
Tema for 2016: Vi befinner oss i en tid hvor næringslivet står overfor store utfordringer og muligheter. 
Mange bedrifter står midt i prosesser knyttet til omstilling og restrukturering. Store og krevende 
utfordringer, men også en tid for nye muligheter. Hvilke trender ser vi for næringsutviklingen i Midt-
Norge? Hva kreves for å lykkes med nyskaping? Rammevilkår, muligheter, bærekraft og verdiskaping er 
viktige stikkord for Bergmannskonferansen 2016.

Næringsutvikling 
og verdiskaping 

www.bergmannskonferansen.no

Idrettsbygget - Løkken Verk - fredag 22. april 2016



Program
Torsdag 21. 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. 

Fredag 22. april
08:00 - 08:30 Registrering og kaffe 

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

09:00 - 09:30 Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant Ap
 Vil kommunereformen gi ny vekst og utvikling? 

09:30 - 10:00 Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO
 Bærekraft, solidaritet og verdiskaping 

10:00 - 10:30 Finn Haguan, administrerende direktør i Sparebank 1 SMN
 Midt-Norges komparative fortrinn innenfor teknologi 
 og økonomiske trender i regionen 

10:30 - 11:00 Pause

11:00 - 11:30  Ola Borten Moe, 1. nestleder i Sp
 Hvordan styrke norsk næringsliv og industri?

11:30 - 12:00 Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi AS
 Energi, næringsutvikling og verdiskaping 

12:00 - 12:45 Lunsj

12:45 - 13:00 Utdeling av Bergmannsprisen 
 Prisen deles ut av Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi AS

13:00 - 13:30 Guri K. Hetland, prosjektleder for Ski-VM Trondheim 2020
 Hvilke muligheter gir Ski-VM for Midt-Norge?

13:30 - 14:15 Vegard Wollan, VP & GM of Touch Business Unit at Atmel Corporation 
 Gaute Myklebust, Vice President, CTO R&D at Atmel Corporation
 Atmel – 20 år med innovasjon som viktigste suksesskriterium 

14:45 - 15:00 Maria Amelie, forfatter og foredragsholder
 Mangfold - en ressurs!
     
 Avslutning og 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.

Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant AP
Asphjell har vært på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2005. Han var varaordfører i Orkdal kommune fra 1999 til 
2003, og har sittet åtte år i kommunestyret i Orkdal. Han var tolv år i Sør-Trøndelag fylkesting og fylkesutvalget fra 
1987 til 1999. Han har i perioden 2007-2011 sittet i styret i Norges idrettsforbund. I perioden 2011-2015 er han første 
visepresident i forbundet. Adresseavisen kåret ham i juni 2008 til den mest innflytelsesrike i trøndersk idrett.

Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO
er fagforeningsleder fra Slemmestad i Røyken kommune. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, 
hvor han var ansatt fra 1984 til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, 
nestleder i 1994 og leder i 1995. Han ble ansatt i Fellesforbundet i 1996. Fra 2000 har Gabrielsen jobbet i 
Ledelsessekretariatet i Fellesforbundet. Han ble valgt til 2. nestleder på LO-kongressen i 2013

Finn Haguan, administrerende direktør i Sparebank 1 SMN
er siviløkonom og bankmann. Han startet sin karriere i Fokus Bank, blant annet som viseadministrerende direktør 
1989–1991. Han ble adm.dir i SpareBank 1 SMN i 1991. Haugan har innehatt mange styreverv, deriblant som 
styremedlem og styreleder i SpareBank 1 Gruppen i flere perioder, styremedlem i Bank 1 Oslo AS fra 2010, 
styremedlem i Leiv Eiriksson AS, styremedlem i Adolf Øiens Fond, styremedlem i Sparebankenes Sikringsfond, 
styremedlem i Fotograf Schrøders Stiftelse og direksjonsformann i Trondhjem Bys Vel.

Ola Borten Moe, 1. nestleder i Senterpartiet
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, som samme år kjøpte Ymefeltet. 

Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi AS
Befalsutdannelse, politi og analytiker i PST, kommunikasjonsrådgiver i Røe kommunikasjon, presseoffiser for den 
norske ISAF-styrken i Meymaneh i Afghanistan i 2008. Politisk aktiv for Høyre og politisk rådgiver for daværende 
forsvarsminister Kristin Krohn Devold.  Eidem ble mye omtalt som kreftpasient, da han fikk en meget aggressiv form 
for blodkreft  i januar 2005. Han ble senere samme år kåret til Årets trønder for sin åpenhjertige og tøffe kamp mot 
kreften. Eidem har de siste årene jobbet i Statoil, men begynte i slutten av mars i år som kommunikasjonsdirektør i 
Trønderenergi.   
 

Guri K. Hetland, prosjektleder for Ski-VM Trondheim 2020
Hetland er idrettsleder, langrennstrener og tidligere landslagsløper i langrenn. Hun bodde i Sveits fra 2011 til 2014 
og var der sportssjef for det sveitsiske langrennslandslaget. Hun har også vært trener for det private langrennslaget 
Engadin Skimarathon Team. Hun arbeider også for FIS som teknisk delegert,og hun er sponsoransvarlig for Marit 
Bjørgen. I 2014 ble hun ansatt som prosjektleder for Trondheims søknad om å bli arrangør av VM på ski 2021.  
 

Vegard Wollan, Vice President and General Manager Touch Business Unit
er gründer, oppfinner og bedriftsleder. Han har en master fra NTNU i elektronikk fra 1991. Han har jobbet med 
teknologiutvikling, markedsføring, forretningsutvikling og ledelse. Han startet sin yrkeskarriere i Nordic Semiconductor 
hvor han arbeidet fra 1991 til 1995. I 1995 startet han opp Atmels virksomhet i Norge. Han er medoppfinner av 
AVR® mikroprosessoren og innehar  flere patenter. Han er i dag administrerende direktør for Atmel Norway og leder 
forretningsenheten i Atmel Corporation for berøringsteknologi (Touch).

Gaute Myklebust, Vice President, CTO R&D
er medgründer og oppfinner. Han har en mastergrad (1990) og en doktorgrad (1996) i datamaskinarkitektur fra NTNU. 
Etter avsluttede studier sluttet han seg til Atmel Norway som da var i tidlig oppstartsfase og har arbeidet med ulike 
oppgaver innenfor forskning- og utvikling, produktde nisjon, forretningsutvikling og strategi. Han er medoppfinner av 
AVR® mikroprosessoren og innehar flere patenter. Han arbeider i dag som leder av CTO avdelingens forsknings- og 
utviklingsavdeling med spesielt ansvar for disruptive teknologier og nye produktstrategier for Atmel Corporation.

Maria Amelie
er forfatter og foredragsholder. Hun ble landskjent i 2010 da hun utga en bok som rørte lesere og førte til endringer i 
lovverket som følge av sitt fokus på papisløse og asylsøkeres situasjon i Norge. Maria har studert ved NTNU og jobbet 
4 år som teknologi-journalist i Teknisk Ukeblad. Nå er hun forfatter på heltid. Hun har nettopp utgitt boken “Moderne 
munnkurv i arbeidslivet” (Cappelen Damm), og er i gang med sin neste bok som skal omtale de beste teknologi-
gründerne vi har i Norge. Hun er fortsatt svært engasjert i situasjonen til flyktninger som kommer til Europa, og opptatt 
av deres muligheter - blant annet til å bli gründere.



Arrangør

Moment events AS er arrangør av Bergmannskonferansen.  
Moment tilbyr bedrifter bistand med gjennomføring av små og store 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, og konferansen feirer dermed i år sitt 
10-årsjubileum!  Moment jobber også med Orkangerkonferansen 
(siden 2007) og en rekke andre arrangement i Midt-Norge. 
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Moment ønsker å takke:


