
 

2021Mosseregionkonferansen

Dato:   2. desember 
Sted:  Verket Scene 
Billetter: Selges på TicketCo: TRYKK HER
Pris:  395,- + avgift
Tid:   08.30 - 15.00  

08.30- 08.50  Kaffe og mingling 
08.50- 09.00 Musikalsk innslag 

BETYDNINGEN AV DET GRØNNE SKIFTET OG BÆREKRAFTIG 
REGIONUTVIKLING 
09.00-09.15  Velkommen ved ordførerne i Moss, Råde,  
 Vestby og Våler
09.15-10.00  Change or die – Hva er det vi ikke forstår?
 Hvorfor endrer vi oss ikke raskere og til det vi alle 
 ser at er nødvendig? Vi mennesker er rare. Alle vil 
 ha endring, men ingen vil endre seg. 
 Anders Nohre-Walldén er leder for kommunikasjon 
 og marked, Grønn Byggallianse.  
SKAPELYST
10.05-10.25 «Norge 6.0» Hvordan gripe mulighetene og   
 skape neste versjon av Norge? 
 Even Aas, konserndirektør og samfunnskontakt,   
 Kongsberg Gruppen
10.25-10.40 Pause
10.40-10.50 «The Ocean of Tomorrow» Hvordan skal vi bygge   
 nye grønne løsninger til det «blå markedet»?
 Heidi Svensen, Adm dir hos SEW-Eurodrive AS og 
 styreleder i Viken Teknologiklynge 4.0
10.55-11.15 Grønn logistikk - vil noe bli som før? 
 Transport i verden og i mosseregionen
 Sonnie Førrisdahl, Sustainability Manager for   
 ColliCare Logistics AS
11.20-11.50 Kan kulturopplevelser gjør oss mer attraktive? 
 • Lyse Netter ved Martin Sørgård og Jasmin   
    Braathen 
 • Sånafest ved Thea Færden Bringsværd
 • Festivallivet i Råde ved René Rafshol 
 • Den Sorte havre ved Ingunn Anstensrud 

11.55-12.10 Hvordan kan kommunenes strategiske  
 næringsplaner påvirke til bærekraftig    
 næringsutvikling i hele regionen?
 Kari Halvorsrud fra NHO Viken Oslo og Yngvar  
 Trandem fra Mosseregionens Næringsutvikling AS 
12.15-12.20 Stiftelsen Norsk Mat tildeler Spesialitetsmerket for 
 utvalgt lokalmat til to regionale bedrifter. 
12.20-13.00 Lunsj tilberedt og servert av elever fra restaurant-  
 og matfag, ved Kirkeparken videregående skole 
13.00-13.15 Mosseregionens günder- og næringslivspris deles ut 

BOLYST
13.20-13.40 Hvordan utvikle bygg og områder for fremtiden,   
 både for helsa, lommeboka og miljøet?
 Katharina Th. Bramslev er fra Moss og daglig leder  
 i Grønn Byggallianse, og er opptatt av gode  
 bomiljøer og nabolag. 
13.45-14.05 Ingen grunn til å bygge stygt!
 Eirik Thrygg er administrerende direktør i Høegh 
 Eiendom som er en av landet største eiendoms- 
 utviklere og som utvikler Verket i Moss.
14.10-14.40  Skapende stedsutvikling lokalt i Mosseregionen
 • Folkestadprosjektet ved Inder Singh fra  
    Lentus gruppen
 • Nærmiljøutvikling Saltnes ved Saltnes grendelag 
    Petter Thomassen 
 • Utvikling av Vestby sentrum ved ordfører  
    Tom Anders Ludvigsen
14.45- 15.00    Hva har vi lært i dag? Og hvordan kan vi  
 samarbeide og om felles utfordringer og   
 muligheter i mosseregionen? 
 Ved ordførerne i Moss, Råde, Vestby og Våler
15.00  Takk for nå og velkommen tilbake 2022!

PROGRAM

PÅMELDING HERMOSS RÅDE VÅLER VESTBY

Mossregionen 
 interkommunalt politisk råd

I samarbeid med:I regi av:

Folk elsker å bo i mosseregionen og flytter hit i  
hopetall. Hva er det som gjør regionen så attraktiv?
Hva kan vi bruke denne bolysten til, og hvordan kan 
dette bidra til å skape flere og nye arbeidsplasser?

Regionen har et fantastisk utgangspunkt til å vokse 
og utvikles på en bærekraftig måte! 
Dette vil være tema for årets Mosseregionkonferanse 
2021, hvor konferansier Brede Bøe vil lede oss  
gjennom dagen.

https://mnu.ticketco.events/no/nb/e/mosseregionskoferansen_2021
https://mnu.ticketco.events/no/nb/e/mosseregionskoferansen_2021

