært rektor der i to perioder. Reve har tidligere 
vært professor ved Norges Handelshøyskole og 
adm.dir. ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivs-
forskning (SNF). Han har doktorgrad fra Northwestern 
University i USA og har hatt forskningsopphold ved 
ledende universiteter i USA og Asia. Han er kanskje 

meste kjent for å ha ledet forskningsprosjektet et ”Et kunnskapsbasert Norge” 
hvor de bla så på hvilke nye næringer vil bli skapt og videreutviklet, hvordan vil 
framtidens konkurranseutsatte norske næringsliv se ut?

Daniel Skjeldam, konsernsjef i  
Hurtigruten
Skjeldam er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. 
Etter endt utdanning var han en del av startup-teamet i 
flyselskapet Norwegian Air Shuttle, de siste årene som 
kommersiell direktør. Største eier i Hurtigruten, Trygve 
Hegnar, hentet han personlig til jobben som konsern-
sjef for selskapet høsten 2012. Det gjorde Skjeldam til 
den yngste lederen for et børsnotert norsk selskap. 
Hurtigruten har gjennom de siste årene vært gjennom 
en stor snuoperasjon og leverte sitt beste resultat  

gjennom tidene i 2015. Skjeldam er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. 

Hilde Aspås, daglig leder i iKuben
Aspås ble ansatt som daglig leder i industriklyngen 
iKuben i 2012. Hun har utdanning fra NTNU og har  
erfaring både fra offentlig forvaltning og privat nærings-
liv. iKuben er en tverr-industriell klynge med 34 inter- 
nasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal. 
Felles for bedriftene er at de har utfordringene og  
mulighetene som ligger i industrielt internett som fokus-
område. iKuben står for innovativ, internasjonal industri.

Ingebjørg Klausen, administrerende 
direktør i Midsund Bruk
Klausen er VP Mechanical Services at Fjords Processing 
og Managing Director ved Midsund Bruk AS. Hun er 
utdannet mekanisk ingeniør med spesialisering i VVS 
samt en mastergrad i management. Klausen har jobbet 
i bla R&M Ship Interior og Vard Accommodation AS. 
Klausen er styreleder for lederforum for Kvinner i 
Molderegionen. 

Ingvard Wilhelmsen, lege og professor 
emeritus med hypokondri som spesialitet, 
Hypokonderklinikken
Wilhelmsen er professor emeritus i indremedisin,  
psykiater og har siden 1995 drevet Norges eneste 
klinikk for hypokondere. Han er mye brukt som fore-
dragsholder og har skrevet flere bøker innen kognitiv 
terapi og tankens makt; hvordan kan en best mulig 
handtere stress og omstillinger? Han har også  
gjennomfør flere forskningsprosjekt, bl.a hvorfor  
norske arbeidstakere har så stort sykefravær.

Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ 
leder i Opinion
Endring skjer ikke når det kommer ny teknologi.  
Det skjer når teknologien får folk til å adoptere ny 
atferd. Nyhaug ser på hva som vil prege vår atferd de 
neste årene. Han har gjennom 18 år som konsulent,  
analytiker og foredragsholder blitt kjent som en av 
Skandinavias fremste innen trendanalyser og forbruker-
innsikt med fokus på innovasjon. Nyhaug er en av 
få nordmenn som har fått innpass som rådgiver og 
analytiker på globalt nivå hos kjente merkevarer som 
Coca-Cola, Audi og IKEA.

Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig  
redaktør i Romsdals Budstikke
Loe Welde har bred journalistisk erfaring fra  
Gudbrandsdølen, Nationen og Dagbladet, der han 
også har hatt ulike lederposisjoner. Han har studert 
statsvitenskap og er utdannet journalist fra Høgskolen i 
Oslo. Avisbransjen er generelt preget av fallende opplag 
og annonseinntekter for papirutgavene, og økende 
aktivitet for de digitale utgavene. Romsdals Budstikke 
feiret nylig økte opplagstall. 

Torbjørn Hjelden, daglig leder og 
medeier i Grande Fabrikker
Bedriften produserer og leverer skreddersydde 
innredninger og interiørdetaljer, med fokus på høy 
kvalitet og funksjonelt design. Bedriften har mer 
enn 60-års historie, og har god lønnsomhet. De 
har tatt et tydelig valg når det gjelder å satse på 
produksjon i Norge. Grand har gjennom mange år 
satset bevisst på design og Torbjørn Hjelden mener 
at design er den nye norske ”olja”. I løpet av en uke 

i vår mottok de ikke mindre enn 3 priser for den nyutviklede knaggen Hlin, 
Merket for god design, Årets produkt» av Norsk Industri møbel + interiør og 
Norsk Trevare sin hederspris

Kjersti Kleven, styreleder i Kleven Verft AS
Kleven er medeier og styreleder i Kleven Maritime AS 
med tilhørende datterselskaper. Hun er utdannet sosiolog 
og har tidligere vært forsker ved Fafo, personalsjef i 
Rolls-Royce Marine og prosjektsjef i Nordvest Forum 
og tidligere styreleder i Norsk Industri. I 2014 fikk hun 
fikk Innovasjon Norges hederspris ”Årets Verdiskaper” 
- prisen deles ut til en person som på enestående vis 
har bidratt til å skape store økonomiske verdier for sin 
bedrift og en hel næring. I begrunnelsen stod det: «Med 

bakgrunn i sin posisjon, kunnskap, engasjement og personlighet fremstår vinneren 
som en god rollemodell for andre. Årets verdiskaper er visjonær, handlekraftig, har 
stort nettverk, og har bygget opp store økonomiske verdier for sin bedrift.» 



Møteleder

Programkomité 2016 
 
Britt Flo Leder Programkomitéen Romsdalskonferansen 
  Dalig leder Molde Næringsforum
Arnt Sommerlund Daglig leder Aukra Næringsforum
Britt Rakvåg Roald Daglig leder Romsdal Regionråd
Geir Svenning Leder EUV Høgskolen i Molde
Olav Gjerland Konserndirektør SpareBank 1 SMN
Ole Bjørner Loe Velde Redaktør/adm.dir Romsdals Budstikken

Juryleder Årets I 2016

Olav Gjerland
styreleder i Molde Næringsforum 

VILLE

AUKRA • EIDE • FRÆNA • MIDSUND • MOLDE • NESSET • RAUMA • VESTNES

VÅGE
VINNE

OR
ROMSDAL REGIONRÅD

R Romsdal Regionråd 
Torget 4, 6413 Molde 
www.romsdalregionrad.no

Knut Marius Djupvik, programleder Romsdalskonferansen 2016
Knut Marius Djupvik kommer fra Tomrefjord. Han har drevet med sang og musikk hele livet og har en 
mastergrad i rytmisk musikk. I 2013 vant Knut Marius The Voice. I tillegg til å være soloartist er han vokalist i 
bandet Red Hot som har spilt fast på Moldejazz siden 2008.

MENNESKENE



ENGASJERT BANK
Sammen kan vi oppnå mer enn summen av det hver enkelt av oss oppnår 
alene. Det er styrken i teamarbeid.  

Ved å være en bank for både privatpersoner, bedrifter og det offentlige i 
Møre og Romsdal, bidrar vi til å skape vekst og utvikling i hele fylket. Vi skal 
til enhver tid ha den kompetansen og de produktene dette mangfoldet av 
virksomheter og perosner har behov for. Sammen skal vi bygge fremtiden. 
Vi hører til her!

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.



DITT LOKALE KOMPETANSEMILJØ INNENFOR 

STRØM OG ENØK

For oss er det viktig med lokal kompetanse. Erfaringen som vi besitter 
skal komme regionen og din bedrift til gode. Hos oss er det effektivt å 
være bedriftskunde. Med fokus på tilgjengelig kundeservice og bedrifts-
avtaler tilpasset den enkeltes behov, kan vi effektivisere din bedrift.

www.istad.no  kundeservice@istad.no  Tlf: 71 21 35 00

PÅ LAG MED REGIONEN I NÆRMERE 100 ÅR

Regnskap
Lønn 
Skatt
Rådgivning 
Etablering 
Web

www.okonomisenteret.no

BDO er et av landets ledende kompetansehus innen  
revisjon, regnskap og rådgivning.

I dag er vi 1 350 ansatte, fordelt på kontorer over hele landet, 
og vi vokser stadig. Vi forener vekst med et kontinuerlig fokus på 
kvalitet og på å gi de beste kundeopplevelsene. BDO jobber tett 
på næringslivet og etablerer stabile team med riktig kompetanse 
tilpasset hver enkelt kunde.  

For mer informasjon om BDO Molde kontakt oss gjerne: 
Tlf.: 71 20 62 00 | molde@bdo.no | bdo.no

BDO 
ET BEVISST VALG

REVISJON
SKATT OG AVGIFT
RÅDGIVNING
REGNSKAP

Følg BDO Norge på   Facebook og   LinkedIn
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NOTATER



Info/påmelding

INFO/PÅMELDING

Tid: 29. september 2016

Sted: Bjørnsonsalen, Scandic Seilet Hotel

Betaling: Deltakeravgiften vil bli utfakturert

Deltakeravgift: Kr 3.000 + mva

Påmelding: Gjør du enklest på www.moldenf.no
 eller på post@moldenf.no

Påmeldingsfrist: 16. september

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

Påmeldingen er bindende.

EIDE 
NÆRINGSFORUM
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