Skaperkraft og endringsevne
- strategiske forutsetninger?

Idrettsbygget - Løkken Verk - Onsdag 10. september 2014
www.bergmannskonferansen.no
Tema for 2014: Skaperkraft og endringsevne – strategiske forutsetninger?
All virksomhet må kontinuerlig utvikle og tilpasse seg for å være konkurransedyktig. Selv suksessbedrifter
kan ikke hvile på laurbærene, om de ønsker å også være morgendagens vinnere. Det stilles stadig nye
krav både til privat og offentlig virksomhet, og rammevilkårene er i konstant endring. Internasjonalisering
åpner for nye konkurransesituasjoner, men også for nye muligheter. Hvordan kan den enkelte virksomhet
tilpasse seg fremtiden best mulig, når det eneste vi med sikkerhet vet om den er at den kommer?

Program
Tirsdag 9. september kl 19:30		

www.bergmannskonferansen.no

Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til festmiddag i
Orkla Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting der. Dette kan bestilles
sammen med påmelding på konferansen.

Onsdag 10. september
08:00 - 08:45

Registrering og kaffe

08:45 - 09:00

Åpning/Velkommen
Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
Are Hilstad, ordfører Meldal kommune
Anne Kathrine Slungård, årets konferansier

09:00 - 09:30

Trond Giske, stortingsrepresentant AP
Hvordan skal Norge lykkes i en ny verden

09:30 - 10:00

Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant H
Samferdsel, fra konkurranseulempe til konkurransefordel

10:00 - 10:30

Karl Klingsheim, Prof.Dr.Ing.
og administrerende direktør for NTNU Technology Transfer AS
Fra kunnskap til konkurransekraft

10:30 - 11:00

Pause

11:00 - 11:15

Utdeling av Bergmannsprisen

11:15 - 12:00

Paneldebatt - Hva skaper «stayere» i norsk næringsliv?

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet
Folketrygdfondets bidrag til næringslivet – eierskapsutøvelse og kapital

13:30 - 14:00

Erik Hagugane, administrerende direktør for SIVA
SIVA bidrar til skaperkraft og endring

14:00 - 14:45

Yngve Hågensen, pensjonist - tidligere leder for LO
Skaperkraft og endringsevne - utfordringer for fagbevegelsen i en ny tid

						
14:45 - 15:00
Avsluttning og oppsummering

Anne Kathrine Slungård, adm.dir Ungt Entrepenørskap
Slungård har bakgrunn fra Høyre, og var Trondheims yngste ordfører noensinne fra 1998 til 2003. I 2003 gikk hun
ut av politikken og over til næringslivet. Hun har vært daglig leder av Total Consult Trondheim og har tidligere blant
annet vært kommunikasjonsdirektør i SINTEF og markedsdirektør i Entra Eiendom. Hun har hatt en rekke styreverv i
betydelige norske bedrifter, hvorav Siemens, SIVA, Vital Forsikring, Statoils bedriftsforsamling, Kringkastningsrådet
og Adresseavisen er noen av dem. I dag er hun administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap, styreleder i
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og president i Polyteknisk Forening.

Trond Giske
Stortingsrepresentant fra Ap Sør-Trøndelag og leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Giske var Norges
næringsminister fra 20. oktober 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget 2013. Han var statsråd i Kultur- og
kirkedepartementet 2005–2009. Giske var leder i AUF fra 1992 til 1996, og styremedlem i Sosialdemokrater mot
EU fra 1993 til 1994. Han ble første gang innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 1997. Giske er utdannet cand.
mag. med mellomfag sosialøkonomi ved NTNU og mellomfag statsvitenskap og første avdeling rettsvitenskap ved
Universitetet i Oslo.

Linda Hofstad Helleland
Helleland har studiebakgrunn fra medievitenskap, statsvitenskap og sosiologi, har var medlem av Trondheim bystyre
fra 1999 til 2001. Hun ble fast møtende vararepresentant på Stortinget i 2001. I 2009 ble hun valgt inn på Stortinget
på eget mandat. Helleland var leder for Høyres Kvinneforum fra 2004 til 2010 og medlem av partiets arbeidsutvalg
og sentralstyre. Fra 2005 har hun vært leder og 1. nestleder i Sør-Trøndelag Høyre
2005–2008, informasjons- og presserådgiver for Høyres stortingsgruppe 2007–2008. I dag er hun leder for
stortingets transport og kommunikasjonskomite.

Olaug Svarva
Svarva er administrerende direktør i Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens
obligasjonsfond). Hun kom fra stillingen som investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring AS, en stilling hun
hadde hatt siden 2004. Svarva har utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, bachelor og MBA fra Denver i
USA og i voksen alder tok hun utdannelse som autorisert porteføljefovalter ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
På 1980-tallet jobbet hun for Den norske Creditbank og for Carnegie. Fra 1991 til 2001 hadde hun flere stillinger i
Folketrygdfondet.

Yngve Hågensen
Hågensen var leder for LO fra 1989 til 2001. Hågensen bodde på barnehjem som barn, først i Vardø under
andre verdenskrig, siden i Bærum. I 14-årsalderen ble han visergutt i Halden, og fikk senere jobb ved
Saugbrugsforeningen. På bakgrunn av hans mange verv og store engasjement innen idretten, ble han rekruttert
til fagbevegelsen. Karrierestegene innen bevegelsen gikk via stillingene som LO-sekretær i Møre og Romsdal og
distriktssekretær i Oslo-Akershus, til kongressvalgt LO-sekretær og leder. Hågensen er i dag en aktiv pensjonist og
etterspurt foredragsholder.

Erik Hagugane
Er i dag administrerende direktør for SIVA, men er kanskje mest kjent for oppbyggingen av Det norske oljeselskap.
Han er cand.real. i geologi ved Universitetet i Tromsø, og har jobbet som letegeolog i Exxon Mobil, forsker ved
SINTEF i Trondheim og rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Haugane var ansvarlig for forretningsutvikling
innen seismikk i Asia og Norge samt leder for regionkontoret i Singapore for Petroleum
Geo-Services ASA og TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Han inntok en ledende rolle ved etableringen av
Pertra AS i Trondheim i 2001, og ble selskapets administrerende direktør. I 2005 overtok han som administrerende
direktør i Det norske oljeselskap ASA, der Pertra AS og Aker Exploration ASA har blitt innfusjonert. I 2013
ble han administerende direktør i SIVA SF og styremedlem i Statkraft AS. I 2010 ble Haugane tildelt Norsk
Petroleumsforenings pris.

Karl Klingsheim
Klingsheim er Prof.Dr.Ing. og administrerende direktør for NTNU Technology Transfer AS. NTNU Technology
Transfer AS jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU, Helse Midt-Norge, og
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer
samfunnet til gode. Klingsheim har lang erfaring med investering, etableringer og forskning, og han innehar også en
rekke styreverv.

Arrangør

www.bergmannskonferansen.no

Moment events AS er arrangør av Bergmannskonferansen.
Moment tilbyr bedrifter bistand med gjennomføring av små og store arrangement.

Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
Ingunn Aspli er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen,
med fordypning i strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring.
Hun jobbet i Oslo som prosjektleder innen markedsføring, før hun
i 2005 etablerte Moment events AS. Bergmannskonferansen ble
startet året etter, våren 2006. I tillegg til Bergmannskonferansen
jobber hun også med Orkangerkonferansen og andre arrangement
både i Midt-Norge og på Østlandet.

Moment ønsker å takke:

