
Tema for 2012 er situasjonen for norsk industri. I de siste årene har det vært 
mange og krevende utfordringer for norsk industri. Bergmannskonferansen ønsker 
å sette dette på dagsorden, og se spesielt på norsk og utenlandsk eierskap, tilgang 
på risikovillig kapital, energi/kraft og andre rammebetingelser. 

Norsk industri
- fra bergmann til seigmann? 

www.bergmannskonferansen.no

Idrettsbygget - Løkken Verk - Torsdag 19. april 2012



Program

Onsdag 18. april kl 19:30 
Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til festmiddag i 
Orklas Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting ved samme sted, som 
kan bestilles sammen med påmelding på konferansen. 

Torsdag 19. april

09:00 - 09:45 Registrering og kaffe 

09:45 - 10:00 Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
 Are Hilstad, ordfører Meldal kommune
 Merethe Storødegård, årets konferansier
   
10:00 - 10:30  Terje Lien-Aasland, Stortingsrepresentant 
 og leder for Stortingets Næringskomité   
 Har industri en framtid i Norge?

10:30 - 11:00 Ole Enger, president og CEO REC Group   
 
 Status for solindustrien og REC
 
11:00 - 11:30 Pause 
  
11:30 - 12:00 Harald Kjelstad, administrerende direktør SIVA
 Fem myter om industriens død? 

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:30 Ståle Gjersvold, konsernsjef for Trønderenergi
 Trønderenergi - en pådriver for utvikling av midtnorsk industri?

13:30 - 14:00 Irene Johansen, stortingsrepresentant og medlem av 
 Stortingets finanskomité
 Investeringer og eierskap i statlig regi 
 – kun en finansiell investor eller også strategisk?

14:00 - 14:15 Pause
 
14:15 - 15:00 Paneldebatt
 Hvordan kan vi skape en bedre framtid for norsk industri? 
   
15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 16:00 Kåre Willoch
 Kapitalismen: Ideene, suksessene, krisene og reformbehovene.

 Oppsummering og avslutning
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Årets konferansier: Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag 
Storødegård startet sin politiske karriere i 1979 da hun som 18-åring ble valgt inn 
i Stjørdal kommunestyre. Hun var medlem av Nord-Trøndelag fylkesting fra 1995 
til 2003 og fylkesordfører fra 1997 til 2003. Hun har vært regiondirektør i NHO 
Trøndelag siden 1. januar 2004. 

Terje Lien-Aasland, Stortingsrepresentant og leder for Stortingets Næringskomité 
Lien-Aasland har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen. Fra 
1991 til 2003 var han distriktssekretær i EL&IT Forbundet Vestfold/Telemark, og var 
dessuten medlem av kommunestyret i Skien. Aasland ble valgt inn på Stortinget i 
2005, og var da medlem av Energi-og miljøkomiteen. Han ble gjenvalgt i 2009, og 
ble da leder av Næringskomiteen. 

Ole Enger, president og CEO REC Group 
Var ansatt i Nordsilmel fra 1971 til 1986, hvor han var administrerende direktør 
fra 1983. Han har hatt flere lederstillinger i Norsk Hydro, før han i 1991 ble 
viseadministerende direktør i Elkem i 1991. Han ble året etter adm.dir i samme 
selskap, en stilling han hadde fram til 2006. Han ble da konserndirektør i 
spesialmaterialer i Orkla og adm.dir i forretningsenheten Sapa.

Harald Kjelstad, administrerende direktør SIVA
Sivilingeniør fra NTH (NTNU) Bygg og miljø 1972, spesielt kraftutbygging. 
Ledererfaring fra energi- og industrisektoren (BKK, NTE og Hafslund), også 
internasjonalt. Har også vært gründer. Ledet utviklingen av SIVA siden 1988.

Irene Johansen, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets finanskomité
Har jobbet ved rådmannskontoret i Seljord kommune, i personalavdelingen 
for Norges allmennvitenskaplige forskningsråd fra 1986-1994, og deretter 
i personalavdelingen til Østfold fylkeskommune, før hun ble personalsjef i 
Jernbaneverket i 1996. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2005, har hatt en rekke verv 
og er i dag medlem av finanskomiteen. 

Ståle Gjersvold, konsernsjef for Trønderenergi
Har jobbet hatt en rekke sentrale lederposisjoner i Statoil, hvor han blant annet var 
stasjonert i Houston som VP for Statoils prosjekter i USA. I 2010 gikk han ut av 
Statoil og begynte som administrerende direktør i ZXY Sport Tracking AS, som er 
et venturefinansiert teknologiselskap. Han tiltrådte stillingen som konsernsjef for 
Trønderenergi i januar 2012. 

Kåre Willoch
En av Norges mest markante statsministre gjennom tidene, og i dag en aktiv 
samfunnsdebattant. Han startet sin politiske karriere alt i 1952 som medlem av 
Oslo bystyre. Han ble valgt inn på Stortinget i 1957, og var med sine 29 år datidens 
yngste stortingsrepresentant. Han ble generalsekretær for Høyre og handelsminister 
i 1963 og formann for partiet i 1970. Han var statsminister fra 1981 til 1986. Etter 
at han trakk seg fra rikspolitikken har han vært fylkesmann i Oslo og Akershus, og 
direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Ole Enger
president og CEO 

REC Group

Terje Lien-Aasland
stortingsrepresentant

Merethe Storødegård
regiondirektør 
NHO Trøndelag

Kåre Willoch
samfunnsøkonom

Ståle Gjersvold 
konsernsjef 

Trønderenergi

Irene Johansen
stortingsrepresentant

Harald Kjelstad
adm.dir. SIVA



Ingunn Rekstad

Arrangør

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

Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
Ingunn Rekstad 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. 
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Moment ønsker å takke:

•  transport  •  energi og eiendom  •  reiseliv  •  utvikling
Adresse: Postboks 8, 7331 Løkken Verk  Tlf. 72 49 90 00  Fax 72 49 90 01


