Program:
08.00
08.30

08.40
09.40

Registrering
kaffe, te og frukt
Åpning av konferansen
Ole Haabeth, fylkesordfører
Konferansier Mette M. Magnussen, leder kommunikasjon og visualisering i NCE Smart
Digital Disrupsjon
Silvija Seres, teknologileder og investor
Pause
Alle går til sine sesjoner

Sesjon 1:

Sesjon 2:

European Week of Regions and Cities
Smarte Byer og Digitalisering

Kompetanseforum Østfold
Industri og Teknologi

Kl. 10.00 – 11.00
-Åpningstale
Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge

Kl. 10.00 – 11.00
-Velkommen
Steinar Normann, Østfold fylkeskommune

-På agendaen i EU – EUs digitale indre marked
Smarte byer
Katarina de Brisis, avdelingsdirektør Europa og
Norden i Norsk IT-politikk, Kommunal og
moderniseringsdepartementet.

-AI – hva er det egentlig, hvorfor kommer det nå og
hvorfor bry seg?
Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør Telenor

Felles pause
Kl. 11.15 – 12.30
-Digitale Østfold
Thor Moen, leder i smarte byer og samfunn,
Smart Innovation Norway
-Smartcity Bærum
Unni Larsen, direktør Smartcity Bærum
-UseAct – et europeisk byutviklingsprosjekt i
Østfoldbyene
Linda Duffy, rådgiver regional planlegging i Østfold
fylkeskommune

-Hvordan vil fremtidens industrielle produksjon skje? Vi
ser på utviklingen med fokus på kompetanse
Ole Gabrielsen, administrerende direktør
Smart Innovation Norway
Felles pause
Kl. 11.15 – 12.30
-Kompetanseutvikling bedrift – i praksis.
Planlegging og praktisk gjennomføring av tiltak for å
heve kompetanse i din bedrift.
Knut Harald Aase, seniorrådgiver i ledelsesrådgivning
og lederrekruttering Sekse & Hogstad
-Vi har løsninger

Sesjon 3:

Sesjon 4:

Kompetanseforum Østfold
Helse og Oppvekst

Kompetanseforum Østfold
Bygg og Anlegg

Kl. 10.00 – 11.00
-Velkommen
Lasse Skjelbostad, Østfold fylkeskommune

Kl. 10.00 – 11.00
-Velkommen
Jim Lindquist, Østfold fylkeskommune

-Om utviklingen i helsenæringen, og om
digitalisering, som gir store gevinster til
helsesektoren
Kathrine Myhre, administrerende direktør i
Norway Health Tech

-Bærekraftige bygg og verdiskapende samspill
Hege Schøyen Dillner, konserndirektør i Veidekke AS
-Hvordan det grønne skiftet og ny teknologi påvirker
utvikling av byene og kompetansebehov
Hanne Rønneberg, konserndirektør i Sintef Byggforsk

-Hva skal til for å nå målet om at velferdsteknologi
skal være en del av tjenesten innen 2020?
Camilla Gjellebæk, Høgskolen i Østfold
-Morgendagens kompetanse – hvordan ruster vi
kidsa for en digital fremtid?
Andrew Rhodes, leder for nasjonal skolesatsing i
ATEA
Felles pause
Kl. 11.15 – 12.30
-Fra utfordringer til løsninger
12.30

Felles pause
Kl. 11.15 – 12.30
-Arbeidsmarked for bygg og anlegg
Hege Aatangen, NAV Østfold
-Når tilgangen på kompetent arbeidskraft svikter –
utfordringer og tiltak i Contiga
Elin Røed, HR-sjef i Contiga
-Vi ser på løsninger

Slutt på konferanseprogrammet
Lunsj

Politisk planforum – fylkesplanens arealstrategi
for politikere og kommunale/statlige ledere etter egen invitasjon
13.00
13.15

Registrering for de som ikke har deltatt på formiddagens program
Kaffe og te
Velkommen
Ole Haabeth, fylkesordfører
Erfaringer med utarbeidelse og implementering av Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus
Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i Ås kommune, tidligere sekretariatsleder for Regional plan for
areal og transport i Oslo og Akershus
Kommuneplan for «Nye Asker» - erfaringer fra sammenslåingsprosessen Asker, Hurum og Røyken
Per Morstad, rådmann i Røyken kommune og Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef i Asker kommune

14.30

Pause

14.45

Arealstrategi for Østfold: Diskusjon og innspill fra deltakerne
Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef – Innledning til diskusjon

16.00

Slutt

