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Ledelse
- et nødvendig onde eller 
mulighetenes verktøy?

www.bergmannskonferansen.no



www.bergmannskonferansen.no

Program
Onsdag 22. april kl 19.00
Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til festmiddag 
i Orklas Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting ved samme sted, 
som kan bestilles sammen med påmelding på konferansen. 

Torsdag 23. april
Kl 09.30  Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen

Kl 09.45  Reidar Sandal, leder for Stortingets finanskomite og   
 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 Hvordan kan vi løse utfordringene i norsk økonomi? 

Kl 10.25  Kort pause

Kl 10.35  Ståle Gjersvold, VP prosjekter USA, StatoilHydro 
 Lederens rolle i utviklingen av organisasjonen 
 - en refleksjon etter 13 år som leder i StatoilHydro

Kl 11.15  Marit Breivik, trener for det norske kvinnelandslaget i håndball
 Team som metode for å skape resultat. Individuell kvalifikasjon 
 brukt sammen for å nå felles mål.  

Kl 12.00   Lunsj

Kl 13.00  Yngve Hågensen , pensjonist og tidligere LO-leder
 Behovet for ledelse og samspill for å lykkes

Kl 13.40  Robert Hermansen, daglig leder for Barentsinstituttet 
 Medvirkningsbasert ledelse og den synlige leder

Kl 14.20  Kort pause

Kl 14.30  Karin Fevaag Larsen, daglig leder for Ny Giv AS
 Viktigheten av inspirasjon og engasjement i krisetider 
 - du som leder er viktig! 

Kl 15.45  Oppsummering og avsluttning 



Foredragsholdere
Reidar Sandal er en sentral politiker for Arbeiderpartiet. 
Han har 15 års erfaring fra stortings- og regjeringsarbeid. 
Sandal har vært statsråd for Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet både i Harlem Brundtlands og 
Jaglands regjering. Han er inneværende periode leder av 
Stortingets finanskomite. 

Ståle Gjersvold er diplomøkonom fra BI og har mastergrad 
i Teknologiledelse fra NTNU og MIT (Massachusetts Institute 
of Technology). Han startet I Statoil I 1991 som Planlegger 
FoU - Forskning og utvikling.  Fra 1997 til 2000 jobbet  han med 
utviklingsprosjektet for Åsgård og fra 2000 til 2004 var han leder 
for plan- og forretningskontroll for E&P Halten Nordland. Fra 
2004 til 2007 var  han prosjektdirektør i Tyrihans.  Han har siden 
2007 vært stasjonert i Houston, som VP prosjekter USA.

Marit Breivik er tidligere håndballspiller, og trener for Norges 
kvinnelandslag i håndball gjennom 15 år. Hun spilte i alt 140 
landskamper som aktiv. Hun ble kåret til «Årets trener» under 
Idrettsgallaen 2004, 2007 og 2009 og Adresseavisen kåret henne 
til Årets trønder i 2007. 
 

Yngve Helmer J. Hågensen var leder for LO fra 1989 til 
2001. Hågensen bodde på barnehjem som barn, først i Vardø 
under andre verdenskrig, siden i Bærum. I 14-årsalderen 
ble han visergutt i Halden, og fikk senere jobb ved 
Saugbrugsforeningen. På bakgrunn av hans mange verv 
og store engasjement innen idretten, ble han rekruttert 
til fagbevegelsen. Karrierestegene innen bevegelsen gikk 
via stillingene som LO-sekretær i Møre og Romsdal og 
distriktssekretær i Oslo-Akershus, til kongressvalgt LO-sekretær 
og leder. 

Robert Hermansen har i en årerekke vært en sentral 
lederskikkelse i en rekke norske industribedrifter, blant disse er 
A/S Sydvaranger, LKAB og Odda Smelteverk. I perioden 1999 - 
2008 var han adm.dir. for Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
på Svalbard.  Han er tilkjent mye av fortjenesten for å ha gjort 
norsk kullgruvedrift på Svalbard lønnsom, etter flere tiår med 
produksjonsregulering og statsstøtte. Hermansen er utdannet 
sivilingeniør ved berglinjen på NTH i Trondheim, hvor han ble 
uteksaminert i 1965. I 2003 fikk han Bergmannstaven, som er 
Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse.

Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og 
organisasjonsutvikling i sitt eget  firma NY GIV AS. Hun jobber 
med utvikling av organisasjoner, så vel som enkeltmennesker, 
og har sin bakgrunn fra finans, bank og forsikring. Hun har 
tidligere jobbet som salgsdirektør i Gjensidige.  Av offentlige 
presentasjoner har hun deltatt i Frokost-TV på NRK1, vært gjest 
i Først og Sist hos Fredrik Skavlan og deltatt i Søndagstabloid 
på TV2.   

Reidar Sandal

Ståle Gjersvold

Marit Breivik

Yngve H. J. Hågensen

Robert Hermansen

Karin Fevaag Lasen

www.bergmannskonferansen.no



Moment events AS er arrangør av Bergmannskonferansen. 
Moment tilbyr helhetlige løsninger innen arrangement og opplevelser
Les mer på www.momentevents.no
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- makes life easier at the office
www.bergmannskonferansen.no

Praktiske opplysninger
Sted: SANS Bergmannskroa, Løkken Verk

Påmelding og priser: Du vil finne mer informasjon, priser og påmeldingsskjema 
på www.bergmannskonferansen.no. Her ligger også oppdatert deltakerliste. 
Du vil få tilsendt bekreftelse og faktura etter mottatt påmelding. Påmeldingen er 
bindende. Påmeldingsfristen er 1.april 2009, men dersom deltakerlisten fulltegnes 
tidligere enn dette stenger påmeldingen når taket for antall deltakere er nådd. 

Overnatting:  I år er middagen i forbindelse med konferansen kvelden før, og en 
del vil derfor ha behov for overnatting. For å bestille overnatting krysser du av for 
dette i forbindelse med påmelding. 

Avmelding for konferansen: Påmeldingen er bindende. Avmelding må 
skje skriftlig på e-post til kontakt@bergmannskonferansen.no. Det belastes 
et avmeldingsgebyr på kr 700,-  Ved avmelding senere enn 1. april belastes 
deltageravgiften i sin helhet. Ved spørsmål om konferansen ring: 95 20 66 30, 
eller send en e-post.

Konferansen ønsker å takke

Ingunn Rekstad er utdannet siviløkonom fra 
Handelsehøyskolen 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. 

Ingunn Rekstad

Årets konferansier 

•  transport  •  energi og eiendom  •  reiseliv  •  utvikling
Adresse: Postboks 8, 7331 Løkken Verk  Tlf. 72 49 90 00  Fax 72 49 90 01


