Smart Samtid

- smartteknologi og smarte løsninger

Idrettsbygget - Løkken Verk - fredag 13.april 2018
www.bergmannskonferansen.no
Tema for 2018: Årets tema har fokus på smartteknologi og smarte løsninger.
I mange år har det vært snakket om smartteknologi som en del av framtida,
og nå ser vi mange løsninger bli tatt i bruk. Vi lever i ei samtid som blir mer og
mer smart. Hva betyr dette for individ, bedrift og samfunn? Hvilke muligheter og
utfordringer gir det?

Program
Torsdag 12. april kl 19:30			
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 til konferansen.

www.bergmannskonferansen.no

Fredag 13. april
08:00 - 08:30

Registrering og kaffe

08:30 - 08:45

Åpning
Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
Are Hilstad, ordfører i Meldal kommune
Marvin Wiseth, konferansier

08:45 - 09:00

Bergmannsprisen

09:00 - 09:30

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
Norge og verden endres – hvor forberedt er vi?

09:30 - 10:00

Nuria Espallargas, CTO Seram Coatings AS / professor NTNU
ThermaSiC - en smart revolusjon

10:00 - 10:30
Pause
		
10:30 - 11:00
Walter Qvam, styreleder SINTEF
Smart teknologi i vår hverdag - det har så vidt begynt
11:00 - 11:30

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør Norsk industri
Hva kan smartteknologi bety for Norge?
		
11:30 - 12:00
Sven Jørund Kolstø, OptoScale AS
Laserpresisjon gir smartere oppdrett av fisk
12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Else-May Botten, stortingsrepresentant Ap 			
Steintullinj

13:30 - 14:00

Sunniva Rose, PHD i kjernefysikk og rosablogger
Er thorium den nye oljen?

14:00 - 14:45

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark
Både penger og verdier på bok

14:45 - 15:00

Oppsummering

Marvin Wiseth, konferansier
er næringslivsmann, politiker (H), foredragsholder og forfatter. Han var medlem av Trondheim bystyre 1976–1998
og ordfører 1990–1998. I årene 1998–2013 var han konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i
SpareBank 1 SMN. Wiseth hadde også ulike lederstillinger i næringslivet i Trondheim før han ble ordfører.
Han har også hatt en rekke styreverv i ideelle organisasjoner og offentlige institusjoner.

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
Tord Lien er velkjent for de fleste etter å ha sittet på Stortinget for Frp fra 2005 til 2013 og i regjering som
olje- og energiminister fra 2013 til 2016. Lien har hovedfag i historie fra NTNU. Fra våren 2017 startet han
i stillingen som regiondirektør NHO Trøndelag.

Nuria Espallargas, CTO Seram Coatings AS / professor NTNU
Nuria Espallargas er en spansk forsker som er professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU.
Hennes primære forskningsfelt er overflatekjemi og -teknologi og tribologi. Hun har klart noe ingen trodde var mulig:
Å omdanne silisiumkarbid til flytende form. Hun gründet selskapet Seram Coatings for å få produktet ut på markedet.
Dette førte til at Innovasjon Norge og Næringsdepartementet kåret henne til årets kvinnelige gründer i 2017.

Walter Qvam, styreleder SINTEF
Fra Steinkjer. Utdannet sivilingeniør fra NTH i 1979. Tilleggsutdannelse fra INSEAD i Singapore i 1985.
Qvam har vært direktør i Norske Veritas f(1980 til 1994), NSB (1994 til 1995), Gemini Consulting (1995 til 1999),
Cap Gemini (2000 til 2005), partner i Bene Agere (2005 til 2008) og konsernsjef i Kongsberg Gruppen (2008 til 2016).
Han leder nå KonKraft-prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» ut 2017, i tillegg til styrelederposisjon i
SINTEF, Digital Norway, og PGS–Petroleum Geo-Services.
Stein Lier-Hansen, administrernede direktør Norsk industri
Stein Lier-Hansen har vært statssekreær (Ap) i Miljøverndepartementet. Fra 2002 var han direktør for industripolitisk
avdeling i Prosessindustriens Landsforening (PIL) 2002-04, adm. direktør for PIL 2004-05. PIL ble 1. januar 2006 slått
sammen med Teknologibedriftenes Landsforening til Norsk Industri med Lier-Hansen som adm. direktør, en rolle han
fortsatt har.

Sven Jørund Kolstø, Gründer og CEO i OptoScale AS
Ved å ha videreutviklet kjent teknologi kan OptoScale hjelpe oppdrettere med å «veie» fisken mens den
svømmer i sjøen. Dette kan spare næringen for milliardbeløp, samt gjøre produksjonen mer bærekraftig.
Kolstø ble i 2017 kåret til «årets innovatør» for arbeidet med OptoScale.		

Else-May Botten, stortingsrepresentant Ap
Else-May Botten kommer fra nordmørsbygda Valsøyfjord. Hun har tatt økonomi- og lederutdanning, og har
ti års erfaring fra LO i Møre og Romsdal. Hun har sittet i næringskomiteen i åtte år og er inne i sin tredje periode.
Nå sitter hun i energi- og miljøkomiteen.

Sunniva Rose, PHD i kjernefysikk og rosablogger
Sunniva Rose har en doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet forsket hun på bruken av
grunnstoffet thorium i kjernekraftverk - et stoff Norge har en av verdens største reserver av. Hun er også småbarnsmor
og rosablogger, og ønsker å sette fordommene vi har på prøve. Sunniva holder populærvitenskapelige foredrag om
kjernekraft, forskning og fordommer.

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark
Sigbjørn Johnsen var stortingsrepresentant for Hedmark 1977–1997 og finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje
regjering 1990–1996. Han er fylkesmann i Hedmark fra 1997, avbrutt av fire år som finansminister i Jens Stoltenbergs
andre regjering 2009–2013. Johnsen har bakgrunn fra en arbeiderfamilie i Hedmark og var aktiv skiløper i yngre år.
Han gjorde karriere i AUF og Arbeiderpartiet og har et bredt politisk engasjement også utover finanspolitikken.

Arrangør

www.bergmannskonferansen.no

Moment kommunikasjon AS er arrangør av Bergmannskonferansen.
Moment tilbyr tjenester innen prosjektledelse, kommunikasjon og tilrettelegging av arrangement.

Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
Aspli er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen
(1996-2000), med fordypning i strategi, organisasjon, ledelse
og markedsføring. Hun jobbet i Oslo med markedsføring,
før hun i 2005 etablerte Moment events AS. Året etter ble
Bergmannskonferansen første gang gjennomført.
Moment jobber også med Orkangerkonferansen (siden 2007)
og en rekke andre arrangement i Midt-Norge.

Moment ønsker å takke:

