
6. november
10.00 Registrering og kaffe i Steinkjer rådhus, Weidemannsalen
11.00 Lunsj (Quality Hotel Grand Steinkjer)

12.30 Velkommen v/ arrangørene 
Åpningshilsen fra fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik 

12.50 Lokaldemokrati og ledelse 
Hva er godt politisk lederskap? v/ Agnar Kaarbø, frilanser/forfatter. Kaarbø vil snakke om 
ledelse av politiske organisasjoner og forholdet mellom politikk og administrasjon både  
nasjonalt og lokalt.

Ordførerpanel: Lokaldemokrati og ledelse – utfordringer og muligheter? 
Et bredt ordførerpanel vil se framover

12.00 Nye rammebetingelser for kommuner og næringsliv?  
v/næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Vi lever i en endringstid, og samfunns- og næringsutviklingen må ta hensyn til komplekse 
utfordringer, bla. internasjonalisering, FNs bærekraftsmål og klimautfordringen. Hva vil  
utviklingen bety for kommuner og næringsliv?

Næringsministeren vil reflektere over nye rammebetingelser og hva Norge og Trøndelag har 
i vente.

14.00 Pause 
14.20 Næringslivets muligheter i det grønne skiftet? 

v/ NHO-direktør Ole Erik Almlid
14.45 Hva er gode vertskommuner for næringslivet? 

v/ direktør for interessepolitikk Helge Eide, KS
15.10 Innkjøpsmakten – hvordan vil vi bruke den? 

Strategisk bruk av offentlige anskaffelser  
v/ prosjektleder Hilde Sætertrø, leverandørutviklingsprogrammet

15.30 Panelsamtale: Det grønne skiftet i Trøndelag – hva betyr det? 
v/ Kristian Tangen, distriktssekretær LO, Tord Lien, regiondirektør NHO,  
Torunn Austheim, rådmann Steinkjer kommune og Johan E. Hustad, direktør Energi NTNU

16.00 Beinstrekk
16.15 Er vi på rett vei? Etableringen av ny vegadministrasjon  

v/Eva Solvi, påtroppende vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune
16.30 Rapport fra trønderske vegkanter  

Stein Arne Sæther og Dag Ågren viser bilder og rapporterer fra sine ferder rundt i Trøndelag 
i en rusten Volvo.

17.00 Programslutt 
19.30 Middag med musikalsk innslag ved Ida Jenshus

PROGRAM



7. november
09.00 Bærekraft – fra Rio til allemannseie?   

v/ Erik Solheim, tidligere leder for FNs miljøprogram 
09.40 Hva gjør vi i Trøndelag? 

•	 Strategi for innbyggerdialog i Røros v/ varaordfører Christian Elgaaen og  
Kjersti Forbord Jensås, rådmann i Røros kommune. 

•	 En differensiert og bærekraftig Arealpolitikk og Klimaomstilling i Trøndelag - hvordan 
får vi det til? v/ Kirsten Indgjerd Værdal og Vigdis Landheim,  
Trøndelag fylkeskommune

10.30 Beinstrekk
10.45 Trøndelag på den nasjonale arena

God politisk samhandling – eller bare plunder og heft? Hvordan vil vi egentlig ha det?

Panel: Repr. fra Stortingsbenken mfl.  
Hvordan ser Trøndelag ut – fra Akersgata? 
v/ Tone Sofie Aglen, kommentator i VG

11.25 Avslutning 
11.30 Lunsj (Quality Hotel Grand Steinkjer)


