
Tema for 2019: Årets tema har fokus på løsninger som lønner seg for samfunn 
og næringsliv. Det snakkes om sirkulærøkonomi, og vi ønsker å se på konkrete 
muligheter. Grønn kraft og grønn infrastruktur er også viktige stikkord. 

Bærekraft 
og sirkulærøkonomi

www.bergmannskonferansen.no

Løkken kulturhus - Løkken Verk - fredag 26.april 2019



Program
Torsdag 25. april  
Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til festmiddag 
i Orkla Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting der. Vi samles til 
velkomstdrink i peisestuen fra kl 19:00, og vi går til bords kl 20:00. 

Fredag 26. april
08:00 - 08:30 Registrering og kaffe

08:30 - 08:45 Åpning
 Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
 Berit Arntsen, daglig leder for Næringshagen i Orkdalsregionen
 Are Hilstad, ordfører i Meldal kommune
 Marvin Wiseth, konferansier

08:45 - 09:15  Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Høyre 
 og medlem i næringskomiteen
 Bærekraft og muligheter for norsk næringsliv 

  
09:15 - 09:45 Sunniva Bratt Slette, bærekraftsanalytiker, Storebrand Asset Management 
 Lønnsom bærekraft – Hvordan flytte kapital i riktig retning?

09:45 - 10:15 Pause

10:15- 11:00 Debatt: Bærekraft og sort bunnlinje

Henrik Asheim, stortingsrepresentant H og leder for finanskomiteen 
Sunniva Bratt Slette, bærekraftsanalytiker i Storebrand Asset Management
Ola Borten Moe, 1. nestleder Senterpartiet og SVP Business Development i OKEA
Terje Aasland, stortingsrepresentant AP og 2. nestleder i næringskomiteen 

Debatten ledes av Marvin Wiseth

11:00 - 11:15 Bergmannsprisen

11:15 - 12:15 Lunsj

12:15 - 12:45 Hans Yngvar Torvatn, Forskningsleder SINTEF Digital
 Digitalisering og bærekraft, hand i hand eller ild og vann?

12:45 - 13:15 Bjørn Wiggen, styreleder i Salvesen & Thams 
 Fra teori til praksis - hvordan skape resultater i Orkland?

13:15 - 13:45 Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel hos Trøndelag fylkeskommune
 Kan transport bli bærekraftig?

13:45 - 14:00 Oppsummering
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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.

Linda Hofstad Helleland
er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i næringskomiteen. Helleland har studiebakgrunn fra medievitenskap, 
statsvitenskap og sosiologi. Hun har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 2001. Helleland var leder for 
Høyres Kvinneforum fra 2004 til 2010 og medlem av partiets arbeidsutvalg og sentralstyre. Hun var kulturminister i 
Erna Solbergs regjering fra 2015 til 2018 og barne- og likestillingsminister fra 2018 til 2019.

Sunniva Bratt Slette
har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltning sitt team for bærekraftige investeringer siden 2017. Slette har en MSc i 
industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU i Trondheim og Ajou University i Sør-Korea). Hun har tidligere jobbet 
i det strategiske forskningsområdet NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling. 
Hennes fokusområder i Storebrand er karbonavtrykk i investeringer, grønne obligasjoner og bærekraftsanalyse 
for å identifisere selskaper som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Slette har særskilt fokus på 
bærekraftsmål nummer 11 og 12 om bærekraftig byutvikling og ansvarlig forbruk og produksjon.

Henrik Asheim 
har vært stortingspolitiker siden 2013. I perioden 15. september til 26. november 2017 var han konstituert 
kunnskapsminister. Etter utvidelsen av Erna Solbergs regjering i januar 2018 har han vært leder av Finanskomiteen 
på Stortinget. Han er oppvokst på Jong i Bærum kommune. Etter Valler videregående skole har han jobbet i skole-
fritidsordning, barneskole og som personalkonsulent i Adecco og studert retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI.

Ola Borten Moe
er gårdbruker, politiker (Sp) og oljeinvestor. Borten Moe medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 og innvalgt 
på Stortinget fra Sør-Trøndelag 2005–2013. Han var olje-og energiminister fra 4.mars 2011 - 16. oktober 2013, i 
Jens Stoltenbergs andre regjering. Høsten 2013 ble han direktør for innovasjon i SIVA SF, med ansvar for eierskap 
i innovasjonsselskaper, forsknings- og kunnskapsparker samt utenlandsvirksomheten. Våren 2015 etablerte han 
sammen med fire andre gründere oljeselskapet Okea, hvor han i dag har tittelen SVP Business Development. 

Terje Aasland
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. I dag er Aasland 2. Nestleder i næringskomiteen. 

Hans Yngvar Torvatn
Hans Torvatn, Dr.ing fra NTH, Sintef oppdragsforskningspotet siden 1993. Har arbeidet med partssamarbeid, 
evalueringer, HMS og sykefravær, bruk av teknologi og digitalisering. Kjernen i forskningen har alltid likevel vært 
arbeid og arbeidstakere. Koordinator for flere EU prosjekt, Forskningsleder ved Sintef Digital. 

Bjørn Wiggen
Wiggen er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole, og har arbeidet det meste av sitt yrkesaktive liv i 
Orkla- konsernet. Wiggen har hatt stillinger i Orkla Media, Carlsberg, Ringnes, Elkem, SAPA, og han var konsernsjef 
i Orkla ASA fra 2010 til 2012. Han er i dag arbeidende styreleder i Salvesen & Thams AS og partner i Kverva 
Management AS.

Erlend Solem 
er fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune, og var tidligere i samme stilling for STFK fra 2014. 
Han har tidligere blant annet jobbet for Fina, Veolia, Transnova, Trondheim Parkering og vært regionsjef for NSB. 
Han er utdannet diplomøkonom fra BI og Cand.Mag fra Universitetet i Trondheim



Arrangør

Bergmannskonferansen arrangeres av Moment kommunikasjon AS og Næringshagen i 
Orkdalsregionen. Konferansen ble etablert i 2005 av Ingunn Aspli/Moment, som også har 
vært arrangør i påfølgende år. Fra våren 2019 arrangeres konferansen i samarbeid med 
Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Moment tilbyr tjenester innen prosjektledelse, kommunikasjon 
og tilrettelegging av arrangement. www.momentk.no

Næringshagen i Orkdalsregionen er en partner og næringsutvikler for 
næringslivet i Orkdalsregionen. www.orkdalsregionen.com
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Vi ønsker å takke


