
2019Mosseregionkonferansen
Nye
muligheter

PROGRAM

Geografi og grenser er i endring. Hvordan kan vi utnytte Mosse- 
regionens styrker og fortrinn i denne sammenhengen? Hvordan 
kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kom-
munegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan 
vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Hva betyr god 
by- og stedsutvikling i konkurransen om folk og næringsliv?  
Dette og mer til vil være tema på Mosseregionkonferansen 2019.

Dato:   13. november 
Sted:  Verket Scene 
Billetter: Selges på TicketCo: TRYKK HER
Pris:  395,- 
Tid:   08.00 - 14.30  Mingling, registrering og kaffe fra 08.00-09.00

08.00 - 09.00  Mingling, registrering og kaffe.

09.00 - 09.10 Konfransier Nazzima Dzair. Sjef og grunnlegger av InterBridge, et selskap som kurser   
  ungdom mellom 13 og 18 år i å bli endringsagenter som tar samfunnsansvar i sitt lokalmiljø, 
  men med et globalt perspektiv.

09.10 - 09.55  «Den emosjonelle revolusjon. Hvordan ser jobbene våre ut fremover? Hvordan kan kunstig 
  intelligens og robotteknologi gjøre verden til et mer menneskevennlig sted?  
  Varmere og mer sosialt?» Kathrine Aspaas, grûnder, forfatter og emosjonell styrketrener. 

09.55 - 10.10  Velkommen og praktisk informasjon ved 4 ordførere. 

10.10 - 10.50  «Hvordan bygger vi en kraftfull region?» Nina Solli, regionsdirektør i Næringslivets  
  Hovedorganisasjon Viken Oslo og Ulf Lervik, distriktssekretær i Los distriktskontor i Østfold.  

10.50 - 11.10  Benstrekk.

11.10 - 11.40  «Hvordan kan motordepotet for F135 på Rygge bli starten på noe stort?»
  Atle Wøllo, administrerende direktør i Kongsberg Aviation Maintenance Services. 

11.40 - 12.10  «God by- og stedsutvikling – hvorfor og hvordan?» 
  Guri Mette Vestby, Forsker, Norsk institutt for By- og regionforskning/Oslo Met.

12.10 - 13.10  Lunsj og lokalmat fra kokk- og servitørlinja ved Kirkeparken videregående skole. 

13.10 - 13.40  «Mobilitet og kollektivløsninger i Osloregionen» Ole Jacob Aanes, Områdesjef i Ruter.

13.40 - 14.10 «Med et skråblikk fra Osloregionen» Øvind Såtvedt, Samarbeidsalliansen Osloregionen. 

14.10 - 14.40 «Hvordan utvikle byen og sentrum som motor i regionsutviklingen?»
  Statssekretær Lars Jacob Hiim i kommunal- og moderniseringsdepartementet:
14.40 - 14.50 Avslutning.

PÅMELDING
HER

MOSS RYGGE RÅDEVÅLER VESTBY

https://mnu.ticketco.events/no/en/e/mosseregionkonferansen_2019__hold_av_datoen_13_november

