
RUNDEBORDSKONFERANSEN
AlexandraHotel,Molde // Onsdag18.juli2018

2018

Ormen Lange
120 km

Samarbeidspartnere i Gassknutepunkt Nyhamna:

Gassknutepunkt Nyhamna  
er finansiert av GassROR IKS



08:00 Registrering

08:30 Musikalsk innslag med Sparebank1 SMN Jazztalent 2018

08:45  «Velkommen» Bernhard Riksfjord (Aukra kommune / Gassknutepunkt Nyhamna)  
Programleder Finn Langeland (Norsk Industri)

TEMA 1 – GASSEN OG DET GRØNNE SKIFTET 
09:00  «Olje- gassvirksomheten på norsk sokkel, en næring for fremtiden».  

Terje Søviknes, olje- og energiminister

09:20  «Hvordan sikre den norske gassens konkurransekraft?» 
 Frode Leversund (adm. dir. Gassco)

09:40  «Norsk gass i EUs grønne skifte» 
 Paal Frisvold (EU-rådgiver i Norsk Industri i Brussel)

10:00  «Kan CCS (Carbon Capture and Storage) bli et nytt industrieventyr?»  
Trude Sundset (adm. dir Gassnova)

10:20 Beinstrekk

TEMA 2 – NORSK ENERGI- OG MILJØPOLITIKK
10:40  Paneldebatt mellom Stein Lier-Hansen (adm. dir Norsk Industri), Hans-Christian Gabrielsen (LO-leder), 

Helge Orten (stortingsrepresentant Høyre) og Else-May Botten (stortingsrepresentant Arbeiderpartiet) 
om norsk energi- og miljøpolitikk

TEMA 3 – LOKAL KONKURRANSEKRAFT OG VERDISKAPING
11:20  «Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal» 

Lage Lycke (daglig leder Møreforsking Molde)

11:30  «Arbeidsplassutvikling i Molderegionen» 
Ole Helge Haugen (fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune)

11:40  «Vi må jobbe smartere» 
Fredrik Rakvåg (Business manager engineering Axess Molde)

11:50  «Tilbake på Nyhamna – muligheten for ny ekspansjon» 
Terje Hellum (adm. dir Prezioso Linjebygg Norway)

12:00  «I startblokka for en ny opptur i Molde?» 
Håvard Høgset (Director of Operation Lifting & Handling Norway – National Oilwell Varco)

12:10 LUNSJ

TEMA 4 – RUNDEBORDSDISKUSJON
13:00 Diskusjon ved bordene – se vedlagt hefte for 8 ulike tema for gruppearbeid

14:00 Presentasjon av gruppearbeidene (max 4 min pr bord) 

14:45 Avslutning av faglig del – tid til fri disposisjon i jazzbyen Molde

SOSIAL DEL – GILDEHALLEN STÅR TIL VÅR DISPOSISJON HELE KVELDEN
17:00  Servering av ettermiddagsmat inkludert forfriskninger på Gildehallen, sponset av Aukra Næringsforum 

(dørene åpner kl 16:30)

18:00 Konsert med Stanley Clarke Band 

20:00  Konsert med Van Morrison

21:45 Middag i Gildehallen

PROGRAM
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Diskusjonene rundt bordene er en meget sentral del av Gassknutepunkt
Nyhamna sin årlige Rundebordskonferanse, som arrangeres for niende året 
på rad under Moldejazz.
 
Vedlagt finner dere oversikt over tema og bordplassering for årets konferanse.
Mange av deltakerne er plassert etter ønske fra de ulike bordlederne. Vi har
valgt å spre deltakerne slik at vi har en god blanding på bordene, og for å
få innspill fra deltakere som ikke nødvendigvis har detaljkunnskap om
temaene som blir tatt opp til diskusjon.
 
Gassknutepunkt Nyhamna blir etter planen avviklet ved årsskiftet, og vil
derfor ikke kunne stå som arrangør for eventuelle framtidige arrangement.
Vi ber om en kort tilbakemelding fra hvert enkelt bord om konseptet med en
Rundebordskonferanse under Moldejazz likevel bør videreføres. I tilfelle
videreføring er ønskelig, ber vi om forslag til hvem som bør stå som
fremtidig arrangør og hvilke endringer som anbefales.
 
Innspill kan også sendes pr mail til alf.reistad@krafti.no
 
Eventuelle punkt som de ulike bordene ønsker at Gassknutepunkt Nyhamna
eller eventuelt andre aktører skal følge opp,  må presiseres under
oppsummeringen.
 
Hvert bord får maksimalt 4 minutter til å oppsummere
konklusjonene i plenum.
 
Takk til bordledere som har bidratt med utarbeidelsen av tema og
rekruttert deltakere til de ulike bordene!
 
Styringsgruppa for Gassknutepunkt Nyhamna ønsker alle en innholdsrik
konferanse og konstruktive diskusjoner og samtaler, både rundt bordene
og under det sosiale arrangementet på kveldstid!
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Har norsk naturgass en plass i norsk og europeisk energimiks?  

Under tidligere Rundebordskonferanser har vi hatt stort fokus på hvilken plass norsk gass har, og vil ha, i 
fremtidens energimiks i Europa.

Norsk Gassforum ønsker på nytt å blåse liv i engasjementet for naturgass etter at de har fokusert på biogass 
de siste årene. Naturgass som grunnlag for hydrogenproduksjon med CO2-rensing er en lovende teknologi 
som nå testes ut. Om man i tillegg får til lagring av CO2 på sokkelen, kan det bli en ny vår for naturgass også i 
Norge. Videre ønsker Norsk Gassforum å rette søkelyset mot CO2-avgiften som er innført på naturgass. Denne 
undergraver gassens konkurransekraft i forhold til mer forurensende energi i industri og transport.

Tidvis oppleves det forholdsvis hard kritikk av norsk petroleumsskatteregime der det hevedes at staten 
subsidierer leting og utbygging på sokkelen. Blant annet WWF Norge har stilt seg svært kritisk til utbyggingen 
av Polarled og Aasta Hansteen, og hevder at dette vil bli ulønnsomme prosjekt for staten.

DISKUSJONSTEMA:
 » Hva må til for økt anvendelse av naturgass i Norge? 

 » Hvordan sikres lønnsomheten i norsk petroleumsindustri både for staten og oljeselskapene?  

Ansvarlig: Per Rune Henriksen (Norsk Gassforum) 

Øvrige deltakere:

Terje Søviknes OED

Jon Aasen Møre og Romsdal fylkeskommune

Håvard Høgset National Oilwell Varco

Jan Soppeland Shell

Trude Sundset Gassnova

Frode Leversund Gassco

Paal Frisvold Norsk Industri

Katerina Shaton Høgskolen i Molde 

1
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Omdømme for norsk petroleumsvirksomhet 

Det er økende skepsis til utvinning av olje og gass i Norge. Ut fra miljøhensyn hevder sterke røster at bransjen 
ikke har en fremtid. Det fremheves at Norge, som et rikt land, både har råd til og moralsk ansvar for å lede veien 
bort fra petroleum. Samtidig spiller Norge en stadig viktigere rolle som energileverandør for land som ønsker å 
erstatte kull med gass for å få ned CO2-utslippet.  

En viktig diskusjon er derfor hvordan vi ivaretar bransjens omdømme, sikrer rekrutteringen og bevarer og 
utvikler nødvendig kompetanse.

DISKUSJONSTEMA:
 » Hvilke tiltak kan iverksettes for å styrke bransjens omdømme?

 » Hvordan kan Møre og Romsdal som et viktig industrifylke ta en posisjon i denne debatten? 

 » Hvordan bør vi arbeide for å sikre rekrutteringen til bransjen?

Ansvarlig: Kitty Eide (Shell)

Øvrige deltakere:

Christian Haugen OED

Randi Bergundhaugen Vestnes kommune

Ingrid Husøy Rimstad Aukra kommune

Marianne Synnes Høyre / Stortinget

Knut Stefanussen Axess

Astrid Paulsen NAV

Finn Langeland Norsk Industri

Javid Baghirov Høgskolen i Molde (Master-student)

2
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Kostnadsfokus

Petroleumsbransjen er syklisk av natur. Etter å ha gjennomgått en krevende nedgangsperiode, peker pilene 
igjen oppover. Nye kontrakter tildeles og både operatørene og leverandørindustrien bygger seg opp igjen. 

Store kostnadskutt har nå resultert i bedre konkurransekraft og økt inntjening. Dette er oppnådd blant annet 
gjennom større fokus på forbedringsarbeid ved bruk av Lean og Digitalisering. 

Historisk er oppgangstider, som vi opplever i dag, kostnadsdrivende. Mange spør seg om næringen har lært, 
eller om ny oppgang på nytt vil medføre store kostnadsøkninger.

DISKUSJONSTEMA:
 » Hvordan sikres konkurransekraften for norsk sokkel i oppgangstider? 

 » Hvilken rolle kan lokal leverandørindustri spille i arbeidet med å finne nye og smarte løsninger?

Ansvarlig: Gunnar Gjeldvik (Alpha)

Øvrige deltakere:

Ingebjørg Klausen R&M Ship Interior

Fredrik Rakvåg Axess

Odin Estensen Shell

Siv Solem Equinor

Bengt Lie Hansen BLH Energyconsulting

Stein Lier-Hansen Norsk Industri

Hans-Christian Gabrielsen LO

Stine Setsaas TS Group

3
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Lokal forskning og relevant utdanning

ROR og det lokale næringslivet er opptatt av hvordan Høgskolen i Molde (HiMolde) og miljøet på campus kan 
styrkes. Miljøet har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i et innovativt og krevende arbeidsliv 
både i privat og offentlig sektor. Samtidig er det stadig nye krav og forventninger til institusjonene, dels som en 
følge av de samme samfunnsendringene som arbeidslivet forøvrig opplever med stadig økende konkurranse 
og forventninger til høyere kvalitet og effektivitet. 

Det forventes at HiMolde bidrar til en rasjonell arbeidsdeling og samarbeid om studieprogrammer og 
forskningsprosjekter med andre institusjoner, samtidig som man skal konkurrere med de samme om tilskudd 
fra Forskningsrådet og EU. 

Noen andre paradokser er at HiMolde skal tilby studentene fleksibel og yrkestilpasset pedagogikk, bidra til 
innovasjon og økt mobilitet samtidig som man skal utnytte eksisterende lokale fortrinn. 
Det meste av forskningsmidlene som fordeles gjennom Forskningsrådet og EU-programmene er knyttet til 
brukerstyrte prosjekter. Det kan virke som om virkemidlene fremstår som for vanskelig tilgjengelig for det 
samme arbeidslivet som de er tiltenkt, enten pga omstendelige søknadsprosesser og byråkratisk rapportering, 
eller fordi kompetanseutviklingen som de bidrar til ikke virker tilstrekkelig relevant. 

I Norge er det registrert over 16.000 sysselsatte innen forskning og utviklingsarbeid. For Møre og Romsdal 
er tallet for 2017 på kun 185 personer. Dette tilsvarer 1,1 % i et fylke som har 5 % av landets befolkning. 
Forskningsarbeidet som utføres i Møre og Romsdal blir i dag i stor grad utført av institusjoner utenfor fylket.

DISKUSJONSTEMA:
 » Et ekspert-utvalg forslår å desentralisere evaluering og oppfølging av store deler av den næringsrettede 

forskningen. De store universitetene går hardt ut mot dette i sine høringssvar, og mener det vil svekke 
kvaliteten på forskningen. Hva kan vi gjøre for å bidra til å øke forskningsaktivitetene i regionen? 

 » De fleste ønsker at HiMolde skal fortsette å vokse, og dermed utdanne flere personer med 
forskerkompetanse. De færreste tilsetter forskere. Etterutdanningstilbudene til høgskolen har plass til langt 
flere studenter enn de har nå. Hva er den riktige strategien for å utnytte denne kompetansen? 

 » På hvilken måte kan HiMolde sammen med arbeidslivet i regionen styrke seg gjennom en eventuell fusjon 
med et større universitet?

Ansvarlig: Steinar Kristoffersen (Høgskolen i Molde)

Øvrige deltakere:

Torgeir Dahl Molde kommune

Lodve Solholm Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Lage Lyche Møreforsking Molde

Kolbjørn Heggdal Sparebanken Møre

Birgitte Vegsund Aukra Næringsforum

Britt Flo Molde Næringsforum

Helge Kjøll jr Aukra kommune

Audhild Mork Aukra kommune

4
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Møreaksen, vekst og utvikling

E39 Ålesund–Molde via Møreaksen er vedtatt i Nasjonal Transportplan 2018–2029 med mulighet for 
anleggsstart i perioden 2018–2023. 13 ulike fagmiljøer har vurdert samfunnsnytten av strekninger som 
omfatter Møreaksen. Tallene spriker ut i fra metode og forutsetninger, men det overordnede bildet er veldig 
positivt. Mest interessant er kanskje likevel det som ligger bak tallene om hvilke muligheter realisering vil gi for 
arbeidsmarked og næringsutvikling ved å knytte Ålesund-regionen og Molde-regionen tettere sammen.

Høsten 2018 ønsker Møreaksen AS å fokusere enda sterkere på hvilke effekter E39 Ålesund–Molde via 
Møreaksen og Kjerringsundet kan ha for vekst og utvikling i næringslivet. F.eks. ved å ta i bruk animasjonsfilm, 
presentasjoner osv som får frem dette på en god måte. Da må det samles innspill fra bedriftene om hvilke 
effekter det vil gi å koble Ålesund-regionen og Molde-regionen sammen. 

DISKUSJONSTEMA:
 » Hva er de viktigste effektene en vil oppnå ved realisering av Møreaksen og Kjerringsundet?

 » Hvordan kan vi få engasjert næringslivet og øvrige aktører i det videre arbeidet?

Ansvarlig: Harald Espeland (Møreaksen)

Øvrige deltakere:

Odd Helge Gangstad Midsund kommune

Ottar Brage Guttelvik Møre og Romsdal fylkeskommune

Torill Ytreberg NHO Møre og Romsdal

Helge Orten Høyre / Stortinget

Per Arne Rindarøy Aukra Maritime

Kjetil Strand Statens Vegvesen Region midt

Håvard Austvik Statens Vegvesen Region midt

Jan Petter Hammerø Kjerringsundet

5
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Utnyttelse av spillvarmen på Nyhamna

Møre og Romsdal fylkeskommune har i flere år jobbet for å få utnyttet spillvarmen fra gassprosesseringsanlegget 
på Nyhamna, og både fylkeskommunen og Aukra Næringsforum har finansiert ulike utredninger om temaet. 

Nå har det endelig kommet en stor aktør på banen som viser reell interesse for bruk av spillvannet/varmen 
til landbasert fiskeoppdrett i Harøysundet. Fylkeskommunen har tidligere utredet muligheten for å føre 
spillvarmen på Nyhamna over fjorden. Utredningene konkluderer med at det ikke er noen tekniske hinder for å 
gjøre det. Mengden som oppdrettsanlegget trenger er stort, men utgjør likevel ikke mer enn noen få prosent av 
den totale mengden spillvarme på Nyhamna. Det ligger altså, bokstavelig talt, et hav av ubrukt energi utenfor 
Nyhamna

DISKUSJONSTEMA:
 » Finnes det andre mulige brukere av spillvarme fra Nyhamna?

 » Hva er de viktigste suksessfaktorene for å kunne ta i bruk spillvarmen til landbasert fiskeoppdrett i 
Harøysundet?

Ansvarlig: Lina Vassdal (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Øvrige deltakere:

Tove Henøen Fræna kommune

Kari Hoset Ansnes LO Møre og Romsdal

Vetle Wang Soleim Høyre / Stortinget

Ivar Helge Hollen Front

Ingjarl Skarvøy Salmon Evolution

Arnt Sommerlund Aukra Næringsforum

Leif Magne Sunde SINTEF

Bengt Endreseth Møre og Romsdal fylkeskommune

6
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Arbeidsplassutvikling i Molde-regionen

Blant annet som et resultat av oljenedturen, falt det totale antall arbeidsplasser i Molde-regionen med hele 747 
i perioden 2015–2018. I samme periode var det en oppgang i antall arbeidsplasser både i Kristiansund-regionen 
og Ålesund-regionen på henholdsvis 506 og 1101.

Dette framgår av Møre og Romsdal fylkeskommunes statistikk, som omfatter alle sektorer – både offentlige og 
private virksomheter.
 
Nedgangen i antall arbeidsplasser i Molde-regionen er i stor grad knyttet til olje- og gass. Dette gjelder 
hele verdikjeden, de mange underleverandørene og øvrige ringvirkninger. Det faktum at det store 
ekspansjonsprosjektet på Nyhamna nå er avsluttet, slår ut både i sysselsettingsstatistikken og for øvrige 
ringvirkninger som f.eks. antall flypassasjerer over Molde Lufthavn Årø.
 
Vi ser nå en del positive signaler om nye arbeidsplasser også i Molde-regionen der leverandørindustrien 
rapporterer om ny, men foreløpig moderat vekst.

DISKUSJONSTEMA:
 » Hvordan vurderes mulighetene for ny vekst i antall arbeidsplasser i Molde-regionen?

 » Hva er suksesskriteriene for økt vekst i både offentlige og private arbeidsplasser i Molde-regionen?

Ansvarlig: Bodil Hollingsæter (Innovasjon Norge)

Øvrige deltakere:

Ketil Ugelvik Midsund kommune

Arne Sverre Dahl Molde kommune

Bergljot Landstad Møre og Romsdal fylkeskommune

Ottar Ohren Høgskolen i Molde

Odd Jørgen Nilssen Aukra kommune

Rune Hoddevik DNB Bank ASA

Jan Emblemsvåg NOV Midsund Bruk

Stein Veland NAV

7
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  Styrking av regionens konkurransekraft

Romsdal Regionråd (ROR) har mål om å bidra til å styrke Molde-regionen blant annet gjennom å bygge opp 
under og videreutvikle interessefellesskapet i regionen.
I denne sammenheng har ROR fått laget en foreløpig SWOT-analyse med utgangspunkt i innspill fra 
representanter fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, næringslivet og næringsfora i regionen.

INTERNE STYRKER

 » Relativt homogen samling av kommuner med 
lik kultur

 » Historisk et godt samarbeid i regionen der en 
har stått samlet om viktige saker 

 » Sterkt og differensiert næringsliv (industri, 
landbruk, fiskeri, service, handel og turisme)

 » Næringslivet stiller opp på «dugnader» 
(flyplass, kulturhus, helsehus, stadion …)

 » En region med folk som vil, og klarer å skape 
resultater på egen hånd. Kulturbetinget, men 
trolig og knyttet til høyt utdanningsnivå på 
befolkningen i noen kommuner

 » Naturgitte forutsetninger med store 
naturressurser

 » Gassknutepunkt på Nyhamna – har gitt 
store ringvirkninger og økonomiske muskler 
gjennom GassROR IKS

 » Molde er fylkesadministrasjonssted, har 
høyskole og kompetansebedrifter, geografisk 
midtpunkt i fylket

 » Offentlige kompetansearbeidsplasser i 
fylkesadministrasjon, vegkontor, sykehus mm.

 » Godt utbygd utdanning inkl. vitenskapelig 
høgskole

 » Godt gründerskap og innovasjonssamarbeid 
(NCE iKuben, ProtoMore, Romsdal Innovasjon, 
Lean Forum Nordvest etc)

 » Relativt gode kommunikasjonsmuligheter 
med fly, jernbane og båt 

 » Aktivt kulturliv, teater, festivaler, sport på 
nasjonalt og internasjonalt nivå samt et rikt 
friluftstilbud

 » Viktige merkenavn som MFK, Moldejazz, 
Atlanterhavsveien, Trollstigen, Romsdalseggen 
m.m.

INTERNE SVAKHETER

 » Relativt få innbyggere (under 60.000)

 » Demografi / lav befolkningsutvikling (særlig i 
distriktskommunene)

 » Det er vesentlig små kommuner, selv om det 
blir noen endringer fra 2020 – små fagmiljø 
som kan mangle kapasitet og kompetanse

 » Molde som regionsenter blir for liten – 
kommunestrukturen for sårbar

 » Romsdalsfjorden, Langfjorden og Julsundet 
splitter regionen fysisk

 » Rauma og spesielt Vestnes er like mye 
knyttet til Ålesund som til Molde i noen 
sammenhenger

 » Veiene i regionen er underdimensjonert i 
forhold til trafikken

 » Dårlige veier ut/inn av regionen hemmer 
rasjonell transport av varer

 » Relativt dårlig flytilbud til/fra Molde på dagtid

 » Relativt dårlig togtilbud til/fra Åndalsnes

 » Svekket omdømme som følge av fogderistrid 
og omkamper (Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal, Møreaksen mm.)

 » Ligger litt i skyggen av «varemerket» 
Sunnmøre

 » Høgskole som sliter med å samle seg om veien 
videre og som i dag står alene

 » Delvis manglende forståelse for 
behovet for samarbeid om utvikling av 
tjenesteproduksjonen i kommunene

 » Utvikling siste 2–5 årene; Kommunene står 
ikke sammen på samme måte som tidligere 
–>svekket styrke

 » Svakt og utydelig regionråd

98 10
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EKSTERNE MULIGHETER

 » Øke kompetanse og effektivitet gjennom å 
slå sammen kommunene til én eller et fåtall 
storkommuner med felles ledelse

 » By og tettstedutvikling – Satse på Molde 
som et sterkt sentrum, og med god 
funksjonsdeling med spesielt Åndalsnes, 
Elnesvågen og Vestnes

 » «Urbanisering» gjennom lett tilgjengelige 
tilbud for å tiltrekke seg og holde på 
ungdommen i hele regionen

 » Prosjekt Møre og Romsdal 2025

 » Bygge en større og sterkere 
arbeidsmarkedsregion gjennom bedre 
kommunikasjoner mot Sunnmøre og 
Nordmøre

 » Møreaksen – bedre kommunikasjon inn/ut av 
regionen og felles bo- og arbeidsmarked med 
Ålesunds-regionen

 » Bedre samarbeid i hele fylket om bl.a. 
utdanning, forskning og innovasjon

 » Høgskolen i Molde blir del av, eller får 
strategisk avtale, med f.eks. NTNU

 » Styrke HiM med nye studietilbud av interesse 
for hele landet

 » Utvikling av flere kompetansemiljøer rundt 
eksisterende høyskole og næringsliv

 » Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

 » Positiv og samlet markedsføring av Romsdal 
som en attraktiv region for næring, utdanning, 
kultur og naturopplevelser

 » Tettere samarbeid med de øvrige 
regionrådene i fylket

EKSTERNE TRUSLER

 » Manglende omstilling (privat og offentlig) kan 
gi svekket verdiskaping

 » Molde kan miste betydelig aktivitet (handel 
og service) ved at private og offentlige 
arbeidsplasser flytter ut

 » Ålesund blir fra 2020 betydelig større og 
sterkere enn alle andre kommuner og øker 
dermed asymmetrien i Møre og Romsdal

 » Krav om at offentlige arbeidsplasser flyttes ut 
av Molde-regionen

 » Fylkeskommunen og Fylkesmannen kan bli 
flyttet til Bergen og/eller Trondheim

 » Sentralisering/urbanisering – Oslo, Bergen og 
Trondheim vokser og virker som magneter 
på ungdom som søker et bredt tilbud av 
utdanning, jobb og opplevelser

 » Sterke motkrefter i regionen danner 
«folkeaksjoner» og utfordrer etablerte 
politiske partier og demokratisk valgte ledere

 » Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Møreaksen 
og andre større prosjket blir skjøvet ut i tid

 » Trafikken til/fra regionen synker og viktige 
tilbud forsvinner

 » Høgskolen i Molde blir for liten og mister 
relevans, status og attraktivitet for studenter 
og næringsliv

 » Kamp om funksjoner mellom SNR på Hjelset, 
DMS i Kristiansund og Sjukehuset i Ålesund

 » SNR på Hjelset svekker sentrum i Molde

 » Nedbygging av flyplasser i Møre og Romsdal

 » Kulturtilbudene svekkes og regionen mister 
attraktivitet (ond sirkel)
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DISKUSJONSTEMA:
 » Diskuter kort i hvilken grad SWOT-analysen reflekterer situasjonen i regionen.

 » Hva er de viktigste fellesprosjektene regionen bør samle seg om?

 » Hva er de viktigste suksesskriteriene for å styrke regionen?

Bord 8 
Ansvarlig: Ole Helge Haugen (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Øvrige deltakere:
Bernhard Riksfjord Aukra kommune

Lars Olav Hustad Rauma kommune

Egil Strand Eide kommune

Britt Rakvåg Roald Molde nye kommune

Heidi Løklingholm Aukra kommune

Terje Dyrset Brunvoll

Eva Langstein Vestnes Næringsforum

Berit Brendskag Lied Statens Vegvesen Region midt

Ivar Kosberg Istad

Bord 9 
Ansvarlig: Anders Skipenes (Fræna kommune)

Øvrige deltakere:
Knut Sjømæling Gjemnes kommune

Geir Inge Lien Sp / Stortinget

Rita Rognskog Aukra kommune

Richard Myhre Axtech

Kristoffer Jenssen Prezioso Linjebygg

Karin Norli Sparebank1 SMN

Solveig Brøste Nordveggen

Anne Grete Klokset Nesset kommune

Bord 10 
Ansvarlig: Toril Hovdenak (Rauma kommune)

Øvrige deltakere:
Anne Reidun Valdal Aukra Næringsforum

Geir Larsen Vard

Anne Thorsrud Hustadvika kommune

Rigmor Brøste Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Else May Botten Ap / Stortinget

Kjell Hollen Motus

Terje Hellum Prezioso Linjebygg

Per Olav Myrstad Astero
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Alf Reistad Gassknutepunkt Nyhamna

Anders Skipenes Fræna kommune 9

Anne Grete Klokset Nesset kommune 9

Anne Reidun Valdal Aukra Næringsforum 10

Anne Thorsrud Hustadvika kommune 10

Arne Sverre Dahl Molde kommune 7

Arnt Sommerlund Aukra Næringsforum 6

Astrid Paulsen NAV 2

Audhild Mork Aukra kommune 4

Bengt Endreseth Møre og Romsdal fylkeskommune 6

Bengt Lie Hansen BLH Energyconsulting 3

Bergljot Landstad Møre og Romsdal fylkeskommune 7

Berit Brendskag Lied Statens Vegvesen Region midt 8

Bernhard Riksfjord Aukra kommune 8

Birgitte Vegsund Aukra Næringsforum 4

Bodil Holligsæter Innovasjon Norge 7

Britt Flo Molde Næringsforum 4

Britt Rakvåg Roald Molde nye kommune 8

Christian Haugen OED 2

Egil Strand Eide kommune 8

Else May Botten Ap / Stortinget 10

Eva Langstein Vestnes Næringsforum 8

Finn Langeland Norsk Industri 2

Fredrik Rakvåg Axess 3

Frode Leversund Gassco 1

Geir Inge Lien Sp / Stortinget 9

Geir Larsen Vard 10

Gunnar Gjeldvik Alpa 3

Hans-Christian Gabrielsen LO 3

Harald Espeland Møreaksen 5

Heidi Løklingholm Aukra kommune 8

Helge Kjøll jr Aukra kommune 4

Helge Orten Høyre / Stortinget 5

Håvard Austvik Statens Vegvesen Region midt 5

Håvard Høgset National Oilwell Varco 1

Ingebjørg Klausen R&M Ship Interior 3

Ingjarl Skarvøy Salmon Evolution 6

Ingrid Husøy Rimstad Aukra kommune 2

Ivar Helge Hollen Front 6

Ivar Kosberg Istad 8

Jan Emblemsvåg NOV Midsund Bruk 7

Jan Petter Hammerø Kjerringsundet 5

Jan Soppeland Shell 1

Javid Baghirov Høgskolen i Molde (Master-student) 2

Jon Aasen Møre og Romsdal fylkeskommune 1

Kari Hoset Ansnes LO Møre og Romsdal 6

Karin Norli Sparebank1 SMN 9

Katerina Shaton Høgskolen i Molde 1

DELTAKERE 2018
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Ketil Ugelvik Midsund kommune 7

Kitty Eide Shell 2

Kjell Hollen Motus 10

Kjetil Strand Statens Vegvesen Region midt 5

Knut Sjømæling Gjemnes kommune 9

Knut Stefanussen Axess 2

Kolbjørn Heggdal Sparebanken Møre 4

Kristoffer Jenssen Prezioso Linjebygg 9

Lage Lyche Møreforsking Molde 4

Lars Olav Hustad Rauma kommune 8

Leif Magne Sunde SINTEF 6

Lina Vassdal Møre og Romsdal fylkeskommune 6

Lodve Solholm Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4

Marianne Synnes Høyre / Stortinget 2

Odd Helge Gangstad Midsund kommune 5

Odd Jørgen Nilssen Aukra kommune 7

Odin Estensen Shell 3

Ole Helge Haugen Møre og Romsdal fylkeskommune 8

Ottar Brage Guttelvik Møre og Romsdal fylkeskommune 5

Ottar Ohren Høgskolen i Molde 7

Paal Frisvold Norsk Industri 1

Per Arne Rindarøy Aukra Maritime 5

Per Olav Myrstad Astero 10

Per Rune Henriksen Norsk Gassforum 1

Randi Bergundhaugen Vestnes kommune 2

Richard Myhre Axtech 9

Rigmor Brøste Fylkesmannen i Møre og Romsdal 10

Rita Rognskog Aukra kommune 9

Rune Hoddevik DNB Bank ASA 7

Siv Solem Equinor 3

Solveig Brøste Nordveggen 9

Stein Berg Oshaug Oshaug Metall 9

Stein Lier-Hansen Norsk Industri 3

Stein Veland NAV 7

Steinar Kristoffersen Høgskolen i Molde 4

Stine Setsaas TS Group 3

Sturla Steinsvik Norsk Mineral 10

Terje Dyrset Brunvoll 8

Terje Hellum Prezioso Linjebygg 10

Terje Søviknes OED 1

Torgeir Dahl Molde kommune 4

Toril Hovdenak Rauma kommune 10

Torill Ytreberg NHO Møre og Romsdal 5

Tove Henøen Fræna kommune 6

Trude Sundset Gassnova 1

Vetle Wang Soleim Høyre / Stortinget 6

Presse: Egil Torvik (Romsdals Budstikke), Ann Eli Nøsen (NRK), Roar Strøm (NRK), Janne Nakken (Næringsliv i Møre & Romsdal)



Ormen Lange
120 km

– full av energi!

AUKRA
N Æ R I N G S F O R UM

Arrangementet blir 
gjennomført med 
økonomisk støtte 
og bistand fra Aukra 
Næringsforum.


