
Påmeldings- 
skjema og praktiske 
opplysninger finner 

du på knn.no

VI VELGER OSS 
NORDMØRE!

Årets tema:

Torsdag 2. juni,  
Kulturfabrikken – Kristiansund
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Velkommen til en uforpliktende prat med oss i Sparebanken Møre. 
Bestill møte med en av våre rådgivere på sbm.no/velkommen

Vi lover å gjøre en forskjell for deg, lokalsamfunnet ditt og virksomheten din. 
Gjennom å gi gode råd, være tilgjengelig når du trenger oss og heie på de som skaper, 
er vi din bank på hjemmebane.

Din bank 
på hjemmebane

Personmarked Kristiansund

Marit R. Sørvik 
Banksjef Tingvoll
90 10 89 01
marit.rotaas.soervik@sbm.no

Ingjerd Hanem 
Aut. finansiell rådgiver  
95 18 60 06 
ingjerd.hanem@sbm.no

Anne Maren K. Svanem 
Aut. finansiell rådgiver 
98 81 35 40 
annemarenk.svanem@sbm.no

Karen Rakstang
Finansiell rådgiver 
I permisjon

Personmarked Tingvoll Næringsliv Romsdal og Nordmøre

Tore Vevang  
Banksjef Kristiansund
97 19 56 95
tore.vevang@sbm.no

Håkon Løvik  
Aut. finansiell rådgiver  
90 58 91 81
hakon.lovik@sbm.no

Michael Valde 
Aut. finansiell rådgiver  
90 05 46 40  
michael.valde@sbm.no

Tove Smenes  
Aut. finansiell rådgiver  
94 78 34 70
tove.smenes@sbm.no

Øystein Maridal 
Aut. finansiell rådgiver 
45 41 67 50
oystein.maridal@sbm.no

Anders Johnsen Aasprong 
Finansiell rådgiver 
45 20 44 77
anders.aasprong@sbm.no

Kolbjørn Heggdal
Banksjef Næringsliv  
Romsdal og Nordmøre
91 58 97 68
kolbjorn.heggdal@sbm.no

Marianne W. Granum
Aut. finansiell rådgiver
91 52 26 52
marianne.granum@sbm.no

Sara Hammerø Moen  
Aut. finansiell rådgiver
90 12 07 88
sara.moen@sbm.no

Otto Nygård   
Aut. finansiell rådgiver
95 88 76 39 
otto.nygard@sbm.no

Tiden går  
– og vi beveger oss med den

Gjensidige er et forsikringsselskap som tar samfunns ansvaret 
sitt på alvor. I over 200 år har vi sikret helse og verdier, bidratt 
med skadeforebyggende tiltak, og hjulpet til når det har blåst 
som verst. Vi har raske og gode skadeoppgjør – noe de fornøyde 
skadeoppgjørskundene våre bekrefter år etter år. 

Ta gjerne en prat med oss den dagen du trenger engasjerte, 
lokalkjente rådgivere. 

Vi er i Kristiansund for å bli.

God
sommer

Vil du vite mer om studietilbudet 
i Kristiansund?

Se litemiljø.no

Suppleringsopptaket åpner 29. juli



Samarbeidspartnere KNN:

Vi bor i en spennende og mangefasettert region, med kommuner som 
alle har sitt særpreg. Blant våre fellesnevnere er økt bolyst og attraktivitet, 
– det som gir innbyggerne livskvalitet i kraft av et inkluderende samfunn, 
et attraktivt næringsliv og opplevelsene som vil bidra til tilflytting og økt 
turisme. Under årets konferanse ønsker vi å gripe sterkere tak i kvalitetene, 
mulighetene og potensialet vi har.

På agendaen står morgendagen:

• Attraktivitet, rekruttering og konkurransefortrinn i det grønne skiftet.
• Nye muligheter – havområdet og opplevelsesnæringene – det gode 

livet på Nordmøre.
• Et levende ønske om å involvere og tiltrekke oss yngre arbeidstakere.
• Hva skal til for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og 

velger Nordmøre? 

Vi tar opp tråden fra fjorårets konferanse mht. hva som skjer med 
Nordmøres vekstkraft, og ser nærmere på noen av de faktorene som vil 
kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Velkommen til
NORDMØRSKONFERANSEN 2022 
“Vi velger oss Nordmøre!” er tema når vi møtes i 
Kulturfabrikken torsdag 2. juni.

Regionen har mye å tilby:

• ledige stillinger
• tilgjengelige boligtomter og næringsareal
• et fremoverlent og innovativt næringsliv
• bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
• en innovativ, offentlig sektor som roper etter kompetanse
• små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
• et voksende studietilbud, som snart samles på Campus Kristiansund
• et rikt kultur- og idrettstilbud
• fantastisk natur og flere spennende turmål i nærheten

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Nordmørskonferansen er en spennende arena og vår målgruppe er alle interesserte 
fra det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner. Med konferansen ønsker 
vi å bidra til delt kunnskap, inspirasjon, engasjement samt til videre utvikling og 
samarbeid.  

La oss sammen bygge videre på styrkene og mangfoldet i vår fantastiske region!

Masse hilsener fra oss i
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN) 

og samarbeidspartner
Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd 



Med fokus på bærekraftig industriutvikling

Ta kontakt for informasjon om hva Tjeldbergodden 
og regionen rundt kan tilby av næringsarealer, 
fasiliteter og industriell kompetanse

Konkurransefortrinn i det grønne skiftet

Nye muligheter for Nordmøre

Kl. 09.10   Hvordan sko seg for en mer bærekraftig utvikling 
– eksempler på radikale innovasjoner som gir gevinst

Alfred Øverland, spesialrådgiver Innovasjon Norge Møre og Romsdal

Kl. 10.30   Verdiskaping i regionen med utgangspunkt i havet

Kristian Voksøy Steinsvik, administrerende direktør SINTEF Ålesund AS 

Kl. 09.35   Grønne innovasjoner i praksis

Magnus Kjelland-Olsen, daglig leder JM Robotics AS  
Peder Kristian Strømsvåg, gründer og utvikler/daglig leder RoadTech

Kl. 10.00   Kaffepause

Kl. 09.00   Velkommen 

Kjell Neergaard, leder Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd 
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 

Kl. 08.30   Registrering og kaffe 

Siste nytt om 
næringslivet 
på Nordmøre 
finner du i

Kl. 10.55   Havnæringen – et laboratorium for sysselsetting, 
bosetting og velferd i Norge

Paul Chr. Rieber, administrerende direktør GC Rieber 

Kl. 11.20   Hvordan jobber vi for å rekruttere gode krefter  
til Nordmøre 

Ingeborg Fagerlie Johannessen, markedsansvarlig Abyss Group
Lena Skogly, VP Operation & Maintenance Equinor Tjeldbergodden
Thomas Aas, daglig leder Kontali Analyse AS
Gerd Inger Aarnes, HR-sjef Pipelife Norge AS

Roar Halten Kjell Neergaard

Magnus Kjelland-Olsen

Ingeborg F. Johannessen

Alfred Øverland

Paul Chr. Rieber

Gerd Inger Aarnes

Ole Jonny Rugset

Peder K. Strømsvåg

Thomas Aas

Kristian V. Steinsvik

Lena Skogly Foto: Ole Jørgen Bratland

Møteleder Roar Halten



Industrivegen 13, 6600 Sunndalsøra   www. storvik.no  tlf.: 71699500     

Vi skaper bærekraftige løsninger for våre kunder

Maskinbygging

Mekaniske tjenester

Engineering

Prosjektledelse

Studier og anlyser

Støpte metall produkter

• Varde Arbeid og Inkludering

• Varde Mekaniske

• Varde Lek & Park

• Varde Catering

www.varde.as

• Varde Kompetanse

Det gode livet på Nordmøre

Kl. 13.00   Opplevelsesnæringene – hvilket potensial ligger i regionen vår

Jan Sverre Sivertsen, leder for utvikling av naturbasert reiseliv 
Flakk Gruppen

Kl. 14.10   Utdeling av Nordmørsprisen

v/ Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd 

Kl. 13.25   Tilbudene som gir livskvalitet

Roar Halten i møte med:
Stig O. Jacobsen, styreleder Angvik Gamle Handelssted 
Espen Lie Dahl, styremedlem Nansen Polar Expeditions AS
Monika Wessel, daglig leder Rennsjøen DA
Kristina Svinvik, daglig leder Svinvik gard

Kl. 12.05   Lunsj

Kl. 14.55   Fra skiløper til personlig merkevare og et sterkt varemerke   

Therese Johaug

Kl. 16.00   Avslutning faglig del

Kl. 14.25   Kaffepause

Møteplass Kranaskjæret for de som ønsker å møtes mellom 
konferanse og kveldsarrangement

Kl. 18.00   Kulturfabrikken åpner dørene for videre 
nettverksbygging, bespisning og konsert med  
Det Beste Alternativet

Jan Sverre Sivertsen

Kristina Svinvik

Stig O. Jacobsen

Det Beste Alternativet

Espen Lie Dahl

Monika Wessel

Therese Johaug



Utnytt kraften dere har!
Med NEAS Ladeplattform får du en ladeløsning med dynamisk 
lastbalansering. Inntekter og kostnader fordeles rettferdig, helt uten 
administrasjon for din bedrift!

Kontakt Fredrik og Sondre på bedrift@neas.mr.no for en trivelig prat!

Vi skal være 
en aaraktiv 
samarbeidspaaner 
ffor næringslivet, 
våre brukere, 
kommunene og 
næringsforeningene 
i regionen vår.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er stolt over å ha vært det lokale forsikringsselskapet for Nordmøre og Romsdal i 180 år. 
Vi er 100% kundeeid, og vi samarbeider med Frende Forsikring, som har landets mest fornøyde forsikringskunder.

Sterkere sammen. Lokalt

varignr.no/fordeler

Bli kunde og medeier du også
• Du blir automatisk medeier, når du blir kunde

• Du får din egen personlige rådgiver

• Du får Norges raskeste bonusopptjening på bilforsikring

• Du får tilgang på Norges beste reiseforsikring

• Frende er best på skadeoppgjør to år på rad

• Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

• Vi støtter lokal idrett og kultur

Ellen Engdahl, daglig leder Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd
Even Gaarde-Landre, kommunikasjonsrådgiver SpareBank 1 Nordmøre
Espen Bugge Larssen, eiendomsutvikler og forvalter Ziko Gruppen AS
Christina Hovde, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Monika Wessel, styreleder Aure Næringsforum/daglig leder Rennsjøen DA

Komitéen for Nordmørskonferansen 2022 består av:



mrfylke.no
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 Vi samarbeider med heile Nordmøre 
om å lage Campus Kristiansund

Utdanning – forskning – innovasjon – på ein plass

Logopartnere:


