
Tema for 2015: Vekst i Midt-Norge forutsetter at regionens næringsliv og industri har tilgang på 
nødvendig kompetanse  og kapital. I hvilken grad klarer vi i Midt-Norge å utvikle de mange gode ideene 
som skapes i regionen? Hvordan kan vi bygge en sterk region både i byen, langs kysten og i innlandet?

Kompetanse + kapital = vekst? 
- Har Midt-Norge det som trengs for økt vekst?

www.bergmannskonferansen.no

Idrettsbygget - Løkken Verk - fredag 10. april 2015

JUBILEUM • 10 ÅR • 2005-2015



Program
Torsdag 9. 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 til konferansen. 

Fredag 10. april
08:00 - 08:45 Registrering og kaffe 

08:45 - 09:00 Åpning/Velkommen
 Ingunn Aspli, leder for Bergmannskonferansen
 Are Hilstad, ordfører Meldal kommune
 Berit Rian, årets konferansier

09:00 - 09:30 Frank J. Jenssen, stortingsrepresentant Høyre
 Hva gjør regjeringen for å fremme vekst - i Trøndelag og ellers?

09:30 - 10:00  Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
 Kompetanse + kapital + kommunikasjon = vekst

10:00 - 10:30 Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør Investinor
 Investinors rolle som statlig investeringsselskap 
 og samarbeidet med private investorer.
 

10:30 - 11:00 Ståle Svenning, serieentrepenør
 Hva kreves for å lykkes med vekst for bedrifter i Midt-Norge?

11:00 - 11:30 Pause

11:30 - 12:00 Paneldebatt

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:30 Utdeling av Bergmannsprisen 

13:30 - 14:00 Lisa Vivoll Straume, PhD psykologi / Faglig leder Mind
 Vekst – gjennom styrkebasert ledelse av menneskelige ressurser

14:00 - 14:30 Gustav Witzøe, konserndirektør SalMar ASA
 SalMars vekst og utvikling 

14:30 - 15:00 Åse Kleveland
 Kapital og kapital, fru Blom - en refleksjon over kapitalens mangfold

      
 Avslutning og oppsummeringw
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Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Rian er utdannet cand. philol. fra NTNU med hovedfag i fransk, og mellomfag i spansk og engelsk. Hun har hatt ulike 
lederjobber i Fokus Bank/Danske Bank i til sammen 20 år: Blant annet leder for bankens kontor i Paris, distriktbanksjef 
for personmarked, bedriftsmarked i Midt-Norge, divisjonsdirektør for personmarked og private banking i Norge. Hun 
var også en del av bankens konsernledelse i flere år.  Rian har vært økonomidirektør i Stentofon ASA og ansatt som 
adm.dir i NiT siden 2008. Hun har også en lang rekke styreverv i ulike organisasjoner og virksomheter. I 2010 fikk hun 
prisen Årets Arenakvinne og i 2014 Madame Beyer-prisen (årets kvinnelige leder i Trondheimsregionen).

Frank J. Jenssen, stortingsrepresentant Høyre
Jenssen begynte sin politiske karriere som formann i Trondheim Unge Høyre 1990 og var også sentralstyremedlem 
og nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Han har mellomfag i statsvitenskap og samfunnsfag fra NTNU. Han har 
flere perioder bak seg i bystyret i Trondheim, hvorav flere år som gruppeleder og formannskapsmedlem. Han var 
en periode også fungerende varaordfører. Han har jobbet som politisk rådgiver både for ordføreren i Trondheim 
(Marvin Wiseth) og for Oslo Høyres bystyregruppe. I 2000-2001 var han informasjonssjef i Høyre i forbindelse med 
stortingsvalgkampen, og i 2003-2005 var han statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Jenssen har vært 
innvalgt på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2013, og sitter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Kjerkol har studert ved  NTNU hvor hun har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med fordypning i psykologi. 
Hun har også studert drift og vedlikehold av EDB-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har jobbet både som 
lærer og miljøarbeider i Stjørdal kommune. I 2009, før hun ble fylkesråd, jobbet hun som næringspolitisk rådgiver i 
ALLSKOG. Kjerkol har sittet i styret for Trondheim Symfoniorkester og Opera Trøndelag. Hun har også vært styreleder 
i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, nestleder i styret for Regionale forskningsfond Midt-Norge og styreleder i Ungt 
Entreprenørskap Trøndelag. Kjerkol er medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden landsmøtet i 2009. Hun har vært 
innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag siden 2013 og sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. 

Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør Investinor
Geir Ove Kjesbu er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en executive MBA fra INSEAD i Frankrike. 
Han har vært med på å bygge opp teknologiselskaper fra såkornfase gjennom vekst, internasjonal 
ekspansjon og børsnotering. Kjesbu har vært CTO, CEO og styremedlem i Q-Free ASA, og han har 
erfaring med aktivt eierskap og styreledelse i unoterte og børsnoterte teknologiselskaper. 
Geir Ove Kjesbu har vært styremedlem i Norsk venturekapitalforening. 

Ståle Svenning, serieentrepenør
Svenning har de siste 10 år vært CEO i tre high-tech entrepenørselskaper som alle tre er blitt kjøpt opp av store 
internasjonale industriselskaper. Det siste var SmartMotor som tilbyr elektriske maskiner som kan operere i tøffe 
miljø. Dette selskapet ble kjøpt av Rolls Royce i 2013.  Svenning har fra tidligere bakgrunn COO og leder for 
forretningsutvikling ved Sparebank1, AP hos McKinsey & Company, senior konsulent hos Deloitte Management 
Consulting og Management Trainee hos Orkla AS.  

Lisa Vivoll Straume, PhD psykologi / Faglig leder Mind
Doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU og er en av landets fremste eksperter på feltet. 
Hun har utviklet flere av konseptene MIND: leverer i dag, blant annet styrkebasert leder- og 
organisasjonsutvikling - et konsept hun også underviser i på flere internasjonale universitet. 
Lisa er også kjent fra TV-serien “Oppdrag Lykke” som gikk på NRK 1 høsten 2013, 
hvor hun var både programleder, faglig ansvarlig og veileder for seriens deltakere.  

Gustav Witzøe, konserndirektør SalMar ASA
Witzøe er utdannet ingeniør fra Oslo tekniske skole og arbeidet en tid som bilmekaniker ved Isbergs Bilforretning i Oslo 
og som ingeniør i Volvo Norge. I 1979 etablerte han Bewi AS, en fabrikant av plastemballasje for oppdrettsnæringen, i 
Hamarvik på Frøya. Han var administrerende direktør i Bewi frem til 1990. I 1991 etablerte han lakseoppdrettselskapet 
SalMar ASA og Kverva AS ble etablert som et investeringsselskap. SalMar ble notert på Oslo Børs i 2007 og har 
hovedkontor på Kverva på Frøya. Witzøe er konserndirektør for industri og salg i SalMar ASA, foruten styremedlem i 
både SalMar ASA og Kverva AS. Witzøe vant den nasjonale finalen i «Ernst & Young Entrepreneur of the Year» i 2005.

Åse Kleveland
Åse Kleveland slo gjennom som sekstenåring på midten av 60-tallet. Deretter fulgte et tiår med en hektisk artistkarriere 
i inn- og utland. Etter jusstudier ble Kleveland forbundssekretær i Norsk Musikerforbund og forbundsleder til 1987. 
Samtidig hadde hun store programlederoppdrag for NRK Fjernsynet og en rekke tillitsverv innen kultur. Fra 1987 
til 1990 var Kleveland adm.dir i Tusenfryd. I samme periode var hun bl.a. leder av Likestillingsrådet. I 1990 ble hun 
utnevnt til kultursjef for OL på Lillehammer i 94. Fra 1990 til 1996 var hun kulturminister i Gro Harlem Brundtlands 
regjering. Fra 2000 til 2006 var hun adm.dir for Svenska Filminstitutet og deretter direktør for Rikskonsertene til 2012. 
Hun har hatt en rekke verv som styreleder, bl.a. i Human-Etisk Forbund og Right to Play Norge. Hun er i dag styreleder 
for Festspillene i Bergen. 



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:


