
Vi som står sammen

PROGRAM

Torsdag 26. oktober i Pinsekirka på Moa



PROGRAMSTED: Pinsekirka, Vingårdsskiftet

  

08.15 – 09.00
Registrering – Kaffe og litt å bite i.

09.00 – 09.10
Konferanseåpning 
Eva Vinje Aurdal, 
ordfører, Ålesund kommune

09.10 – 09.40 
Helsesjekk av regionen vår
Ole Helge Haugen, 
fylkesplansjef, Møre og Romsdal fylkeskommune

09.40 – 10.30 
Ålesund – porten til verden?
Paul Terstegge, 
General Manager North Europe for Air France-KLM

  10.30 – 10.45: Kaffe og benstrekk

10.45 – 11.15 
Næringslivet i fylket; gode utsikter eller nye 
tilbakeslag?
Inge Furre, 
sjefsøkonom, Sparebanken Møre

11.15 – 12.15 
By- og regionsutvikling – hva kan vi lære av 
feila fra i går? 
Erling Dokk Holm, 
forsker og forfatter, Norges Markedshøyskole 
(NMH)

  12.15  13.00: Lunsj 

  13.00 –  13.15: Underholdning 
  13.00  13.15: Underholdning L
13.15 – 13.45 
Klarer vi å beholde kompetansen i regionen 
etter endt utdanning? 
Annik Magerholm Fet, 
viserektor NTNU
  
13.45 – 14.15 
Regionsbygging i et historisk perspektiv 
– mitt liv som regionsbygger og politiker
Lodve Solholm, 
fylkesmann, Møre og Romsdal fylke

14.15 – 14.45 
Samarbeid som strategi for god byutvikling, 
erfaringer og anbefalinger 
Jan Willy Føreland, 
prosjektleder WSP

   14.45 – 15.00: Kaffe og benstrekk

15.00 – 16.00 
The Great Global Attraction Game
Kjell A. Nordstrøm, 
professor og forfatter

16.00: 
Konferanseslutt
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I år stiller Moakonferansen igjen med en rekke av de fremste nasjonale 

og internasjonale meningsbærere innen by- og regionutvikling.  Årets konferansier

Peter Butenschøn
KONFERANSIER 

Peter Butenschøn er arkitekt, forfatter 
og byplanlegger med utdanning fra 
England og USA. 

Butenschøn er særlig kjent som 
initiativtaker til Norsk Forum, rektor 
ved Kunsthøyskolen i Oslo, og som 
arkitekturskribent og kritiker.
 
Han har vært rådgiver i Kultur-
departementet, har skrevet og forelest 
om byer i en årrekke og har vært råd-
giver for norske bykommuner.



Helsesjekk av regionen vår

Ole Helge Haugen
FYLKESPLANSJEF, MØRE OG ROMSDAL 
FYLKESKOMMUNE 

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i 
Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Han har ansvar for statistikk og 
samfunnsansvar for hele fylket. 
Haugen har en mastergrad i offentlig 
administrasjon og statsvitenskap fra 
Copenhagen Business School og har 
arbeidet med samfunnsanalyser i 
Møre og Romsdal i mange år. 

Han er opptatt av samfunnsutviklingen 
i fylket og hvordan det utvikler seg i 
forhold til demografi, arbeidsmarked, 
flytting og pendling og ungdom og 
utdanningsnivå.

Ålesund – porten til verden?

Paul Terstegge
GENERAL MANAGER NORTH EUROPE FOR 
AIR FRANCE-KLM

Paul Terstegge er nordensjef for 
Air France og KLM. 

Han er utdannet på Eindhoven 
University of Technology og har i 
mange år jobbet for KLM. 

Han ser tegn til bedring i det norske 
markedet etter at oljekrisen dempet 
KLMs vekst i Norge, og kapasiteten 
på noen ruter blir nå oppjustert. 

Terstegge ønsker å komme med 
synspunkter rundt Ålesundsregionen 
og flytrafikken til Vigra. 

4 5



Næringslivet i fylket; gode utsikter 
eller nye tilbakeslag?

Inge Furre
SJEFSØKONOM, SPAREBANKEN MØRE

Inge Furre er sjefsøkonom i Sparebanken 
Møre og en av Norges mest profilerte 
økonomer. 

Han er utdannet samfunnsøkonom og 
har blant annet jobbet i Finans-
departementet, Bankforeningen og 
Pareto Securities. 

Furre har nesten 30 års erfaring fra 
analysevirksomhet i finansnæringen og 
er fast gjesteforeleser om pengepolitikk 
ved Norges Handelshøyskole.

By og regionsutvikling – hva kan vi 
lære av feila fra i går? 

Erling Dokk Holm
ARKITEKT, BYPLANLEGGER, FORFATTER 
OG FØRSTEAMANUENSIS

Erling Dokk Holm er utdannet stats-
viter, og er 1. amanuensis og dekan 
ved Markedshøyskolen. 

Han har arbeidet akademisk med 
byutvikling, design og arkitektur 
og moderne forbruksmønster, og 
har gjennom flere år vært aktiv i 
samfunnsdebatten med sine skarpe 
meninger rundt disse temaene. 

Erling Dokk Holm har en fast spalte 
i Dagbladet Magasinet, og er fast 
kommentator i Dagens Næringsliv.

Hans forskning de siste årene har 
kretset rundt spørsmål om urban 
vekst og byers sosiale, økonomiske 
og kulturelle liv.
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Klarer vi å beholde kompetansen i 
regionen etter endt utdanning? 

Annik Magerholm Fet
VISEREKTOR VED NTNU

Dr. Annik Magerholm Fet er professor i 
miljøledelse, systemteknikk og livsløps-
analyse ved IØT, NTNU i Trondheim. 

Hun er leder for flere nasjonale og inter-
nasjonale forskningsprosjekter innen 
global produksjon, miljø og bedrifters 
samfunnsansvar. 

Hun har vært med å utvikle det norske 
systemet for miljødeklarasjoner, klima-
spor og water footprint for produkter, 
og har arbeidet med miljøanalyser i 
forhold til miljøansvar i det maritime 
clusteret.

Hun er norsk delegat i internasjonale 
komiteer for utvikling av miljøstyrings-
standarder. 

Hun leder en forskningsgruppe for 
miljøstyring og bedriftenes samfunns-
ansvar ved NTNU og ser muligheter for 
bærekraftig ledelse og systeminnovasjon 
for å få endringer og styrke norsk 
industri i ulike sektorer. 

Regionsbygging i et historisk 
perspektiv – mitt liv som regions-
bygger og politiker

Lodve Solholm
FYLKESMANN I MØRE OG ROMSDAL

Lodve Solholm er utdannet lærer, og har 
arbeidet mange år i Ørskog kommune 
både som lærer og som etatssjef for 
kirke, undervisning og kultur. 

Solholm har siden 1977 vært medlem 
av ulike politiske utvalg og var stortings-
representant fra Møre og Romsdal, 
som representant for Fremskrittspartiet, 
i periodene 1989-93 i tillegg til 1997-
2009, til han begynte som fylkesmann 
i 2009. 

Solholm har også vært varaordfører i
Ålesund.  I dag er han fylkesmann i
Møre og Romsdal. Han har i alle år vært
språkpolitisk tydelig og engasjert både
i og utenfor Fremskrittspartiet.
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Samarbeid som strategi for god by-
utvikling, erfaringer og anbefalinger

Jan Willy Føreland

BYPLANLEGGER

Jan Willy Føreland er utdannet sivil-
ingeniør fra NTNU. Han har lang 
erfaring både fra offentlig og privat 
virksomhet, bl.a. innen planlegging på 
ulike nivå og med eiendomsutvikling. 

Han har bakgrunn som gründer og 
oppstarter av tidligere Faveo prosjekt-
ledelse, nå WSP. 

Føreland er leder av Næringsforeningen 
i Kristiansandsregionen og har arbeidet 
både nasjonalt og regionalt med by-
utvikling. Føreland har de senere årene 
jobbet mye med transformasjon av 
byområder i flere norske byer. 

The Great Global Attraction Game

Kjell Nordström

PROFESSOR OG FORFATTER

Kjell Nordström har doktoreksamen i 

International Business fra Handelshøy-

skolen i Stockholm. 

Han har 20 års erfaring i å arbeide med 

multinasjonale bedrifter og har fungert 

som rådgiver og konsulent for flere store 

multinasjonale bedrifter over hele verden.

Han er teknisk ingeniør, doktor i økonomi 

og, vil noen hevde, popstjerne i foredrags-

bransjen. Hans uortodokse stil, direkte 

form og kompromissløse budskap har 

vekket stor oppmerksomhet.

Kjell Nordströms egen tenkning har i 

årevis vekt begeistring. År etter år oppnår 

han høye plasseringer på den vel-

renommerte webplassen «The Thinkers 

50», verdens 50 fremste ledelsestenkere. 

Nordstrøm vil snakke om globalisering, 

urbanisering, framtidsutsikter og mye mer.
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moakonferansen.no

Hovedsamarbeidspartner:

Sponsorer:

NORDVEST

NÆRINGSBYGG AS

Arrangør:

DaaeKvartalet Kompetanse AS


