
 
– Reiser hjem med fornyet innsikt 
 

Statsminister Erna Solberg reiser til Bodø for å lytte.  
 

Mandag 2. november samles næringsliv, kulturen, forskning, utdanning, det offentlige og 
pressen fra hele landsdelen i en fullsatt konferansesal på Scandic Havet i Bodø. Gjennom to 
kompakte dager skal en bredt sammensatt palett av norske og nordnorske stemmer gi 
tilhørerne en felles forståelse av veier videre for Nord-Norge.  
 
Lytte og lære 
Under fjorårets konferanse presenterte statsminister Erna Solberg sine visjoner for 
landsdelen. I år skal 450 deltakere få innblikk i hennes refleksjoner rundt en landsdel i vekst. 
 
– Jeg satte stor pris på å få delta på Agenda Nord-Norge i Tromsø i fjor, og gleder meg til 
årets samling i Bodø, sier Solberg, som mener årets konferanse er et viktig samlingspunkt i 
ei tid med store omveltninger. 
 
– Nord-Norge er en landsdel i vekst med store muligheter fremover. Jeg er sikker på at jeg 
reiser hjem med fornyet innsikt og viktige nordnorske perspektiver, sier statsministeren. 
 
Omfattende meny 
I 2014 presenterte Agenda Nord-Norge en mulighetsstudie for de nordnorske næringene. I 
år er det de nasjonale og internasjonale rammebetingelsene som står på agendaen for 
konferansen. For å belyse dette temaet har Agenda Nord-Norge blant annet hentet inn 
sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank, arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og 
forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.   
 
- Agenda Nord-Norge er en felles arena hvor beslutningstakere innenfor næringsliv, politikk, 
byråkrati og akademia møtes. Vi tror på kraften av de koblingene som skapes og verdien av 
felles kunnskap når vi skal utvikle landsdelen. I alt 36 personer skal på scenen gjennom 25 
foredrag og paneldebatter, sier daglig leder Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge.   
 
Utdeling av ærespris 
Nytt av året er innstiftelsen av en nordnorsk ærespris. I år går prisen til en nordnorsk 
personlighet som gjennom en årrekke har utmerket seg som en markert skikkelse og 
identitetsbærer for hele landsdelen.  
 
- Prisen deles ut under konferansens festaften mandag kveld, og overrekkes av statsminister 
Erna Solberg, sier Ingebrigtsen. 
 
 
Kontaktpersoner:  
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 950 52 001 
Kommunikasjonsrådgiver Lone Helle, SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 482 55 788 


