
Molde, 30. september 2010

Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik



velKoMMen

Velkommen til Romsdalskonferansen 2010

Vi ønsker velkommen til den femte Romsdalskonferansen. De 
fire foregående konferansene har samlet til sammen over 1.200 
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.

Det siste året har vært preget av krise på mange områder; krise i 
kommuneøkonomien, sykehuskrise, finanskrise og EU krise er stik-
kord. Med dette som bakteppe har vi satt I krise som tema på årets 
Romsdalskonferanse.  Alle vil på et eller annet tidspunkt komme 
bort i en krise, vi stiller derfor spørsmål som hvordan håndtere 
krisen, hvordan lede under krisen og hvordan mobilisere under 
krisen?  Vi har fått med en rekke sentrale personer, fra næringsliv  
og offentlig, fra lokalt til europeisk hold som enten profesjonelt eller 
personlig har erfaringer og kunnskap om temaet, og som vil gi oss 
innspill til hvordan man kan komme styrket gjennom en krise.   

Utmerkelsen Årets I vil bli utdelt under konferansen.  
De fire foregående vinnerne er:
RaumaRock (2006), Kjell Inge Røkke (2007), Fred Kavli (2008)  
og Inge Huse (2009).

Vi avslutter konferansen med en uformell bespisning i foajeen  
på Rica Seilet.

Hjertelig velkommen!

  Britt Flo
  Leder i programkomiteen for  
  Romsdalskonferansen 2010 
  og daglig leder i Molde Næringsforum

Vi hører til her
Et av synonymene for ordet krise er vendepunkt. Et vendepunkt indikerer endringer som igjen 

fører til at nye muligheter blir skapt. Gjennom generasjoner har mennesker på Nordvestlandet 

tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape levende lokalsamfunn og gode levekår 

for befolkningen. Vi har nemlig kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av 

denne kulturen. Akkurat som du.

Sparebanken Møre skal være en av bedriftens viktigste samarbeidspartnere. Vi skal bidra med kapi-

tal, trygghet, kunnskap og erfaring. I tillegg deler vi bankens overskudd med lokalsamfunnet. Flere 

tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt betydelige 

bidrag i årenes løp. Dette gjør vi fordi vi hører til her.  

 

Med engasjert hilsen

Sparebanken Møre



09.30 – 10.00 Registrering 

10.00 – 10.10 Velkommen
  v/ Britt Flo, leder programkomiteen Romsdalskonferansen-10

10.10 – 10.30 Overraskelse   
   
10.30 - 11.10 Ledelse under krise
  v/ Tom Colbjørnsen, rektor BI 

11.10 – 11.25 Pause med kaffe og frukt

11.25 – 12.00 Krise som drivkraft for utvikling
  v/ Kjell Bjordal, konsernsjef Ewos gruppen   

12.00 – 12.30 Mobilisering i motbakke 
  v/ Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune og  
  Rolf Jonas Hurlen, ordfører i Nesset kommune

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.25 Europa i krise – hvilken fremtid har Europasamarbeidet? 
  v/ Gøran Persson, tidligere statsminister i Sverige

14.25 – 14.50 Pause med kaffe/te

14.50 – 15.20 Et filosofisk perspektiv på krisen
  v/Elin Svenneby, filosof  

15.20 – 15.50  I krise – hvordan takler vi krisen?  
  Professor Stål Bjørkly i samtale med tidligere statsminister  
  Kjell Magne Bondevik og professor Arild Hervik

15.50 – 16.00 Årets I 2010 
  v/ Stein Berg Oshaug, leder av juryen årets I 2010. 

16.00  Avslutning
  
16.00 – 17.00 Buffet m/tapas i foajeen på Rica Seilet  

MennesKenePRoGRAM

InnlederneProgram 30. september

Tom Colbjørnsen 
Tom Colbjørnsen er rektor ved Handels-
høyskolen BI. Han var tidligere professor i  
organisasjon og ledelse ved Norges Handels-
høgskole (NHH), og er utdannet siviløkonom 
og sosiolog. Colbjørnsen har lang erfaring både 
som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. 
Colbjørnsen er en etterspurt foredrags- og 
seminarholder i næringslivet, og har publisert  
en rekke artikler og bøker.

elin svenneby
Elin Svenneby er filosof, utdannet fra Universitetet 
i Bergen og Oslo. Kjent som “husfilosof” i NRK 
P2s program Studio Sokrates. Svenneby har blant 
annet arbeidet på Nansenskolen og i Norges 
forskningsråd, samt som førsteamanuensis ved 
Universitetet i Tromsø. Hun har også vært med 
på å etablere og bygge opp egen mann-og-kone-
bedrift (trebåtbyggeri og skipshandel). Svenneby 
har publisert en rekke artikler og gitt ut bøkene 
“Kvinnfolk på tvers” og “Også kvinner, Glaukon!”

stål Bjørkly
Stål Bjørkly er professor i psykologi ved  
Høgskolen i Molde og spesialist i klinisk 
psykologi. Bjørkly er mental trener for MFK, 
og foreleser nå blant annet innen prestasjon-
spsykologi. Han har gitt ut en rekke bøker og 
internasjonale publikasjoner i fagtidsskrift.

Gøran Persson
Statsminister i Sverige i perioden 1996 – 2006. 
Var fra 1994 finansminister, og bidrog til å 
stabilisere den svenske økonomien. Persson er, 
sammen med blant annet Tony Blair og Gerhard 
Schröder, medlem av Progressive Governance 
Network, en internasjonal tenke – tank som 
Bill Clinton tok initiativ til i 1999. ”Vi vil alltid 
stå ovenfor nye utfordringer. Menneskers behov 
og krav vokser og er stadig i endring. Tidligere 
utfordringer kommer tilbake”, hevder Persson.

Kjell Bjordal 
Kjell Bjordal er konsernsjef i Ewos gruppen som  
er verdens største fiskfôrprodusent. EWOS 
gruppen har en årlig omsetning på nærmere  
7 mrd. kroner, og produserer ca 900 000 tonn 
med fiskefôr i året. Bjordal har tidligere blant 
annet vært adm. dir. i Glamox ASA. Bjordal er 
medeier i Norsk Landbrukskjemi AS, og sitter 
også i styret i en rekke selskaper deriblant 
Sparebank 1 SMNS, Ewos AS, Br. Dyrøy AS og 
Axess Holding AS.

Rigmor Brøste Kjersem
Rigmor Brøste Kjersem har siden 2006 vært 
rådmann i Nesset kommune. Hun har tidligere 
bla jobbet i KS, vært personalsjef – og organ-
isasjonssjef i Molde kommune, og hatt ulike 
lederstillinger i Bergen kommune. Nesset  
kommune har de siste årene hatt stort fokus  
på å skape et positivt omdømme, et godt  
arbeidsmiljø og etablere felles kjerneverdier.  
For dette arbeidet ble kommunen hedret  
med KLP sin arbeidsmiljøpris for 2009 og  
Møre og Romsdals arbeidsmiljøpris for 2010.

Rolf Jonas Hurlen
Rolf Jonas Hurlen har vært ordfører i Nesset 
kommune siden 2007. Han har tidligere hatt 
en aktiv rolle i næringslivet i kommunen, blant 
annet som daglig leder i Nesset Næringshage. 
Hurlen er styreleder i Kavli Moen Stiftelsen 
som ble stiftet i 2009, og har vært en av 
pådriverne for å få etablert Vekstkommunepro-
grammet i Nesset. Et omstillingsprosjekt med 
målsetting om å skape 100 nye arbeidsplasser.

Kjell Magne Bondevik 
Kjell Magne Bondevik, er kjent for de fleste  
fra sin tid som statsminister. Har siden januar  
2006 ledet Oslosenteret for fred og menneske- 
rettigheter. Har gjennom sin politiske kar-
riere vært gjennom mange oppturer og noen 
nedturer.  

Arild Hervik
Arild Hervik er professor ved Høgskolen i 
Molde – Vitenskaplig høgskole i logistikk. Hervik 
er sentral på mange areaer innen samfunns- og 
næringsliv i Møre og Romsdal og i Norge. Han 
har ”guidet” næringslivet i regionen gjennom en 
rekke kriser, oljekrise, finanskrise og verfts-
krise er stikkord. Hervik har også inngående 
kjennskap til å møte utfordringer på andre 
områder.



Programkomité 2010 
 
Britt Flo   Leder av programkomiteen Romsdalskonferansen 2010 og daglig leder i Molde Næringsforum
Carl Morten Amundsen Teatersjef Teatret Vårt
Gunhild Sjøvik Frøystad Administrerende direktør Romsdals Budstikke
Olav Gjerland  Konserndirektør Sparebank1 SMN
Geir Göncz  Rådmann Midsund kommune
Arild Hervik  Professor ved Høgskolen i Molde
Bodil Hollingsæter Regionbanksjef Sparebanken Møre
Arnt Øyvind Siem Daglig leder Nordveggen AS
Jorid Søvik  Prosjektleder Molde Næringsforum

MennesKene

Gunhild Sjøvik Frøystad, administrerende direktør i Romsdals Budstikke 
Helge Orten, ordfører i Midsund kommune

Møteledere 
 

Juryleder Årets I 2010 

Stein Berg Oshaug, 
styreleder i Molde Næringsforum 
 

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.  
Gjennom SpareBank 1 SMN Fondet gir vi en betydelig del av overskuddet 
vårt tilbake til samfunnet, og støtter store og små formål innen nærings-  
utvikling, kultur, idrett og humanitære formål.

 

De siste årene har vært krevende, med økonomisk nedgang som også  
har rammet vår region. Men en krise kan også være utgangspunkt for  
nye muligheter. Nettopp når det butter i mot, trenger vi personer med nye 
ideer, entusiasme og drivkraft til å realisere dem. Årets Romsdalskonferanse  
skal handle om nettopp det. 

 

En aktiv region trenger aktivt næringsliv som tør å tenke store tanker for  
å komme styrket gjennom utfordringene. 

Derfor støtter SpareBank 1 SMN Romsdalskonferansen. 

Mer enn engasjement 

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 2010

Sted:  Rica Seilet, Molde

Betaling: Deltakeravgiften vil bli utfakturert

Deltakeravgift: Pris kr 2 600 + mva, inkl lunsj og tapas kl. 16.00

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.


