
Tema for 2017: Tema er i år ulike perspektiv på vekst, teknologi og endring. 
Forskere sier at vil se en teknologisk utvikling de neste tre år like stor som de siste 
tredve. Hvordan påvirker dette samfunnet, bedrifter og individ? Hvordan møter vi 
endringer? Og hvordan kan dette bidra til positiv vekst for samfunnet?

Vekst, teknologi 
og endring

www.bergmannskonferansen.no

Idrettsbygget - Løkken Verk - torsdag 20.april 2017



Program
Onsdag 19. 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 på konferansen. 

Torsdag 20. april
08:00 - 08:30 Registrering og kaffe

08:30 - 09:00 Åpning
 Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
 Are Hilstad, ordfører i Meldal kommune
 Marvin Wiseth, konferansier

09:00 - 09:30 Karen Espelund, direktør for regional utvikling, STFK
 Nye Trøndelag

09:30 - 10:00 Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant Høyre
 Ny vår for norsk industri 

10:00 - 10:30  Pause

10:30 - 11:00 Øystein Skiri, gründer, direktør forretningsutvikling, Boostcom Group
 Gjør dere ingenting, er dere uansett død om 10 år

11:00 - 11:30 Cathrine Tronstad, organisasjonsdirektør TrønderEnergi
 Hvordan utvikle en innovativ bedriftskultur 
 - som er robust nok til å takle endring

11:30 - 11:45  Bergmannsprisen

11:45 - 12:45 Lunsj 

12:45 - 13:30 Finn Jebsen, selvstendig næringsdrivende 
 Langsiktig verdiskapning – betydningen av god bedriftskultur

13:30 - 14:00 Vegar Johansen, administrerende direktør SINTEF Ocean
 Dette er havets århundre

14:00 - 14:45 Marit Bjørgen, i samtale med Svein Tore Samdal og Marvin Wiseth

14:45 - 15:00 Oppsummering
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Marvin Wiseth
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. Driver i dag egen virksomhet som omfatter 
foredragsvirksomhet, konferansier og rådgivning.

Karen Espelund
er en tidligere norsk fotballspiller for Trondheims-Ørn hvor hun i flere år også var kaptein. Hun jobbet for Selbu 
kommune fra 1985 til 1989 som kultursjef og plansjef, for KS fra 1989 til 1995 som rådgiver og som leder for 
byrådssekretæriatet i Trondheim kommune fra 1995 til 1999.  Fra 1988 til 1999 var hun styremedlem i NFF og fra 
1996 visepresident. Mellom 1999 og 2009 hadde hun stillingen som generalsekretær i NFF. Av utdanning er hun 
samfunnsviter, med mellomfag i historie og sosiologi og diplomstudium i samfunnsplanlegging. I 2010 ble hun ansatt 
som fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i STFK og ble direktør for regional utvikling fra 2013. 

Torhild Aarbergsbotten
er utdannet veterinær og jobbet som privatpraktiserende på Fosen og i Gloppen. Har jobbet som havbruksveterinær 
i Fivetro AS i Molde, og vært overveterinær ved BS Fosen. Da hun ble Høyres gruppeleder i fylkestinget i 2008, gikk 
hun fra en stilling i Mattilsynet.  Aarbergsbotten har vært medlem av Ørland kommunestyre og formannskap samt 
Sør-Trøndelag fylkesting siden 2003, og ledet Ørland Høyre 2003–2005. Hun har vært gruppeleder i fylkestinget siden 
2008 og vararepresentant til Stortinget siden 2009. Hun ble fast møtende stortingsrepresentant etter at Linda Hofstad 
Helleland gikk inn i regjeringen 16. desember 2015. 

Øystein Skiri
er sivilingeniør fra NTNU og University of California San Diego. Han startet Boost Communications rett fra skolebenken 
i 2000 og var CEO for selskapet fra starten og frem til sommeren 2015. Han er nå leder for forretningsutvikling. Han har 
også ulike styreverv, og sitter bl.a i styret i IKT-Norge, og var styremedlem i Berner Gruppen / Dagbladet frem til de ble 
kjøpt av Aller. 

Cathrine Tronstad
er utdannet diplomøkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole, har bachelor i formgivning- og produktutvikling 
fra Høyskolen i Akershus og master i makt og påvirkning i organsisasjoner fra BI. Hun er en av gründerne bak Tibe 
Reklamebyrå, hvor hun var byråleder fram til hun begynte i TrønderEnergi i 2008.  Der var hun først markeds-og 
kommunikasjonsdirektør og gikk i 2014 over i stillingen som organisasjonsdirektør. 

Finn Jebsen
er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en mastergrad i bedriftsøkonomi fra University of 
California. Han ble ansatt i Orkla i 1980, han ble en del av konsernets hovedledelse fra 1984 og fra 2001 til 2005 var 
han konsernsjef.  Han innehar en dag en rekke styreverv: han er styreleder i Kongsberg Gruppen, styrelder i Kavli 
Holding AS, styremedlem i Awilhelmsen AS, Norsk Hydro ASA og Norfund.   

Vegar Johansen, Administrerende direktør SINTEF Ocean
har mastergrad i kybernetikk og doktorgrad i marin kybernetikk ved NTNU. Han startet sin karriere i SINTEF i 1999 
som forsker, og ble forskningssjef ved SINTEF Fiskeri og havbruk i 2009. I 2015 ble han administrerende direktør der 
og da Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS ble fusjonert til et 
nytt aksjeselskap 1. januar 2017 ble han administrerende direktør / President for den nye enheten som heter SINTEF 
Ocean.  

Marit Bjørgen
kommer fra Rognes i Midtre-Gauldal, hvor hun som barn drev med både langrenn, fotball og håndball.  Hun debuterte i 
verdenscupen som nittenåring. Hun fikk sitt gjennombrudd i seniorklassen da hun kom på tredjeplass på 5 km klassisk 
under NM på Steinkjer i 2001, noe som førte til at hun ble tatt ut på Norges lag under VM 2001 i Lahtis. Hun ble tatt 
opp på Norges Skiforbunds elitelag i 2001. I perioden 2002-15 vant hun 10 medaljer i OL og 26 i VM.  Ingen andre har 
så mange VM-medaljer i langrenn som Bjørgen, og hun er også mestvinnende kvinnelige utøver i OL gjennom tidene. 

Svein Tore Samdal
er tidligere landslagssjef for kvinnelangrenn. Han har vært ekspertkommentator for TV2 under OL i Sotsji og i TV 
2s langløpssatsing. Han var norsk landslagssjef i perioden fra 2001 til 2006. Han startet sin landslagskarriere med 
å ha ansvar for juniorlandslaget i 1999 og tok over damelandslaget i januar 2001, rett før VM i Lahtis. Han avsluttet 
trenergjerningen i 2006 med OL i Torino som siste mesterskap. Norge tok 23 medaljer i VM og OL under hans ledelse 
og var beste damenasjon i 4 sesonger. Han jobber i dag i Sparebank1 SMN som konserndirektør for privatmarked.



Arrangør

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

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


