
Molde, 26. september 2012

Med Erik Berg, Arthur Brunvoll, John Peder Egenæs, Einar Gelius, Arvid Gjerde, 
Marianne Gjerde, Stig O. Jacobsen, Magne Lerø, Janne H. Matlary, Jo Nesbø og Kåre Willoch.

og samfunnsansvar



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.



vELKOMMEN

Makt. Etikk. Ansvar.
Hva regnes som rett og galt der du jobber? Hva er drivkraften til næringslivsledere som tar ansvar for 
samfunnet rundt seg? Romsdalskonferansen 2012 setter etikk og samfunnsansvar på dagsorden. 
 
Etikk. For mange har jobben blitt en viktig del av egen identitet, og undersøkelser viser at ansatte 
ønsker å jobbe for bedrifter som står for de samme holdningene som dem selv. Bedrifter som tar dette 
på alvor vil vinne kampen om kundene og de klokeste hodene. Hvordan sikre bevissthet om etiske 
problemstillinger i egen virksomhet? 

Samfunnsansvar. Storsamfunnet makter ikke alltid å stille opp for å holde liv i utdanningstilbud, 
idrettslag, musikkmiljøer, festivaler, realisere veiprosjekter og andre viktige tiltak. Og kanskje er det heller 
ikke ønskelig? Kanskje får vi et bedre samfunn av at bedrifter og enkeltpersoner tar et direkte ansvar 
for utviklingen lokalt? Ofte ser vi at nasjonalt eller internasjonalt eide aktører i stor grad overlater dette 
«ansvaret» til bedrifter som har lokalt eierskap. Er det riktig? Er det en fornuftig strategi? Hvilket ansvar 
kan vi regne med at næringslivet tar fremover?

Vaktbikkjene. Har du makt, har du lov? Eller trenger vi noen som lyser opp de mektiges mørke 
kroker? Mye som tidligere var ukjent eller stilltiende akseptert vil i dag skape store overskrifter om 
kritikkverdige forhold. Hva er det som fortjener et kritisk blikk fra vaktbikkjene i media og ideelle 
organisasjoner?

Innlederne. Til å innlede på årets konferanse har vi har fått med oss en rekke sentrale personer fra 
både næringslivet og den offentlige debatt, som enten profesjonelt eller personlig har erfaringer og 
kunnskap om temaet.

Heder og ære. Utmerkelsen Årets I vil bli delt ut under konferansen. De fem foregående vinnerne er: 
RaumaRock (2006), Kjell Inge Røkke (2007), Fred Kavli (2008), Inge Huse (2009), Arild Hervik (2010), og 
Iver Gjelstenli (2011).

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

Sett av onsdag 26. september til en interessant dag om temaet etikk og samfunnsansvar,  og til å møte 
andre næringslivsledere, politikere og representanter fra samfunnslivet i regionen.  

Velkommen til høstens store møteplass i Molderegionen!
  
  
 Britt Flo
 Leder i programkomiteen for  
 Romsdalskonferansen 2012  
 og daglig leder Molde Næringsforum

Samfunnsansvar  ( ..) innebærer at bedrifter integrerer sosiale og 

miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. 

Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover 

å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer» 

Stortingsmelding nr 20 (2008/2009)



09.00 - 09.30 Registrering

09.30 - 09.45 Velkommen
  Britt Flo og Jo Nesbø

09.45 - 10.15 Samfunnsansvar og etikk - fyndord uten reell mening? 
  Janne Haaland-Matlary      

10.15 - 10.30 Pause med kaffe/te

10.30 - 11.00 Pressen - Etikken og samfunnsbyggerrollen    
  Magne Lerø

11.05 - 11.35  Verdens vaktbikkje - å lyse opp de mektiges mørke kroker
  Jon Peder Egenæs  

11.35 - 12.30 LUNSJ      
   
12.30 - 12.40 Etter lunsj, Jo Nesbø

12.45 - 13.15 Ledere og medarbeidere med fokus på verdier, 
  samfunnsansvar og omdømmebygging
  Hva er de riktige og gode holdninger og handlinger?
  Einar Gelius

13.20 - 14.20 Forretning og samfunnsansvar  
  Regionale samfunnsbyggere forteller om sin drivkraft   
  Arthur Brunvoll, Erik Berg, Stig O. Jacobsen, 
  Arvid Gjerde og Marianne Gjerde

14.20 - 14.40 Pause med kaffe/te 

14.40 - 15.40 Etikk i politikk og næringsliv     
  Kåre Willoch 

15.45 - 16.00 Årets I 2011 
  v/leder av juryen årets I 2011, Olav Gjerland.

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

PrOGrAM

Program 26. september



MENNESKENE

Innlederne

Janne H. Matlary 
Janne Haaland-Matlary er en av landets fremste 
samfunnsvitere og deltar aktivt i debatten om 
etikk og samfunnsansvar. Matlary er professor 
i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo 
og har tidligere vært statssekretær i Utenriks-
departementet.

Magne Lerø
Magne Lerø, er redaktør i ukeavisen Ledelse. 
Lerø, som blant annet er utdannet teolog med 
mastergrad i ledelse, er mye brukt som kom-
mentator i media og samfunnsdebatten med 
sine friske og uavhengige analyser om blant 
annet etikk og samfunnsansvar. 

Stig O. Jacobsen
Sammen med Erik Berg har Stig O. Jacobsen 
de siste 20- 30 årene vært sentral medspiller 
i mye av det som har skjedd i regionen vår; 
handel, kjøpesentre, eiendom, reiseliv, hotell, 
lokal verdiskaping, familietradisjoner og 
tilhørighet til hjembygda og fylket er viktige 
stikkord.

Kåre Willoch
Tidligere statsminister, sterk røst, klare me-
ninger, presise analyser og godt kjent for de 
fleste. Har blant annet mottatt utmerkelsene 
«Årets opinionsdanner» av Redaktør- 
for-eningen og Fritt Ord-prisen.

Arvid Gjerde og Marianne Gjerde
Arvid Gjerde, gründer og daglig leder, Marianne 
Gjerde medeier og nestleder i bedriften Arvid 
Gjerde AS som er en aktivt samfunnsutvikler 
i Rauma. Stikkord er festivalutvikling, bolig-
bygging, næringsutvikling og tilrettelegging for 
friluftsliv. Bedriften ble kåret til årets bedrift i 
fylket i 2011.

Arthur Brunvoll
Styreleder og 3. generasjons medeier i hjørne-
steinsbedriften Brunvoll AS. Brunvolls eiere har 
en overordnet målsetting om å sikre arbeids-
plassene og være med på å skape fortsatt vekst 
og framgang for distriktet vårt.

Erik Berg
Sammen med Stig O. Jacobsen har Erik Berg de 
siste 20- 30 årene vært en sentral medspiller 
i mye av det som har skjedd i regionen vår; 
handel, kjøpesentre, eiendom, reiseliv, hotell, lokal 
verdiskaping, familietradisjoner og tilhørighet til 
hjembyen og fylket er viktige stikkord.

John Peder Egenæs
Egenæs er generalsekretær i Amnesty Interna-
tional Norge og kjenner bedre enn de fleste hva 
som er internasjonale utfordringer knyttet til 
etiske spørsmål. Årets TV aksjon går til Amnesty 
Internationals menneskerettighetsarbeid.

Einar Gelius
Einar Gelius er prest, forfatter og radioperson-
lighet. Gelius har 25 års erfaring som prest i 
Den norske kirke, mest kjent som sokneprest 
på Vålerenga i perioden 1995-2011. Han har 
hatt eget radioprogram på P4 siden 2004 og har 
forfattet 5 bøker. Gelius er en aktiv samfunns-
debattant og har deltatt i en rekke radio- og 
TV-programmer.



Programkomité 2012 
 
Britt Flo   Leder av programkomiteen Romsdalskonferansen 2012 og daglig leder i Molde Næringsforum
Gunhild Sjøvik Frøystad Markedsdirektør Romsdals Budstikke
Olav Gjerland  Konserndirektør Sparebank1 SMN
Arild Hervik  Professor ved Høgskolen i Molde
Jorid Søvik  Prosjektleder Molde Næringsforum

MENNESKENE

Møteleder 
 

Juryleder Årets I 2011

Olav Gjerland,
styreleder i Molde Næringsforum 
 

Jo Nesbø
Multikunstner, trenger ingen nærmere presentasjon.
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Vi hører til her
Gjennom generasjoner har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har 

bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og gode levekår for befolkningen. Sparebanken Møre 

er en del av denne kulturen.

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 mottatt betydelige bidrag 

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

 

Med engasjert hilsen

Sparebanken Møre
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Info/påmelding

INfO/PåMELdING

Tid:  26. september 2012, kl 09.00-17.00

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.


