MarinMagnet
– Hva skal til?
Storby Marin
Årskonferanse i Bodø
22. og 23. mai 2019

SAMSPILL – VEKST – KUNNSKAP

Dag 1

Stormen konserthus

12:30–16:40

11:30–12:30 Lunsj

Blå vekst – Har storbyene innovasjonskraften til å være marin magnet?
Velkommen til årskonferansen!
v/styreleder i StorbyMarin Reid Hole og moderator Stein Gunnar Bondevik
Blå motor i Nord – Velkommen til en sjømatregion i vekst
– Hvordan rigger vi oss til marin satsning?
v/ordfører i Bodø, Ida Pinnerød og fylkesrådsleder i Nordland, Thomas Norvoll
Regjeringens strategi for blå vekst
– Drar forvaltning og næringsutvikling i samme retning
v/statssektretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Bærekraftsmålene
- Katalysator eller hemsko for blå vekst?
- Hvordan balanserer vi vern og bruk når vi skal nå vekst
i marin sektor?
v/direktør Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis
13:30–14:00

Pause

Kompetanseforvaltning «5 s
 takeholdermodellen».
- Hvordan spiller byen som motor, akademia som leverandør
av kompetanse og r egionene som produksjonssteder best på lag?
v/professor Torger Reve, BI
Næringslivets perspektiv for marine næringer – Hvordan bygge nye verdikjeder
v/special adviser Karl Almås, SINTEF Ocean
Hvilken rolle kan storbykommunene ta for å stimulere til vekst
i marine næringer?
v/daglig leder Tommy Torvanger, Nergård
Norge og storbyenes rolle som MarinMagnet.
Paneldebatt
15:30–16:00

Pause

Hvordan jobber vår region sammen
for å attrahere nye næringer?
Invest in Stavangerregionen
v/mulighetsutvikler Trond Medhus, Greater Stavanger
Invest in Viborg - Hvordan jobbet regionen med Apple?
v/utviklingssjef Anders Holm, Invest in Viborg

Årskonferanse i Bodø
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Tilknyttede arrangement dag 1
17:15

Mingling og besøk Salmon Center i Sjøgata 21
– Presentasjon av I nnovasjonssenteret og havbruksclusteret i Salmon Center, vertskap G
 igante Havbruk

17:15

Storby Marin Ordførermøte

19:00

Båttur til Sør-Arnøy og middag (Egen påmelding)

09:00–12:00

Dag 2

Stormen konserthus

Om storbyene og regionenes konkurransekraft og
ringvirkninger – Hvordan skapes nye arbeidsplasser?
Politisk halvtime og ordførermøte – Hvordan blir vi Marin Magnet?
v/ordførere i StorbyMarin
Næringsverdien av kompetanse – Akademia som vekstmotor for regionene
v/rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet
Innovasjon gjennom det offentlige
– Utviklingstillatelsene som innovasjonsmotor i havbruk
v/kommersiell direktør Merete Kristiansen, Nordlaks
Norsk sjømat fra fjord til bord – Innovasjon og konkurransekraft:
Skapes ny kompetanse og arbeidsplasser? Henger NTP og virkemidlene med?
v/prosjektleder Kim Rune Bøe, NTS Management
10:15–10:45 Pause
Hva har Bergens marine cluster betydd for industriutviklingen i regionen
v/daglig leder Nina Stangeland, NCE Seafood Innovation Cluster
Hvordan bygger vi et marint cluster i øysamfunnet? Har vi hatt nytte av storbyen?
v/kvalitetssjef Randi Karlsen, Brødrene Karlsen
Hvilken rolle skal kommunen ha for å bidra til å sikre utviklingen av blå sektor.
Case med Tromsø kommune
v/ordfører Kristin Røymo, Tromsø kommune
Paneldebatt – Nye roller som storbyene må ta for å bidra til en
bærekraftig utvikling i distriktene?
12:00

Årskonferanse i Bodø
22. og 23. mai 2019

Lunsj og vel hjem

En nasjonal konferanse for
de som tilrettelegger for
næringsutvikling i blå sektor

Havrommet er pekt på som et av de store n
 asjonale
satsingsområdene med sjømatnæringen som en
betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på
sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge
en viktig rolle både når det gjelder å produsere mat til
en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av
nye og grønne t eknologier og forvaltningspolitikk.
Noen av spørsmålene som berøres u
 nder årskonferansen
er: Hva må Norge, r egionene, byene og kommunene gjøre
for å oppnå denne ø
 nskede u
 tviklingen? Hvordan er vi
«rigget» til en marin s
 atsing? Hvilken rolle skal storbyene
ha for å bidra til å sikre utviklingen av blå s
 ektor, en viktig
vekstmotor i regionene? Hvordan jobbes det med å skape
attraktive arbeidsplasser og tiltrekke talent?

Storby Marin er et nettverk av kommuner som er innovasjonsmotorer for
Norges marine konkurransekraft, og inviterer til årskonferanse i Bodø.
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