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Fortsatt stolt og høye ambisjoner
I Kristiansund er vi stolte av 
oljearbeiderne. Det er ingen som 
skal tynges med skyld og skam 
over å finansiere velferden til alle 
innbyggerne og budsjettene som 
Norge trenger med høy levestandard.

Gassen vi leverer til Storbritannia med 
systemet Polarled og Langeled har gitt 
store fordeler for miljøet og sikker forsyning. 
Norsk gass erstatter kullkraftverkene, og 
om fem år er disse skorsteinene borte i vårt 
naboland i vest. Norskehavet leverer. Veien til 
lavutslippssamfunnet rundt 2050 går via kull 
til gass til mer fornybart. Ny teknologi fører til 
positive endringer.

Kursen i energimarkedet i nordlige Europa 
dreier fra kull til gass, og videre til fornybart 
med havvind-teknologi som Equinor har star-
tet opp – og vår nabo i øst, Finland, sverger til 
en «ren» atomkraft. Neste generasjon vil spille 
bredere på flere energibærere. Under reisen 
vil vannkraften gi Norge mange fordeler. Etter 
hvert kan det bli fokus på ytterligere uttak av 
vannressurser med smarte løsninger. Mange 
anlegg trenger en oppgradering.

Norge er en stor havnasjon – og 2019 har 
gitt et løft på mange områder. Her er noen 
eksempler:
• Åpning av Aasta Hansteen, Snefrid Nord og 

Polarled via Nyhamna.
• Satsingen på flytende offshore vindkraft 

med Equinor som ledende operatør.
• Vi åpner for fangst og geologisk lagring 

offshore av karbondioksid.
• Havbunns minerallovgivning er på plass. 

Kommersialisering er det neste.

Disse fire punktene berører sterkt de 
planene som Kristiansund har for fremtidig 
næringsutvikling. Vi trenger livskraftige 
lokalsamfunn med kompetent arbeidskraft 
enten det er produksjon av olje og gass, 
leverandørindustri til havbruk, fiskeri, 
reiseliv, grønnere sjøtransport, tang- og 
tareproduksjon eller havteknologi.

Vår historie, og beliggenhet ved havet og 
skipsleia, gjør at vi er frempå for å få flere 

bein å stå på. Olje- og gassnæringen har gitt 
styrke og kompetanse over på akvakultur og 
nye teknologiske sprang i havvind og fornybar 
satsing i det store og hele bildet. Det som var 
store operatørselskaper på sokkelen, dreier 
nå investeringene mot havvind, sol og fangst 
av karbon – eller de forlater våre farvann 
etter 50 år med uttak av ressurser og høy 
inntjening. Heldigvis er etterveksten av aktører 
meget god. 

I Kristiansund har OKEA operert i ett år nå. 
Det er en berikelse for vårt miljø. De snur seg 
fort, og de samarbeider utmerket med lokal 
leverandørindustri.

Vi ønsker også operatøren Neptune Energy 
hjertelig velkommen og håper på et godt 
samarbeid med Fenja-prosjektet. Det er en 
lovende oppstart.

Njord-feltet er tilbake i 2020. Det blir et 
skikkelig come back med nye 20 år i drift. 
Dvalin er også inne i sluttfasen. Wintershall 
Dea er en flott tilvekst.

Som kystby legger vi til rette for ny næring 
med tomter som passer havnæringene. 
Og behovene i næring skal også komme 
til uttrykk i opplæring på videregående og 
høyskoler.

Kommune- og fylkestingsvalget ga oss to 
tydelige svar:
1. Nordmenn er ikke fornøyd med resulta-

tene av utslipps- og klimapolitikk. Ap og 
høyrepartiene blir utfordret av ungdom som 
protesterer.

2. Distriktene er blitt satt tilbake av sentralise-
ring med statlige reformer som undergraver 
lokalsamfunn. «En overdose med reformer, 
det ble litt mye og dårlig begrunnet», slik 
Aftenposten oppsummerte valget i 2019.

Befolkningen utenfor de store byene har 
tapt mange offentlige tjenester på grunn 
av iveren med statlige reformer. Det som 
har uroet meg mest er fjerningen av politiet 
fra nærmiljøene. Det var uklokt å legge 
ned operasjonssentralen i Kristiansund og 
sentralisere dette til Ålesund.

Uten noen form for utredning eller begrun-

nelse gikk regjeringen inn for å flytte sokkel-
ansvaret fra Kristiansund, først til Stavanger, 
for deretter å gjøre full retrett med å velge Åle-
sund. Flyttingen skjedde uten noen form for 
beskrivelse eller analyse. Politiet mistet grepet 
om Norskehavets 30-årige beredskapskultur 
og standard. 

Beredskapsmessig var det en stor tabbe. 
Også oljenæringen kunne ha vært tydeligere 
med å si i fra at dette bærer galt av sted. 
Operatørselskaper som har et særlig ansvar 
for beredskapen ute på sokkelen, må selv 
tørre å si hva de mener.

Offshore beredskap bør ha en egen sentral 
i Kristiansund for region midt, slik det var 
tidligere. Det går an å snu på en ordning som 
har vært en så stor skuffelse.

Uten suksess i havnæringene vil verdiska-
pingen falle i landet vårt. Havnæringene bærer 
tyngden av økonomien og finansierer velferd 
til alle. Olje og gass er størst, og næringene 
overlapper hverandre med teknologi og mari-
tim kompetanse. 

2019 er et godt sokkelår i Kristiansund. Vi 
visste at oppgangen måtte komme med flere 
feltutbygginger og mange leteprosjekter. Det 
er full fart og travelhet i alle ledd.

Jeg er gjenvalgt ordfører i Kristiansund, og 
jeg ser frem til å samarbeide med alle dere 
som har funnet veien til den tradisjonelle 
Desemberkonferansen. Programmet er svært 
innholdsrikt. Vi skal ha det kjekt sammen.

Hilsen Kjell Neergaard,  
ordfører i Kristiansund
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Equinor er på vei til å bli et 

bredt energiselskap. Det 

betyr at vi satser på stadig 

flere energiformer; olje, gass, 

vind og sol. At vi er et bredt 

energiselskap betyr at vi ikke 

tror på én energikilde - eller 

ett tiltak - som hele svaret. 

Det betyr at vi tror den beste 

løsningen finnes i summen 

av mange små og store 

forbedringer.

equinor.com   

Equinor er på vei til å bli  
et bredt energiselskap. 
Hva betyr det? 
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Velkommen til Desemberkonferansen 2019

Årets tema «Framtidens energiløsninger – mulighetenes 
marked» har fokus på endring og positiv videreutvikling av en 
næring i rivende utvikling, og tar utgangspunkt også i dagens 
klimautfordringer.

Desemberkonferansen i Kristiansund – en av bransjens virkelig 
ettertraktede møteplasser – går i år av stabelen for 37. gang. Og 
årets konferanse markerer inngangen til jubileumsåret 2020, da det 
er 50 år siden starten på regionens olje-æra.

Desemberkonferansen retter hvert år oppmerksomheten mot olje- 
og gasspolitiske trender og utviklingstrekk i Norge. Konferansen 
har etablert seg som en mulighetenes nettverksarena, som 
samler representanter fra leverandør- og serviceindustri, energi-/
operatørselskaper, myndigheter og det politiske miljø. Her får du 
kjenne bransjen på pulsen, og du får vite hva som virkelig rører seg 
i markedet. Her møtes et sterkt utvalg premissgivere og sentrale 
aktører i næringen.

Viktige stikkord i år er energi, teknologi, kompetanse og 
industritransformasjon. Vi får besøk av finansminister Siv Jensen 
som oppdaterer oss på rikets tilstand, før vi går inn i direkte 
næringsrelaterte temaer som Norge i det nye energibildet, 
sikkerhetsaspektene ved virksomheten, oljeteknologiens betydning 
for framtidig utvikling og spenstige teknologiske satsinger.

Verdiskaping og industri i skammens tidsalder er tema når filosof, 
forfatter, foredragsholder og forsker Henrik Syse går på podiet. 
Han leverte et glitrende foredrag i 2011, og vi ser fram til å få en 
oppfølging rundt dette viktige temaet.

Vi får også møte representanter for Den nye oljen, - et prosjekt i 
regi av Norsk olje og gass. De tar tak i bransjen slik unge ser den. 
Seniorrådgiver/partner i First House – Sigbjørn Aanes – avslutter 
den faglige delen med fokus på en hardt prøvet bransje.

Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet vil som alltid stå 
sentralt under Desemberkonferansen.

Bakgrunnsinformasjon om våre foredragsholdere er å finne fra side 
6 til 9 i programmet.

For øvrig kan nevnes at Equinor planlegger et nytt leverandør- 
seminar dagen før Desemberkonferansen, - et initiativ vi i 
arrangementskomitéen er meget glad for.

Vi oppfordrer samtidig øvrig næringsliv, til selv å benytte 
anledningen til å skape gode treffpunkt i tilknytning til 
Desemberkonferansen.

Etter innspill fra yngre deltakere på fjorårets konferanse oppfordrer 
vi også - dere som er i posisjon til det - til å ta med en yngre 
kollega, som er nysgjerrig og vil være med å bidra til at denne 
industrien blomstrer og gror i mange år framover.

Våre engasjerte komitémedlemmer legger hvert år til rette for at alle 
skal få innsikt i hva som rører seg, viktige føringer og utviklingstrekk 
samt nye forretningsmuligheter i bransjen. Samtidig tilrettelegges 
for god dialog, gjennom et solid rom for nettverksbygging.

Dyktige og sentrale foredragsholdere bidrar til å gjøre Desember-
konferansen til en attraktiv møteplass, både faglig og sosialt, 
sammen med deltakere og bedriftsrepresentanter med sterk 
posisjon innen næringen.

Den uformelle og trivelige sosiale innpakningen gjør det også lett å 
knytte kontakter.
 
Vi gleder oss til å ønske alle interesserte vel møtt!

Masse hilsener fra
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN)

og samarbeidspartner
Norsk Petroleumsforening, avd. Møre og Romsdal
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Den nye oljen i Norsk olje og gass, representert ved,
• Andreas Bakkehaug, - en ekte oljearbeider fra Ballangen i Nordland. Han er 26 år gammel og jobber i dag som 
roughneck for KCA Deutag. For tiden er Andreas på Oseberg C, men i løpet av sine 8 år offshore har han vært innom flere 
installasjoner. • Tuva Kvåle, som nettopp har levert master i statsvitenskap ved UiO. Hun har bodd forskjellige steder, men 
omtaler Sogndal som hjem. Hun har god kjennskap til NHO-systemet gjennom praksisopphold hos NHO Brüssel og som 
foredragsholder for NHOs Europatime. • Henrik Hveding, som kommer fra Bærum. Han har nettopp fullført sin master i 
fornybar energi ved NMBU. Fra før av har han bachelor i både bioteknologi, økonomi og administrasjon fra samme sted. 
Ved siden av studiene har han vært aktiv i studentmiljøet på Ås.

Anne Myhrvold, direktør i Ptil,
har arbeidet for Petroleumstilsynet siden 2013, og har bred erfaring innen prosjekt, forskning og HMS ledelse 
innenfor Oljedirektoratet og BP Norge. Hun har også jobbet som forsker i Sektor for Miljø og Næringsutvikling i 
Rogalandsforskning. Hun er leder for Sikkerhetsforum, medlem i IRF (International Regulators Forum), Arbeidsgiverrådet 
og NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum). Anne Myhrvold er utdannet Cand. scient. fra Universitetet i Bergen, 
hvor hun gikk studieretning mikrobiologi v/Institutt for Mikrobiologi og Plantefysiologi. Hun er gift, og har to barn.

Her er våre foredragsholdere

Siv Jensen, finansminister i Finansdepartementet, 
kommer fra Oslo. Hun har vært finansminister siden 16.10.2013. Siv Jensen har vært leder i Fremskrittspartiet siden 2006, 
og sittet som stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Hun har tidligere vært vararepresentant for Oslo og medlem av 
Oslo Bystyre. Hun har også vært medlem i Utenriks- og forsvarskomitéen (2009-2013), Utenrikskomitéen (2005-2009) og 
leder i Finanskomitéen på Stortinget (2001-2005). Siv Jensen er utdannet diplomøkonom fra Norges Handelshøgskole.
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Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær i Olje- og energidepartementet,
startet sin politiske karriere i 2009. Han hadde en lang rekke verv i FrP og FpU, før han i 2015 tiltrådte som 
organisasjonsrådgiver i Fremskrittspartiets ungdom. I 2015-2016 var han politisk rådgiver i Fremskrittspartiets ungdom. 
Deretter ble han politisk rådgiver for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet, og i 2018 statssekretær for 
statsråd Bård Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet. Han er nå statssekretær for Kjell-Børge Freiberg i Olje- og 
energidepartementet. Rikard Gaarder Knutsen har yrkesfaglig utdanning, i teknisk og industriell produksjon, fra Åssiden 
Videregående Skole.
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AVERØY INDUSTRIPARK
www.aip.no

Averøy Industripark AS Klubbveien 10, 6530 Averøy  
Kontakt: Frank I. Ellingsen, frank.ellingsen@aip.no , +47 909 44 194
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Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova, 
en jobb hun har hatt siden 1. januar 2016. Hun har 30-års erfaring fra næringslivet, med hovedvekt på energi, miljø- og 
klimaspørsmål. Hennes mangeårige ledererfaring inkluderer både forretningsutvikling, feltutvikling i olje- og gassektoren 
og forskningsledelse og -utvikling. Trude Sundset har styreerfaring fra organisasjoner og næringsliv nasjonalt og 
internasjonalt. Hun har opparbeidet seg et bredt nettverk og har god erfaring i internasjonalt samarbeid. Trude Sundset er 
sivilingeniør i teknisk fysikalsk kjemi fra NTH (nå NTNU).

Hilde-Marit Rysst, leder av Forbundet SAFE (sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren),
har jobbet på norsk sokkel, siden 95. Hun er utdannet automatiker, men de siste årene på sokkelen var hun 
Hovedverneombud (HVO) på heltid på Statfjord feltet. Hun var konserntillitsvalgt i Statoil (nå Equinor), før hun ble valgt 
som forbundsleder i 2011. Hilde-Marit Rysst er gift og mor til to tenåringer, hun har mange interesser og nyter fritiden på 
Slagen utenfor Tønsberg.

Geir Håøy, President & CEO i Kongsberg Gruppen ASA,
har hatt denne stillingen siden juni 2016. Han har vært ansatt i Kongsberg siden juni 1993, og hatt forskjellige 
lederstillinger siden 1996. Geir Håøy var tidligere President i Kongsberg Maritime, - en posisjon han hadde fra 2010. Som 
President ved Kongsberg Maritime har han vært del av Kongsberg Gruppens lederteam. Geir Håøy har bred internasjonal 
erfaring fra forskjellige posisjoner i Kongsberg, - blant annet har han ledet Kongsberg Maritimes aktiviteter i Singapore 
og Kongsberg Norcontrol i Busan (Sør-Korea). Før han tiltrådte som President i Kongsberg Maritime, virket han som 
Executive Vice President for Global Customer Support i samme firma, med ansvar for forretningsområde Worldwide 
Customer Support aktiviteter. Geir Håøy er utdannet ingeniør fra Høyskolen i Vestfold (1989).

Energibruken vår endrer seg stadig. Det betyr at vi også må endre oss.  
Shell startet i Norge i 1912 med salg av lampeolje fra hest og kjerre.  
I dag er naturgass til Europa fra havdypene utenfor Norskekysten vår største 
salgsvare. Vår historie bygger på innovasjon, teknologi og omstilling  
– erfaring og kompetanse som trengs for mer og renere energi i framtiden.
 
#makethefuture

Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind i Aker Solutions, 
har mer enn 20 års erfaring fra energisektoren. Hun har i størstedelen av sin yrkeskarriere jobbet innen tekniske fagfelt og 
innehatt flere lederroller i Aker Solutions både på on- og offshoreinstallasjoner. Som Managing Director for Aker Solutions 
Engineering Business i Norge, gjennom 5 år, har hun hatt hovedansvar for leveransen av noen av de mest komplekse 
Offshore Engineering prosjekter i verden. Fra 2016 var hun Chief Digital Officer i Aker Solutions. Hun bruker nå denne 
erfaringen til å utvikle Aker Solutions’ Offshore Wind Business med en ambisiøs vekststrategi. Astrid Skarheim Onsum er 
utdannet sivilingeniør fra NTNU.
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Team spirit

Her er våre foredragsholdere, fortsettelse

Odin Estensen, administrerende direktør i Neptune Energy Norge, 
tiltrådte som Managing Director for Neptune Energy Norge i januar 2019. Han har 30 års erfaring innen olje- og 
gassektoren, blant annet fra Shell hvor han har jobbet i flere ulike forretningsenheter i Europa, og støttet operasjoner i 
Midtøsten, Afrika og Asia gjennom globale funksjonelle lederstillinger. Før han overtok ledelsen av Neptune Energy i Norge 
var han områdedirektør for Norske Shells opererte virksomhet i Norge i fem år, med ansvar for bærekraftig og optimalisert 
styring av Ormen Lange, Draugen, Knarr og Gaupe-feltene samt Nyhamna-anlegget. Som Managing Director for Neptune 
Energy Norge er Odin Estensen ansvarlig for et operatørselskap med en ambisiøs vekststrategi, med felt i produksjon, tre 
pågående utbyggingsprosjekt og et større modifikasjonsprosjekt, samt fire opererte leteoperasjoner de neste par årene.

Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord i Utvikling og produksjon Norge (UPN) i Equinor,
rapporterer til Arne Sigve Nylund, konserndirektør for UPN. Hun har sitt hovedkontor i Harstad. Siri Espedal Kindem var 
før nåværende posisjon direktør for Åsgard i Drift nord, og før det var hun direktør for Fornybar energi og direktør for 
Technology Excellence i Teknologi, prosjekter og boring (TPD). Hun har vært i selskapet i 29 år. Det meste av sin erfaring 
har hun fra Utvikling og produksjon Norge (UPN), der hun har hatt både fag- og lederroller. Siri Espedal Kindem er cand. 
scient. fra Universitetet i Bergen.

Knut Mauseth, administrerende direktør i OMV (Norge) AS,
har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien, og har hatt en rekke lederroller i inn- og utland for Shell-gruppen. 
For Norske Shell har Mauseth blant annet vært områdedirektør for feltene Ormen Lange og Draugen (2010-2013). Han 
tiltrådte stillingen som administrerende direktør i OMV (Norge) AS i august 2017. Knut Mauseth er utdannet sivilingeniør 
ved NTNU. Han er opprinnelig fra Bodø og er i dag bosatt i Tananger utenfor Stavanger.

Henrik Syse, filosof, forfatter, foredragsholder og forsker,
har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er 
seniorforsker i 50% stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20% stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover 
det er han frilanser og foreleser. Henrik Syse har vært sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene 
i Oljefondet. Han var medlem av Pressens faglige utvalg fra 2002-2016, og er nå medlem i Det norske akademi for språk 
og litteratur og Den norske nobelkomitéen. Han er spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, 
religiøse perspektiver og mennskerettigheter – som også var tema for hans doktoravhandling. Henrik Syse ble i 2007 
plukket ut som en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.
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Mobilbank bedrift
- full oversikt over

bedriftens økonomi
når du er på farten

snv.no

Erik Haugane, administrerende direktør i OKEA,
er kjent for oljemiljøet i Midt-Norge fra arbeidet med Tjeldbergodden, hvor han skrev samarbeidsavtalene mellom Aure, 
Hemne og Hitra. Haugane er utdannet geolog og startet i 2001 det første uavhengige norske oljeselskapet siden Saga 
Petroleum. Etter at Pertra ble solgt startet han, sammen med noen av sine Pertra-kolleger, oljeselskapet som i dag er 
AkerBP. Et selskap han forlot i 2013. I 2015 startet han, sammen med to eks. kollegaer i AkerBP og en eks. olje- og 
energiminister, det nye oljeselskapet OKEA. OKEA kjøpte i fjor Shell sine eierandeler i Gjøa og Draugen.

Lars Gjerdåker, leiar Ormen Lange Forretningsutvikling i A/S Norske Shell,
er opphaveleg utdanna reservoaringeniør, med erfaring frå ulike roller og fagdisiplinar i Shellsystemet. Han har brei 
kontaktflate mot både interne og eksterne interessentar gjennom ansvar for Ormen Lange Forretningsutvikling, i tillegg til 
leiarrolle for Shells vekstprosjekt i Norge. Lars Gjerdåker er vossing på heiltid, og vil nok bli særdeles godt nøgd med at 
teksten om han er på nynorsk.

Sigbjørn Aanes, seniorrådgiver/partner i First House,
har i mange år vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere. Han hadde 
i mange år ansvaret for posisjoneringen og håndteringen av Solberg omdømme i pressen og var sentral i utviklingen 
av Høyres strategier for valgene fra 2011 – 2017. Tidligere arbeidet Sigbjørn Aanes som informasjonssjef i Norsk olje 
og gass. Han har bred erfaring fra politisk kommunikasjon, budskapsutvikling, endringsledelse, strategiarbeid og 
krisehåndtering.

MILJØMERKET

2041   Trykkeri   0690

LOKAL KREATIVITET
med stort miljøhjerte

Dalegata 137, Kristiansund 71 57 10 70 // ekh.no

10 år 
sikkerhetsopplæring 
Kristiansund

Sett av datoen allerede nå:
Desemberkonferansen

Torsdag 
3. desember 

2020
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akerbp.com

Aker BP er operatør for både Ærfugl og Skarv. Partnere er Equinor, DEA Norge og PGNiG. 

akerbp.com

Ærfugl er i ferd med å ta av 
Ærfugl er et gass- og kondensatf elt vest for Skarv-feltet. Utbyggingen 
er godt i gang, og sammen med våre partnere og leverandører gir vi full 
gass. Vårt ambisiøse mål er produksjonsstart i 2020. 

Wintershall og DEA har nå blitt 
 Wintershall Dea. Vi er aktive innen 
 leting og utvinning av olje og gass. 
Ansvarlig og  effektivt. Som ett 
 selskap med felles mål. 

Sterkere sammen

VI BYGGER VIDERE PÅ
LANGE TRADISJONER
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Desemberkonferansen 2019  med tema: Framtidens energiløsninger – mulighetenes marked

0800 Registrering og kaffe

0900 Velkommen 
 Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune

 Bransjen slik de unge ser den
 -  Andreas Bakkehaug
  -  Tuva Kvåle
  -  Henrik Hveding
  Den nye oljen, Norsk olje og gass

 Hvordan håndterer Norge de store  
samfunnsspørsmålene i tiden framover?

 Siv Jensen, finansminister 

 Norge i det nye energibildet
 Rikard Gaarder Knutsen,  

statssekretær Olje- og energidepartementet

 Sikkert nok?
 -  Anne Myhrvold, direktør Ptil 
 -  Hilde-Marit Rysst, leder Forbundet SAFE
 etterfulgt av samtale ledet av møtelederne

1040 Kaffepause/nettverksbygging   

1110  Oljeteknologi avgjørende for nye bærekraftige  
næringer og for framtidens energisamfunn 

 Geir Håøy, President & CEO  
Kongsberg Gruppen ASA

 
 CO2-fangst og lagring som en del av klimaløsningen
 Trude Sundset, administrerende direktør Gassnova

 Medvind til havs - en ny eksportindustri for Norge? 
  Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind  

Aker Solutions 

1210 Lunsj 

1310 Verdiskaping og industri i skammens tidsalder
 Henrik Syse - filosof, forfatter, foredragsholder  

og forsker

 Våre aktiviteter og Norskehavet
  Mulighetene for leverandørindustrien
 - Equinor v/Siri Espedal Kindem,  

 områdedirektør for Drift nord i UPN
 - OMV (Norge) AS v/Knut Mauseth,  

 administrerende direktør
 - Neptune Energy Norge v/Odin Estensen,  

 administrerende direktør 

1440 Kaffepause/nettverksbygging

1510 Norsk sokkel og OKEA’s ambisjoner 
 Erik Haugane, administrerende direktør OKEA

 Ormen Lange – lenge
 Lars Gjerdåker, leder Ormen Lange Forretningsutvikling 

A/S Norske Shell

 En bransje i motvind – muligheter framover
 Sigbjørn Aanes, seniorrådgiver/partner First House

1615 Slutt faglig del

1830 Festmiddag og underholdning i Kulturfabrikken, 
 - Kristiansunds nye stolthet i Vågen

•••

Møteledere: 
Kitty Eide, kommunikasjonssjef A/S Norske Shell
Geir Arne Drangeid, seniorrådgiver/partner First House



12   KNN AS  – leverandør av konferanser

– vår første egenopererte utbygging

F E N J A
Fenja ligger i Norskehavet 120 kilometer nord for 

Kristiansund. Reservene anslås til 100 millioner fat 
oljeekvivalenter, og feltet er ventet å produsere i 16 år.

Neptune Energy er blant nykommerne på 
norsk sokkel, men vi er ett av de mest offensive 
operatørselskapene. Vi bygger ut Duva, Gjøa P1 og 
Fenja med smarte undervannsløsninger. Vi skal også 
bore fire egenopererte letebrønner – for vi har store 
forventninger til framtiden på norsk sokkel.

neptuneenergy.com

Våre Fenja-partnere
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Alf Gunnar Dahl, administrerende direktør i Vestbase AS og CFO i Norsea Group AS,
er utdannet siviløkonom fra NHH (1987) og har hatt flere roller innen regional næringsutvikling gjennom KNN, i tillegg 
til flere styreverv i Norsea Group. Han har tidligere yrkeserfaring fra bank/finans og leverandørindustri, samt flere 
styreverv både i næringsliv og fotballklubber (Molde FK, Kristiansund BK). Han har vært med i programkomitéen for 
Desemberkonferansen siden 2007.

Per Otto Dyb, leder av valgkomitéen i Storebrand ASA,
er utdannet sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTH (nå NTNU). Han har lang og bred erfaring fra sentrale lederstillinger 
i Tandberg Data, ABB og Siemens, både i Norge og internasjonalt. Han har vært styreleder i Innovasjon Norge og 
nestleder i styret i Veidekke. Per Otto er nestleder i styret i GC Rieber AS. Han har vært med i programkomitéen for 
Desemberkonferansen siden 2012.

Kitty Eide, kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell, 
har - etter 17 år i Shell - nå lengre fartstid foran mikrofonen som talsperson for Shell enn bak mikrofonen som journalist. 
Kitty har medie og samfunnsfaglig utdannelse fra Høgskolen i Molde og Gimlekollen Mediesenter. Hun har vært med i 
programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2005.

Geir Arne Drangeid, seniorrådgiver/partner i First House, 
har over 30 års erfaring fra norsk olje- og gassbransje, først som journalist, senere som kommunikasjonsansvarlig 
i flere Aker-selskaper, og nå som rådgiver for en rekke selskaper i denne næringen. I perioden 2004 til 2010 var 
han konserndirektør med ansvar for kommunikasjon, investorkontakt og personal- og organisasjonsutvikling i 
investeringsselskapet Aker. Han har vært med i programkomiteen for Desemberkonferansen første gang fra 1997 til  
2006 og denne gang siden 2012.

Desemberkonferansens møteledere og komité

www.norseagroup.com

VESTBASE – KNUTEPUNKT FOR 
 OFFSHORE AKTIVITETEN I NORSKEHAVET

• Næringspark med 60 selskaper

• Kontorer, lagerbygg tilbys for 
etablering

• 11+2 kaier, inkl dypvannskaier 
og roro-kaier

Sett av datoen allerede nå:
Desemberkonferansen

Torsdag 
3. desember 

2020
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Morten Loktu, direktør i Equinor,
har 30 års erfaring fra olje- og gassbransjen, hovedsakelig fra ulike ledende posisjoner i Statoil (nå Equinor), både innen 
drifts-, teknologi- og konsernledelse. Morten har også erfaring fra lederrolle innen leverandørindustrien og som konsernsjef 
i Sintef. Han har innehatt ulike styreverv, både innen forsknings- og utdanningsverden (NTNU, OG21 og European Institute 
of Technology and Innovation) og idrett (RBK). Han jobber for tiden som direktør i Equinor med ansvar for innføring 
av LEAN, forbedringsprosjekter i konsernet og utvikling av forenklede tekniske standarder. Morten er styremedlem i 
Sparebanken SMN. Han har vært med i programkomiteen for Desemberkonferansen siden 2017. 

Ulf Rosenberg, kommunikasjonsrådgiver i Rosenberg Kommunikasjon,
var i 25 år næringslivsjournalist i Stavanger Aftenblad, de siste ti årene med fokus kun på olje og gass. Han ble i 
2009 kommunikasjonsdirektør i det franske oljeselskapet GDF SUEZ E&P Norge, og gikk i 2015 til tilsvarende stilling i 
tyskeide VNG Norge. Siden nyttår har han vært uavhengig kommunikasjonsrådgiver og er mye brukt som debattleder 
og foredragsholder - senest med innlegg på Desemberkonferansen i fjor. Han har i 2019 også hatt et engasjement 
som fagsjef samfunnskontakt i Norsk olje og gass. Ulf har også omfattende musikkbakgrunn, som trombonist og med 
lederoppgaver, blant annet som visepresident og president i Norges Musikkorps Forbund gjennom ti år. Han har siden 
2007 vært president for European Brass Band Association. Ulf er ny av året i komitéen for Desemberkonferansen. 

Inger Johnsen, prosjektleder på Høgskolesenteret i Kristiansund,
er språkmektig. Hun har tatt mastergraden sin på spansk ved UiB og studert både markedsføring, språk og 
organisasjonsteori. Hun startet sin karriere i traineeprogrammet Kom Trainee i 2016, hvor hun jobbet hos både 
Kruse Larsen og Norges Råfisklag, før hun gikk over i stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Kruse Larsen 
etter endt traineeløp. I januar i år startet hun som prosjektleder på Høgskolesenteret i Kristiansund, der jobber 
hun med kommunikasjon, rekruttering samt små og store utviklingsprosjekter. Inger er ny av året i komitéen for 
Desemberkonferansen. 

Tor Henrik Eide, styreleder i NPF avd. Møre og Romsdal,
jobber til daglig som administrerende direktør ved Umoe Sterkoder AS. Han er utdannet Elkraft-ingeniør fra NKI 
Ingeniørhøgskolen og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han kvalitetsledelse og LEAN fra Høgskolen i Molde. Tor Henrik 
har jobbet med ledelse og utvikling i over 20 år, og hatt flere styreverv i næringsliv og foreninger. Tidligere har han jobbet 
som divisjonssjef Nett i Nordmøre Energiverk og vært leder av Subsea avdeling i Oss-nor AS. Tor Henrik er ny av året i 
komitéen for Desemberkonferansen.

Christina Hovde, prosjektleder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN), 
har jobbet i KNN (tidligere Kom vekst/Midt-Norsk Baseservice) i tilsammen 28 år. Før hun flyttet til Kristiansund jobbet 
hun i kursavdelingen i Norske Sivilingeniørers Forening (nå Tekna) og i Norske kommuners sentralforbund. I Kristiansund 
har hun blant annet vært ansatt i TV Midt-Norge og hatt vikariat i A/S Norske Shell. Christina har hatt prosjektansvar for 
Desemberkonferansen i første omgang fra 1988 til 1990, og i andre omgang fra 1993 og fram til i dag.

Desemberkonferansens møteledere og komité, fortsettelse
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Praktiske opplysninger
Påmeldingsfrist: 15. november 2019
Påmelding: www.knn.no

Tid og sted
Torsdag 5. desember 2019. Dørene åpner kl. 0800.
Caroline konferansesenter, Kristiansund.

Pris
Kr. 6 600,- ekskl. mva., inkl. lunsj og festarrangement.
Bestilling av festarrangement, vil være bindende fra og  
med 16. november. 
Kr. 5 900,- ekskl. mva., uten deltakelse festarrangement.

Betaling
Vi sender faktura. Vennligst oppgi referanse/PO-nummer for 
betaling ved påmelding, hvis dette er påkrevet i ditt firma. Hvis 
fakturaadresse er en annen enn den du har registrert deg med,  
ber vi deg informere oss om dette i god tid før konferansen. Vi  
gjør oppmerksom på at eventuell utstedelse av ny faktura, som 
følge av mangelfulle opplysninger, vil medføre ekstra kostnader.
 
Det vil også være mulig å betale konferanseavgiften med VIPPS.

Avbestillingsregler for konferansen
Avbestilling må skje skriftlig senest 29. november,  
hvis ikke vil det bli belastet full konferanseavgift. 
Avbestillingsgebyr kr. 750,- ekskl. mva. i perioden  
mellom 15. og 29. november.

Overnatting  
Pris (pr. person pr. døgn, inkl. frokost):
• Scandic Kristiansund standard enkeltrom kr. 1 645,-.
• Quality Hotel Grand standard enkeltrom kr. 1 485,-.
Betaling skjer direkte til hotellet.

Vi vil – så langt det er mulig – prøve å imøtekomme  
ønsker med hensyn til hotellvalg.

Utstilling
Det er anledning til å delta med utstilling på konferansen.  
Ønskes nærmere informasjon, - vennligst ta kontakt  
med Christina Hovde via mail christina@knn.no eller på  
telefon nr. 957 07 873.

Øvrig
Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt 
«force majeure».

Transport/parkering
Parkering
Det er avgiftsparkering i Kristiansund.  
Parkering finner du blant annet på:
• Kongens plass (inntil 5 timer).
• Kirketomta (inntil 3 døgn). 

I tillegg finnes to parkeringshus:
• Storkaia P-Hus (inntil 1 uke).
• AMFI Storkaia Brygge (nattestengt).

(Oppsatte tider er innhentet 4. september 2019.)

Flybuss
For de som kommer med fly til Kristiansund Lufthavn 
Kvernberget vil det bli satt opp buss til:
• Grand/Scandic onsdag ved ankomst kl. 1910 og 2250.
• Caroline konferansesenter torsdag kl. 0855.
Fredag morgen går det buss fra Grand kl. 0800 og fra Scandic 
kl. 0810.

Kystekspressen
Fra Trondheim: kl. 0810 – 1215 – 1630.
Til Kristiansund: kl. 1140 – 1540 – 2000.
Fra Kristiansund: kl. 0800 – 1200 – 1630.
Til Trondheim: kl. 1125 – 1535 – 2000.



Arrangør av Desemberkonferansen: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN), 
Postboks 161, 6501 Kristiansund. Tlf: 71 57 02 80, post@knn.no, www.knn.no 

Følg oss på Facebook.


