VELKOMMEN TIL
THE NORTH WEST
18.-21. APRIL

Velg og plukk blant ulike events med temaer som fremtidens
arbeidsplasser, energiproduksjon, digitalisering og mobilitet!
TORSDAG:

Fremtidens energiproduksjon og – bruk! Hvordan
kan olje og gass ha en plass i et bærekraftig samfunn? Hvilke energiformer vil prege morgendagen
og skape nye arbeidsplasser for regionen?
Øystein Dørum, sjeføkonom NHO, peker på
utfordringer og muligheter med lavere oljeinntekter
og flere arbeidsplasser!
Torgeir Stordal, letesjef Oljedirektoratet: Når tar oljen
slutt og hvilke ressurser finnes under sjøbunnen?
Kristin Færøvik, styreleder Norsk olje- og gass:
Hvordan ny teknologi og innovasjon kan bidra til mer
miljøvennlig olje- og gassproduksjon.
Per Sanderud (NVE) og Steffen Møller-Holst:
Hvilke muligheter gir vann, vind og hydrogen?

FREDAG:

Digitalisering på arbeidsplassen: mennesket,
ledelse og organisering.
Hvilke krav stiller de teknologiske omveltningene?
Hvordan bruke teknologien til å fornye, forenkle
og forbedre?
Møt Tarjei Vassbotn, Disruptive technologies og
tidligere utviklingssjef i Google. Knut Åsebø,
prosjektleder ÅKP, og Arne Ingebrigtsen, rådmann
i Kristiansund kommune.
PRAKTISK INFORMASJON:
Tid: 20. april 2018 kl. 09.30
Sted: Radisson Blu Hotel Ålesund
Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7
Meld deg på her

PRAKTISK INFORMASJON:
Tid: 19. april 2018 kl. 09.30
Sted: NMK Møretanken
Adresse: Borgundveien 340
Meld deg på her
Superbusser, bybane, skytrain, autonome båter?
Hva er fremtidens transportløsninger for regionen
og for Ålesund? Hva kan vi ta i bruk allerede nå?

LØRDAG:

Analysemiljøet COWI presenterer en rapport over
dagens situasjon og peker på gode løsninger for
fremtiden. De fremste miljøene på mobilitet kommer:
Endre Angelvik fra Ruter, Espen Strand Henriksen fra
Kolumbus, Johnny Welle fra Entur og Sveinung Andre
Kvalø fra Cowi.

Smak på fremtiden: sjøpølse, innsekt og larver.
Ny næring og satsing på sirkulær matproduksjon i
Møre og Romsdal. Møt gründere (Agrimare Bio,
Nor-Insect, Myldregard) og forskere (Margareth
Kjerstad, Møreforsking) som satser på ingredienser
som bidrar til bærekraft og verdiskaping i regionen.
Vi serverer smaksprøver!

PRAKTISK INFORMASJON:
Tid: 19. april 2018 kl. 13.00
Sted: NMK Møretanken
Adresse: Borgundveien 340
Meld deg på her

PRAKTISK INFORMASJON:
Tid: 21. april 2018 kl. 14.00
Sted: Terminalen
Adresse: Keiser Wilhelms gate 6
Meld deg på her

Se hele programmet for konferansefestivalen, thenorthwest.no

