
Tema for 2013: Med årets tema ønsker vi å sette fokus på muligheter for norsk næringsliv 
framover. Vi befinner oss i en omskiftelig verden med stadig nye rammevilkår og økt 
grad av internasjonalisering. Hvordan kan ulike næringer best tilpasse seg, og utnytte 
de muligheter som finnes, gjennom innovasjon og utvikling. Forandring medfører både 
utfordringer og fordeler. Hvordan oppnå økte marginer gjennom utvikling?

Norsk næringslivs framtid 
- nye muligheter i en omskiftelig verden 

www.bergmannskonferansen.no
Idrettsbygget - Løkken Verk - Tirsdag 30. april 2013



Program
Mandag 29. april kl 19:30  
Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til festmiddag 
i Orklas Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting der. Dette kan 
bestilles sammen med påmelding på konferansen. 

Tirsdag 30. april
08:00 - 08:45 Registrering og kaffe 

08:45 - 09:00 Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
 Are Hilstad, ordfører Meldal kommune
 Anne Kathrine Slungård, årets konferansier

Utenomjordiske muligheter:
09:00 - 09:30 Bo N. Andersen, adm.dir Norsk romsenter
 Er noe av Norges framtid i rommet?

09:30 - 10:00  Gard Ueland, Administrerende direktør i Kongsberg
 Seatex AS & President, Galileo Services
 Satellittnavigasjon – Ny mulighet for europeisk- og norsk industri?

10:00 - 10:30 Espen Brandslet, daglig leder Devico
 Bedrift uten hjemmemarked
 
10:30 - 11:00 Pause 

Teknologi i en omskiftelig verden:  
11:00 - 11:30 Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag
 Trøndelag i verden - utfordringer gir muligheter

11:30 - 12:00 Unni Steinsmo, konsernsjef for SINTEF
 Teknologi skaper muligheter

12:00 - 13:00 Lunsj

Muligheter for norsk industri:
13:00 - 13:30 Bjørn Wiggen, Investor og styreleder i Salvesen & Thams AS
 Hvorfor bruker jeg penger på å investere i industriselskaper i Midt-Norge?

13:30 - 14:00 Svein Flåtten, Stortingsrepresentant (H) og første nestleder næringskomiteen
 Økt konkurransekraft for norsk industri – hvordan?

14:00 - 14:15 Pause
 
14:15 - 15:00 Paneldebatt: Etter 100 år med kvinners stemmerett 
 domineres fortsatt styreverv og lederposisjoner av menn. 
 Er kvinnelig arbeidskraft fortsatt ikke en fullt utnyttet ressurs?
      
15:00 - 15:15 Pause

Skråblikk på livet og verden:
15:15 - 16:00 Arne Treholt, adm.dir MAYZUS Investment Company
 “Fra Paria til direktør”
 - Hvordan reise seg igjen etter offentlig ydmykelse?

 Oppsummering og avslutning
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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 Meråker Utvikling AS, styreleder i Nidaros 
Domkirkes Restaureringsarbeider  og visepresident i Polyteknisk Forening.

Bo N. Andersen, adm.dir for Norsk Romsenter
Andersen har vært adm.dir i Norsk Romsenter siden 2006. Før han tiltrådte stillingen som adm.dir var han avdelingsdirektør 
for forskning og jordobservasjon ved samme sted. Han er dr. scient. i astrofysikk fra UiO og har der arbeidet ved Institutt 
for teoretisk astrofysikk. Andersen var tilknyttet romforskningsavdelingen i den europeiske romorganisasjonen ESA før 
han begynte ved Norsk Romsenter i 1988. Han leder den norske delegasjonen i ESA og har flere styreverv samt leder 
Nasjonalkomiteen for Polarfoskning.

Gard Ueland, Administrerende direktør i Kongsberg Seatex AS og President i Galileo Services
Ueland har vært adm.dir i Kongsberg Seatex i Trondheim siden 2007. Før dette var han utviklingssjef i samme selskap 
fra 1987. Han er utdannet ingeniør i elektronikk og sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH (nå NTNU).  Ueland har vært 
involvert i det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet (GNSS) siden starten i 1995, og han har arbeidet aktivt med 
industrisamarbeid, spesielt i Europa. Ueland var en av initiativtakerne til etableringen av den europeiske organisasjonen 
Galileo Services i 2002 – der han først hadde rollen som visepresident og siden 2006 som president.

Espen Brandslet, daglig leder Devico
Brandslet har bakgrunn fra Forsvaret og en bachelor i logistikk fra Høgskolen i Mode. 
Han jobbet i Forsvarets Logistikk Organisasjon/Bodø fra 2004-2006 og deretter ved Ørlandet Hovedflystasjon fram til 2007. 
Han begynte hos Devico i 2007 som business manager med ansvar for logistikkrutiner, regnskap/økonomi og administrasjon, 
og som daglig leder fra oktober 2012. 

Tore O. Sandvik, fylkesordfører Sør-Trøndelag
Sandvik har tidligere vært ungdomssekretær i LO i Sør-Trøndelag 1995–2000 og visepresident i ungdomsorganisasjonen til 
Den europeiske faglige samorganisasjon. Sandvik var statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 2000–2001. 
Han har vært fylkesordfører i Sør-Trøndelag siden 2003 og er styreleder for Innovasjon Norge i Sør- Trøndelag.

Unni Steinsmo, Konsernsjef SINTEF
Steinsmo har en M.Sc. i kjemi ved NTH (NTNU) og en Ph.D. I Materialvitenskap fra samme universitet. I 1996 ble hun utnevnt 
til professor i korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og overflateteknologi ved NTNU. Hun begynte som forsker i SINTEF i 1981  
og ble forfremmet til forskningsdirektør i SINTEF Materialteknologi i 1997. Denne stillingen hadde hun frem til hun ble ansatt 
som konsernsjef i SINTEF i 2004. Unni Steinsmo har vært nestleder av styret for Norges forskningsråd, hun er medlem av 
Norges Tekniske Vitenskapsakademi og har sittet i en rekke offentlige råd og utvalg.  

Bjørn Wiggen, Investor og styreleder i Salvesen & Thams AS
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 styreleder i Chr.Salvesen & Chr. Thams. 

Svein Flåtten, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder Stortingets Næringskomité
Flåtten er utdannet innenfor økonomi og ledelse. Han var daglig leder i Sveisemekanikk A/S 1980–2001, samt arbeidende 
styreformann i Sandvik Mekaniske A/S 1990–2001, og han er fortsatt eier i begge selskapene. Foruten styreleder i blant andre 
enkelte datterselskaper, har Flåtten vært medlem av representantskapet i Vestfold Kraft A/S 1995–1999 og styremedlem i 
Sandefjordregionen Energiverk A/S 1995–2001. Flåtten har vært innvalgt på Stortinget fra Vestfold siden 2001, og er fra 2009 
partiets næringspolitiske talsmann samt fraksjonsleder og 1. nestleder i Stortingets næringskomité.

Arne Treholt, adm.dir MAYZUS Investment Company 
Treholt var byråsjef ved Presse-og informasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet da han 20. Januar 1984 ble arrestert 
mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Han var tidligere politisk sekretær i Handels- og Skipsfartsdepartementet, 
før han ble statssekretær ved Havrettssekretariatet i UD og ambassaderåd ved den norske FN-delegasjonen i New York. 20. 
juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble benådet 3. juli 1992 etter 
åtte og et halvt års fengsel. Siden 1999 har han vært direktør for forskjellige finansselskaper på Kypros.



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:


