
Molde, 28. september 2011

Med Arild Hervik, Eirik Bergsvik, Elin Ørjasæter, Elsa Almås, Espen Esther Pirelli Benestad,  
Karita Bekkemellem, Kjetil Siem, Martin Risnes og Marvin Wiseth



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. 

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

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

Flere tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt be-

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

 

Med engasjert hilsen

Sparebanken Møre

Fo
to

: T
on

y 
H

al
l



vElKoMMEn

Bli med på Romsdalskonferansen 28. september 2011

Vi har igjen gleden av å invitere til Romsdalskonferansen, den sjette i rekken. 
Sett av onsdag 28. september 2011, til å møte næringslivsledere, politikere 
og øvrig offentlig- og samfunnsliv fra regionen.  Vi kan love en dag med gode 
innlegg, kanskje litt på siden av det du arbeider med til daglig men som direkte 
eller indirekte likevel vil være relevant, interessant og givende å høre på.

Årets tema er; ”I samarbeid”.  Tidligere I pris vinner Inge Huse sa omtrent 
som følger;  ”i Romsdal er det mange som er i verdensklasse innen sitt  
område, men de sitter der på sin egen tue og få vet om de.  Tenk om de kunne 
samarbeidet mer”. I Romsdalsregionen er vi gode på samarbeid innen mange 
sektorer, bla er det i Molde løftet mange store prosjekt i samarbeid mellom 
offentlig/privat sektor, slik som forlengelse av rullebanen på flyplassen. Disse 
løftene hadde ikke vært mulig om en ikke fikk til samarbeid på tvers av  
sektorer. Fremover vil det bli ytterligere økt fokus på samarbeid mellom 
skole/akademia og næringsliv, og mellom bedrifter.  Alt handler om samarbeid, 
fra jobb, politikk til ekteskap og barneoppdragelse er dette tema ingen  
kommer utenom.  Til konferansen har vi fått med en rekke sentrale  
personer, fra næringsliv og offentlig, som enten profesjonelt eller personlig  
har erfaringer og kunnskap om temaet.

Utmerkelsen Årets I vil bli utdelt under konferansen. De fem foregående  
vinnerne er:
RaumaRock (2006), Kjell Inge Røkke (2007), Fred Kavli (2008),  
Inge Huse (2009) og Arild Hervik (2010).

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 2011  
 og daglig leder Molde Næringsforum



09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.05 Velkommen
  v/leder programkomiteen Romsdalskonferansen 2011, Britt Flo

10.10 – 10.40 I kunnskapssamarbeid
  v/Arild Hervik og Martin Risnes

10.45 – 11.15 Samarbeid – det handler om å se og bli sett?
  v/Espen Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås

11.15 – 11.35 Pause med kaffe og frukt

11.35 – 12.05 Hvordan lykkes med samarbeid i en konkurranseutsatt verden
  v/Eirik Bergsvik

12.10 – 12.40 Samarbeid i skjæringspunktet mellom idealisme og kapitalisme
  v/Kjetil Siem

12.40 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.15 Fra mammutjakt til Google
  v/Elin Ørjasæter

14.15 – 14.30 Pause med kaffe/te

14.30 – 15.15 Samarbeid og makt, posisjonering
  v/Karita Bekkemellem

15.20 – 15.40 Samarbeid – naturlig eller naturstridig? Finnes det kulturforskjeller? 
  v/Marvin Wiseth

15.40 – 15.45 Kulturelt innslag

15.45 – 16.00 Årets I 2011 
  v/Alf Reistad, leder av juryen årets I 2011.
  
16.00  Avslutning

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

PRogRAM

Program 28. september



MEnnESKEnE

Innlederne

Martin Risnes og Arild Hervik 
Martin Risnes er tidligere mangeårig rektor  
ved Høgskolen i Molde og har hatt en sentral 
lederrolle i høgskolens faglige satsing fram til  
dagens posisjon som Vitenskaplig høgskole i 
logistikk.  Arild Hervik er professorer ved  
Høgskolen i Molde – Vitenskaplig høgskole i  
logistikk. Hervik har vært og er sentral på 
mange areaer innen samfunns- og næringsliv 
i Møre og Romsdal og i Norge. Samarbeid 
mellom næringsliv og akademia har ligget hans 
hjerte nært i alle år.  Arild ble Årets I 2010.  

Karita Bekkemellem
satt fem perioder på Stortinget for Møre og 
Romsdal (1989–2009) og var statsråd i to 
regjeringer, og var fra 2005 – 2007 Barne- 
og likestillingsminister. Markerte seg som 
en uredd og engasjert politiker. Blir nå ofte 
benyttet av media til å kommentere ulike 
saker. Bekkemellem er i dag administrerende 
direktør i Legemiddelindustriforeningen. Hun 
utga i 2009 selvbiografien Mitt røde hjerte. 

Marvin Wiseth
har lang erfaring fra både politikk og 
næringsliv, og var fra 1990-1998 ordfører  
i Trondheim kommune. Han har siden  
1999 vært ansatt i SpareBank 1 SMN, og  
er i dag konserndirektør for Kommunikasjon 
og samfunn. Han har hatt ulike stillinger i  
Aker Trøndelag, blant annet som informa-
sjonssjef, og innehar en rekke styreverv, 
fortrinnsvis innen regionale og nasjonale 
kulturorganisasjoner og institusjoner. Blant 
annet er han styreleder i Opplysnings- 
vesenets Fond.  

Eirik Bergsvik 
har lang og bred erfaring fra nasjonal og  
internasjonal oljeservicevirksomhet. De siste  
5 årene har han vært administrerende direktør 
i National Oilwell Varco Norway AS. I denne 
perioden har selskapet utviklet seg til å bli  
verdensledende leverandør av boreutstyr, 
kraner og løfteutstyr til oljeindustrien. Eirik 
har nå nylig gått over i ny jobb som direktør 
for Interwell I Stavanger.  Tidligere har han 
bla hatt ledende stilling hos tidligere Molde 
Kran og Procon Engineering. Eirik har vært en 
av frontfigurene for oppbygging av et utvidet 
samarbeid mellom offshorerelaterte næringer i 
Agderregionen, NODE.

Kjetil Siem
er et kjent navn for mange. Han har en allsidig 
karriere bak seg. Kjetil er utdannet drama- 
pedagog med spesialisering innen dukketeater. 
Han har tidligere vært direktør i Norsk Topp-
fotball, direktør i Vålerenga Fotball, reporter 
og leder for mesterskap i TV2 og journalist i 
Aftenposten. Siden 2007 har han vært adm dir 
for Premier Soccer League (PSL) i Sør-Afrika, 
hvor han er frem til høsten 2011. Han tar da 
med seg kone, fire barn og returnerer til Norge 
og jobb som sportsdirektør i TVNorge.  
Kjetil er også gründer, idémaker og han har 
forfattet flere bøker, blant annet en biografi  
om Ole Gunnar Solskjær.

Elin Ørjasæter
er kommentator i E24, Norges største 
næringslivsavis på nettet. Hun har tydelige innspill 
om arbeidsliv og politikk, både i E24 og i debatter 
i radio/TV. Elin har skrevet fagbok i ledelse og 
flere artikler i blant annet Samtiden om arbeidsliv. 
Hun har tidligere vært hodejeger, personaldirek-
tør, informasjonssjef, forhandler i fagforening og 
barnebokforfatter, i omvendt kronologisk  
rekkefølge. Elin er utdannet Cand.philol med 
hovedfag i samfunnsgeografi. Hun er godt 
forankret i fag og forskning om ledelse og deler 
generøst av egne erfaringer i sine foredrag som 
serveres med et glimt i øyet, til stor begeistring 
for salen. 

Espen Esther Pirelli Benestad  
og Elsa Almås
Elsa Almås er klinisk psykolog, familieterapeut 
og sexolog. Hun har privat praksis i Grimstad 
sammen med ektefellen Esben Esther Pirelli 
Benestad som også er lege, familieterapeut og 
sexolog. De er begge førstelektorer ved Univer-
sitetet i Agder. De har blant annet skrevet flere 
bøker sammen innen faget sexologi. Samarbeid 
handler, i siste eller første instans, om sam-
vær mellom mennesker. Hvordan opptrer vi, 
hvordan vi blir oppfattet, hvordan kommuniser-
er vi med hverandre. Å bli bedre på samarbeid 
handler kanskje om å se hverandre slik vi ser 
oss selv? 
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Programkomité 2011 
 
Britt Flo   Leder av programkomiteen Romsdalskonferansen 2011 og daglig leder i Molde Næringsforum
Carl Morten Amundsen Teatersjef Teatret Vårt
Gunhild Sjøvik Frøystad Administrerende direktør Romsdals Budstikke
Olav Gjerland  Konserndirektør Sparebank1 SMN
Arild Hervik  Professor ved Høgskolen i Molde
Johan Hjelvik  Daglig leder Vestnes Næringsforum
Bodil Hollingsæter Regionbanksjef Sparebanken Møre
Rigmor Brøste Kjersem Rådmann Nesset kommune
Jorid Søvik  Prosjektleder Molde Næringsforum

MEnnESKEnE

Møteledere 
 

Juryleder Årets I 2011 

Alf Reistad, 
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

Fredrik Steen
er stand up-komiker, tekstforfatter og skuespiller. Fra 1992 
til 1998 var han programleder og reporter i NRK radio, 
men hektet seg kjapt på da det nye stand up-miljøet  
etablerte seg i Oslo på begynnelsen av 90-tallet. Siden 
1996 har Fredrik vært komiker og sceneartist på heltid, og 
har mer enn 2000 forestillinger bak seg, blant annet som 
revyfiguren ”Hildegunn Moltubakk”. I 2002 flyttet Fredrik 
tilbake til hjembygda Ulsteinvik på Sunnmøre, etter 13 år i 
hovedstaden. Siden da har han jobbet med egne produk-
sjoner, konserter og revyer.



smn.no 

[SamSpill]
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.

Vekst og endring krever samarbeid og samspill. Når aktørene 
innen det offentlige og privat næringsliv spiller på hverandres kom-
petanse og erfaring, er det store muligheter for å lykkes med å 
skape noe nytt. 

SpareBank 1 SMN er opptatt av at viktige aktører i næringslivet 
skal ha møteplasser for kunnskapsdeling og idèutveksling. Derfor 
støtter SpareBank 1 SMN Romsdalskonferansen.



Info/påmelding

InFo/PåMEldIng

Tid:  28. september 2011

Sted:  Rica Seilet, Molde

Betaling: Deltakeravgiften vil bli utfakturert

Deltakeravgift: Pris kr 2 700 + mva, inkl lunsj og tapas

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.


