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09:30

14:30 – 15:15 Saltenregionens nye flyplass – vår unike mulighet
Ole Hjartøy (H) – ordfører i Bodø
Mariann Meby – direktør i Bodø Næringsforum
Morten Chr. Jakhelln – styreleder NHO Nordland

Torsdag 23. oktober

Registrering med kaffe

10:30 – 10:40 Kulturinnslag

Torsdag 23. oktober

10:40 – 11:00 Visjoner for Salten - Rolf Steffensen, leder Salten Regionråd

Samferdsel

15:15 – 15:45 Debatt / spørsmål fra salen
15:45 – 16:15 Pause

11:00 – 11:30 Regjeringens prioriteringer – NTP i et Nordområdeperspektiv
Bård Hoksrud (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet
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11:30 – 12:00 Samferdsel i et Nordområdeperspektiv sett fra Brussel
Trond Haukanes, direktør ved Nord-Norges Europakontor

16:15 – 17:15 «Sånn vi ser det» - innspill og erfaringer fra lokalt næringsliv
Marit Sivertsen – Polar Quality
Kjell Mohus – Salten Havneservice
Tore Mosand – Nordland Betong
Arne Juell – Bodø Energi

12:00 – 12:30 Fylkeskommunens prioriteringer – RTP i et Nordområdeperspektiv
Tove Mette Bjørkmo (Ap), fylkesråd for samferdsel

17:15 – 17:45 Debatt / spørsmål fra salen

12:30 – 13:00 Debatt / spørsmål fra salen

17:45 – 18:00 Oppsummering og avslutning

13:00 – 14:00 Lunsj

19:30

14:00 – 14:30 Jernbanen – ambisjoner i Nord?
Tor Johan Nicolaisen – Jernbaneverket

Festmiddag – Salten Regionråd feirer 25 år
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PROGRAM SALTENTINGET 2014
Fredag 24. oktober
09:00 – 09:10

Kulturinnslag

Kommunereform

PROGRAM SALTENTINGET 2014
Fredag 24. oktober

11:40 – 12:10 Skråblikk fra en pasjonert geograf
Elin Ørjasæter, forfatter, foredragsholder og samfunnsdebattant
12:10 – 12:30 Pause

09:10 – 09:30 Hva kan den nye kommunereformen bety for kommunene i Salten
Geir Vinsand, NIVI Analyse
09:30 – 09:50 Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørlandet
Odd-Inge Mjøen, fylkesrådmann i Sør-Trøndelag

12:30 – 13:15 Debatt / spørsmål fra salen
13:15 – 13:30 Oppsummering og avslutning
13:30
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09:50 – 10:10 Fylkesmannens rolle og arbeid med kommunereformen
Hill-Marta Solberg, fylkesmann i Nordland
10:10 – 10:30 Kaffepause og utsjekking
10:30 – 11:00 Kommunereform – en velferdsreform
Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister
11:00 – 11:20 Arbeiderpartiet og kommunereformen – hvordan skal framtidas 		
lokalsamfunn formes?
Eirik Sivertsen (Ap), stortingsrepresentant og medlem av Kommunal- og
forvaltningskomiteen
11:20 – 11:40 Svaret er kommunereform, men hva er spørsmålet?
Trygve Slagsvold Vedum (Sp), stortingsrepresentant og
leder i Senterpartiet, medlem av Finanskomiteen

Lunsj og hjemreise
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Bård Hoksrud

Tor Johan Nicolaisen

Bård Hoksrud er statssekretær i Samferdselsdepartementet og har
representert Telemark FrP på Stortinget i perioden 2005 til 2013. Hoksrud
har vært nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og har bred
lokalpolitisk erfaring. Fra 1999 til 2002 var han formann i FpU.

Tor Johan Nicolaisen jobber i Jernbaneverket og er prosjektleder
for utrednings- og planoppgaver knyttet til arbeidet med Nasjonal
Transportplan, strategiutredninger og større infrastrukturprosjekter.
Han har også andre oppgaver knyttet til samfunnskontakt og underviser
i strategisk planlegging av infrastruktur ved NTNU. Nicolaisen er utdannet
sivilingeniør fra NTH og har tidligere jobbet i Vegdirektoratet, NTNU,
Trafikon, Asplan Viak og SINTEF.

Trond Haukanes

Ole Henrik Hjartøy

Trond Haukanes er direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brussel.
Han kommer fra stillingen som leder for Sør-Varanger Invest og har
lang og omfangsrik næringserfaring fra Nord-Norge. Haukanes kjenner
spesielt godt til skipsbyggingsindustrien i Norge og han har også vært
med i Nordområdeutvalget.

Ole Henrik Hjartøy er ordfører i Bodø kommune. Hjartøy er født og
oppvokst i Bodø og er utdannet ingeniør med tilleggsutdanning innen
økonomi og jus. Han har permisjon fra stilling i NHO Nordland, der han
har vært ansatt i 20 år. Hjartøy har vært bystyremedlem i Bodø siden 1999.

Tove-Mette Bjørkmo

Mariann Meby

Tove-Mette Bjørkmo er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Bjørkmo har
vært medlem av Sortland kommunestyre i perioden 1995 til 2011, de
siste 8 årene i formannskapet. Hun var fra 2001 ansatt som partisekretær
i Nordland Arbeiderparti. Før dette jobbet hun i AOF, i Sortland kommune
og i Nordland fylkeskommune.

Mariann Meby er direktør i Bodø Næringsforum. Meby er utdannet ved
Handelshøgskolen i Bodø innenfor fagområdene informasjonsteknologi
og praktisk innovasjon og entreprenørskap. Hun har gjennom nåværende
og tidligere stillinger i næringslivet opparbeidet seg en stor kontaktflate i
regionen.

7

FOREDRAGSHOLDERE - SALTENTINGET 2014
Morten Chr. Jakhelln

8

FOREDRAGSHOLDERE - SALTENTINGET 2014
Tore Mosand

Morten Chr. Jakhelln er styreleder i NHO Nordland og administrerende
direktør i Christian Jakhelln AS som 6. generasjon leder. Jakhelln er
utdannet siviløkonom fra BI innen markedsføring/materialadministrasjon
og logistikk. Han har bred styreerfaring, blant annet som styreleder for
Nordland Musikkfestuke og er en velkjent bedriftsetablerer.

Tore Mosand er født og oppvokst i Bodø og utdannet sivilingeniør fra
University of Glasgow. Han har tidligere jobbet 9 år i Oslo og 8 år i iTet i
Bodø bl.a. som salgs- og markedsdirektør. Siden 2010 har han jobbet i
Nordland Betong, hvorav de siste 2 år som daglig leder.

Marit Sivertsen

Arne Juell

Marit Sivertsen er salgssjef og transportansvarlig i Polar Quality. Hun er
oppvokst i Steigen og har sin utdannelse innenfor eksportmarkedsføring av
sjømat. Sivertsen startet i 2007 som trainee i Seaborn og jobbet seg etter
hvert opp til å bli salgssjef og transportansvarlig i selskapet.

Arne Juell er administrerende direktør i Bodø Energi og styreleder i Bodø
Energis 5 datterselskaper: Nordlandsnett, Nordland Elsikkerhet,
BE Energimontasje, BE Kraftsalg og BE Varme. Juell er utdannet økonom
og har bred styreerfaring også fra andre virksomheter som blant annet
Fauske Lysverk og Kunnskapsparken Bodø. Juell er i dag styreleder for
Bodø Energis pensjonskasse.

Kjell Mohus

Geir Vinsand

Kjell Mohus er daglig leder i Salten Havneservice som han etablerte
for 10 år siden. Han er bosatt på Fauske og har bakgrunn fra 30 år
ved Elkem innen personal og organisasjonsutvikling, logistikk og
råvareinnkjøp. Mohus har også bred styreerfaring.

Geir Vinsand er daglig leder i NIVI Analyse og har jobbet lenge med
både interkommunalt samarbeid og ny kommunestruktur. Vinsand var
sekretær for Christiansenutvalget på 1990-tallet og har de siste årene
gjort flere analyser av interkommunalt samarbeid og kommunestruktur
i Nordland.
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Eirik Sivertsen

Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Tidligere var han assisterende fylkesmann i Sør-Trøndelag i 10 år.
Høsten 2012 ble han forespurt av kommunestyrene i Bjugn og Ørland
kommuner om å lede styringsgruppen for kommuneutredningen mellom
kommunene, noe han takket ja til.

Eirik Sivertsen kommer fra Bodø og representer Nordland Arbeiderparti
på Stortinget i sin andre periode. Han er nestleder i Arbeiderpartiets
kommunalfraksjon og er leder av Stortingets arktiske delegasjon.
Sivertsen har vært valgt inn i bystyret i Bodø, hvor han ledet komiteen
for plan, næring og miljø. Han kom inn i politikken fra jobben som
kvalitetskoordinator ved Universitet i Nordland.

Hill-Marta Solberg

Trygve Slagsvold Vedum

Hill-Marta Solberg er fylkesmann i Nordland og har tidligere vært politiker
for Arbeiderpartiet. Hun var sosialminister i regjeringene Gro Harlem
Brundtlands 3. regjering og Thorbjørn Jaglands regjering. Solberg
var innvalgt på Stortinget fra Nordland i perioden 1993 til 2009 og var
ordfører i Sortland fra 1987 til 1993.

Trygve Slagsvold Vedum er partileder i Senterpartiet og har representert
Senterpartiet på Stortinget siden 2005. Han har vært medlem av
Kommunal- og forvaltningskomiteen i perioden 2005 til 2008 og
var landbruks- og matminister i perioden juni 2012 til oktober 2013.
Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og
har tilleggsutdanning innen realfag, sosiologi og statsvitenskap.

Jan Tore Sanner

Elin Ørjasæther

Jan Tore Sanner er statsråd i Kommunal – og moderniseringsdepartementet og 1. nestleder i Høyre. Han har studert ved Norges
Markedshøyskole og har lang fartstid i politikken. Sanner har representert
Akershus Høyre på Stortinget siden 1993 og har blant annet vært
medlem av Finanskomiteen og Europautvalget.

Elin Ørjasæter er en kjent og populær forfatter, foredragsholder og
samfunnsdebattant. Hun er førstelektor på Markedshøyskolen der hun
underviser i HR og personalledelse. Ørjasæter har skrevet flere fagbøker
innen ledelse, i tillegg til annen sakprosa. Hun er utdannet Cand.philol
med hovedfag i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Elin kommer stadig med tydelige innspill om arbeidsliv og politikk i
debatter i radio/TV og er fast spaltist i Aftenposten.
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Møtet blir streamet direkte på internett
Saltentinget kan følges direkte på Internett. Denne overføringen er det Bodø kommune som står for.
Link til sendingen er: http://bodo.kommune.no/direktesending/category4660.html
Navnelapper
Bruk utdelt nummerlapp når du ber om ordet.
Evaluering av Saltentinget 2014
Det vil bli gjennomført en internettbasert evaluering av Saltentinget 2014. Hver representant
vil motta en e-post med anmodning om å gi tilbakemelding på gjennomføringen av tinget.
Vi håper i den forbindelse at alle tar seg tid til å svare på henvendelsen.
IRIS Salten IKS har gitt økonomisk støtte til Saltentinget 2014

www.salten.no

