Program

Samspillkonferansen
Strategier for økt samspill mellom kommuner,
nærings- og samfunnsliv og FoU
Tid: 		
Fredag 1. desember 09.00–15.50
Sted: 		
Campus Ålesund, NMK-bygget
Arrangør: Region Ålesund og NTNU Alumni

Program
09.00–10.00 Registrering, mingling og kaffe
Møteleder: Mari Liavaag Holm, Universitetslektor, Institutt for internasjonal
forretningsdrift, NTNU

10.00–13.00 Plenumsdel 1
Sted: Møretanken
10.00–10.15
En region kjent for skapervilje og omstillingsevne – hvordan samspille
for vekstkraft framover?
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.15–10.45
Hva må til for å sette Ålesundregionen i førersetet for samfunnsutviklingen?
Geir Vinsand, daglig leder, NIVI Analyse
10.45–11.20
NTNU som drivkraft i regional utvikling
Olav Bolland, dekan, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU
Annik Magerholm Fet, viserektor, NTNU i Ålesund
Alexandra Neyts, koordinator, NTNU Havrom
11.20–11.55
Utfordringer og forventninger i det regionale samarbeidet
Espen Remme, direktør, Helse Møre og Romsdal
Hanna Relling Berg, redaktør, Sunnmørsposten
Eva Brox, Vice President HR, Sperre Industri AS
11.55–12.10 Pause
12.10–12.35
Erfaringer fra samarbeid mellom kommuner, region og FoU
Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune
Mari Grut, seniorrådgiver, Regional utvikling, Næring og innovasjon,
Sør-Trøndelag fylkeskommune
12.35–13.00
Hvordan lykkes med samspill i regionen og posisjonering nasjonalt?
Knut Flakk, konsernsjef, Flakk Gruppen og styreleder, The North West
Per Erik Dalen, CEO, ÅKP
13.00–13.15
Ålesundregionen må ta posisjonen som kraftsenteret mellom Bergen
og Trondheim
Marianne Synnes, stortingsrepresentant for Høyre

13.15–13.30
Innledning til gruppediskusjoner, med tilbakeblikk på forrige konferanse
Astrid Eidsvik, rådmann, Ålesund kommune og Anne Mette Liavaag, prosjektleder,
Region Ålesund
13.30–14.15 Lunsj og forflytning

14.15–15.00 Gruppediskusjoner
Sted: ÅKP Blue Innovation Lab
Gruppe 1 og 2: Hvordan kan ulike aktører bidra til omstilling og vekst i regionen?
Gruppeledere: Kjersti Hasselø, prosjektleder for Byen som regional motor, Møre
og Romsdal fylkeskommune og Oda Ellingsen, PhD-kandidat, Rolls-Royce
Gruppe 3 og 4: Hvordan kan FoU samspille sterkere med regionale aktører for
innovasjon og omstilling?
Gruppeledere: Kine Berild Norheim, Stipendiat innovasjon, NTNU/ÅKP og Guttorm
Ulla, daglig leder, Haram Næring og Innovasjonsforum
Gruppe 5 og 6: Hvordan utvikler vi universitets- og studiebyen Ålesund?
Gruppeledere: Anne Reinton, seniorrådgiver, Trondheim kommune og Rolf Viddal,
koordinator, Sit Ålesund
Gruppe 7 og 8: Hvordan lykkes med å øke forskningsmengden i regionen og
inngå flere felles forskningsprosjekter?
Gruppeledere: Roar Tobro, leder Avdeling for virksomhetsstyring, NTNU og
Elisabeth Maråk Støle, direktør, Møreforskning
Gruppe 9 og 10: Hvordan sikre region Ålesund en sterk nasjonal posisjon?
Gruppeledere: Torill Ytreberg, regiondirektør, NHO Møre og Romsdal og Oddbjørn
Hatløy, klyngeleder, Norwegian Rooms Cluster
15.00–15.15 Pause, forfriskninger og forflytning

15.15–15.50 Plenumsdel 2
Sted: Møretanken
15.15–15.45
Oppsummering og konkretisering av felles aksjonspunkter
Moderator: Hans Petter Hildre, Instituttleder, Institutt for havromsoperasjoner
og byggteknikk, NTNU
15.45–15.50
Avslutning – sammen tar vi posisjon!
Vebjørn Krogsæter, ordfører, Haram kommune

Region Ålesund er et samarbeid mellom kommunene: Giske, Haram, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og
Ålesund.
Målet er å bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for
både nærings- og samfunnsliv.
Rådet for Region Ålesund skal:
• bidra til dialog og samarbeid mellom kommunene, forsknings- og utdanningsmiljø og nærings- og
samfunnsliv om utvikling av regionen.
• være et rådgivende organ for styringsgruppa i Region Ålesund og består av representanter fra offentlig,
privat og frivillig sektor. Ålesund kommune har sekretariatsfunksjon.
• oppnevnes av styringsgruppa og ledes av leder for styringsgruppa for Region Ålesund.
• diskutere saker av betydning for regionen, og komme med innspill og råd til styringsgruppa.
• bidra til å sette dagsorden og sørge for felles mobilisering i viktige saker for regionen.
• ha minimum 2 møter i året.

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden
og løsninger som kan forandre hverdagen.
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og
Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor
faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap,
utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
NTNU har åtte fakultet, vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek, over 40 000 studenter og 7100
årsverk (ansatte).
NTNU satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.
NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og
helse. Universitetet er i tillegg vertskap eller partner for 35 større forskningssentra.
NTNU har om lag 9 prosent utenlandske studenter og et bredt internasjonalt nettverk. Det finnes egne
NTNU-kontorer i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).
NTNU når mer enn 100.000 tidligere studenter i mer enn 100 land gjennom sitt alumni-nettverk.
NTNU Alumni tilbyr møteplasser for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og samarbeid mellom NTNU
og arbeids- og næringsliv.

