Norsk energi

- en del av løsningen

Kristiansund 2. desember 2021
Caroline konferansesenter

Sammen jobber vi for et
mer bærekraftig samfunn.
VARM

sosial bærekraft

SMART

KLOK

økologisk bærekraft

økonomisk bærekraft

MODIG

helhetlig bærekraft

eggedosis.no

MELKVIKA.NO
Umoe Sterkoder AS
tor.henrik.eide@sterkoder.no
+47 920 77 903

2 KNN AS – leverandør av konferanser

Kristiansunds
nye næringspark

– MED FOKUS PÅ TRIVSEL

Endelig kan vi møtes igjen på den tradisjonsrike Desemberkonferansen
I mange år har denne konferansen vært en av olje- og energibransjens viktigste møteplasser. Her har næringsliv og
offentlige myndigheter truffet hverandre for å få informasjon, utveksle erfaringer og ikke minst møttes for å bygge
nyttige nettverk.
Siden forrige konferanse har Norge vært
gjennom krevende tider. Mange kommuner
som har et næringsliv med vesentlig olje- og
gassrelatert virksomhet ble rammet av en
dobbel krise, - både pandemien og den
globale oljekrisen. Dette var en alvorlig
situasjon der mange arbeidsplasser sto i fare.
33 ordførere langs kysten reagerte sammen,
og krevde at regjeringen gjorde umiddelbare
grep for å avhjelpe den dramatiske
situasjonen. Vi ble derfor veldig fornøyde
da det ble bred enighet på Stortinget om
skatteutsettelser for oljebransjen. Oljepakken
har slått positivt ut for næringen. Nye
utbyggingsoppgaver kom raskere fram i lyset
og det er låst opp skuffer med gamle funn,
som nå har funnet et spor til utbygging. Så
det er ingen tvil om at oljepakken har reddet
arbeidsplasser.

Siden sist har landet fått en ny regjering og jeg
er veldig forøyd med at Hurdalserklæringen
slår fast at norsk petroleumsindustri skal
utvikles og ikke avvikles. Samtidig er det
slått fast at utslippene fra norsk sokkel skal
kuttes til netto null i 2050. Dette skal skje i
samarbeid med næringen, og jeg opplever at
dere i bransjen tar dette på fulle alvor. Dere
sitter på den kompetansen som er avgjørende
for å finne de gode løsningene for framtiden
sett i et klimaperspektiv.

I Kristiansund har vi gjennom pandemien
jobbet hardt for å holde hjulene i gang på
sokkelen, lufthavna og på basene. Leting,
produksjonsboring og drift av felt har stort
sett gått etter planen. Enkelte tilfeller av
Covid-19 har vi hatt på noen installasjoner,
men sammen med de berørte selskapene
har vi i kommunen håndtert dette veldig bra.
Tidlig innsats og hurtige tiltak sørget for at vi
unngikk å måtte stenge ned installasjoner ute
i havet.

Mye nytt er på gang med små og
mellomstore felt som kan bygges ut. Vi gleder
oss til Njord A og Njord Bravo seiler forbi
Nordmøre og blir ankret opp på feltet. Vi
gleder oss over flere funn i Norskehavet i år,
og vi gleder oss over at det er stor aktivitet på
mange av prosjektene utenfor kysten vår.

Olje- og energiindustrien har vært utrolig viktig
for utviklingen av Norge, og næringen er og vil
fortsatt være viktig for vår region.

Jeg ønsker alle en god konferanse.

Jeg er sikker på at det ligger store muligheter
ute i Norskehavet. I Kristiansund har vi feiret
at vi har vært 50 år i oljen. Nå er fokuset
på fortsettelsen i Norskehavet, som har to
store gassrør til markedet og ei sløyfe inn til
Tjeldbergodden for gass. Det er enda mange
år til feltene stenges ned.

Jeg ser fram til å få høre på dyktige og
sentrale foredragsholdere, og jeg ser fram til å
snakke med mange av dere i løpet av dagen.
Med vennlig hilsen

Kjell Neergaard
Ordfører i Kristiansund
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Equinor er på vei til å bli
et bredt energiselskap.
Hva betyr det?
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

Vi forlenger det
norske oljeeventyret.
Som operatør på Draugen har vi plan om
å utvide levetiden til 2040 og redusere
utslippene med 95% gjennom elektrifisering.

okea.no
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Velkommen til Desemberkonferansen 2021
Igjen er det duket for Desemberkonferansen i Kristiansund.
Tema for dagen er: Norsk energi - en del av løsningen.
Viktige premissgivere kommer for å snakke om energirealitetene.
De etterfølges av sentrale aktører, som retter tema mer spesifikt
mot olje- og gass. Teknologi og industri, samt ressurssituasjonen
og aktivitetsbilde i Norskehavet, står også på agendaen. Den
faglige delen avrundes med et innlegg av Ulf Sverdrup, NUPI, som
dykker inn i tema «Hva har de siste årene gjort med fremtiden vår
- det internasjonale perspektivet». Fullstendig program finner du
på side 9 i denne brosjyren, og en nærmere presentasjon av årets
foredragsholdere er å finne fra side 6 til 8.
Desemberkonferansen retter som alltid oppmerksomheten mot
energi-, olje- og gasspolitiske trender og utviklingstrekk i Norge.
Den har etablert seg som en mulighetenes nettverksarena, som
samler representanter fra leverandør- og serviceindustri, energi-/
operatørselskap, bank/finans, myndigheter og det politiske miljø.
Her får du kjenne bransjen på pulsen, og du får vite hva som
virkelig rører seg i markedet. Og – ikke minst – her møtes et sterkt
utvalg premissgivere og sentrale aktører i næringen.
En lang tradisjon for å knytte gode relasjoner har bidratt
til, at Desemberkonferansen er en av bransjens virkelig
ettertraktede møteplasser. Det er over 50 år siden starten
på Kristiansundregionens olje-æra. Desemberkonferansen
gjennomføres i år for 38. gang.

Vi oppfordrer alle til å bruke den anledningen Desemberkonferansen gir, til å skape gode treffpunkt ved – for eksempel – å
legge egne styremøter eller andre møter til Kristiansund dagen før
eller etter.
Samtidig oppfordrer vi dere, som er i posisjon til det, til å ta med
en yngre kollega. Det er et godt tiltak for å bygge opp under dem,
som skal 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.
Dyktige og sentrale foredragsholdere bidrar, sammen med
deltakere og bedriftsrepresentanter med sterk posisjon innen
næringen, til å gjøre Desemberkonferansen meget attraktiv.
Som alltid legger vi opp til en uformell og trivelig innpakning.
Vi gleder oss til å ønske vel møtt!

Masse hilsener fra
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN)
og samarbeidspartner Norsk Petroleumsforening, avd. Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere KNN:
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Her er våre foredragsholdere
Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister,
skal som statsråd sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet. Marte
Mjøs Persen var ordfører i Bergen fra 2015 og frem til i høsten 2021, da hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for
Arbeiderpartiet fra Hordaland valgkrets. Hun er leder for Vestland Ap og sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Hun har også
vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen mellom 2011-2015. Mjøs Persen har mange års erfaring som folkevalgt i bystyret i
Bergen, og som tillitsvalgt og fagorganisert i LO. Hun har studert litteraturvitenskap og sosiologi, og har en bachelorgrad
i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere jobbet i hotell- og restaurantbransjen, og som
organisasjonssekretær for bl.a. Human-Etisk Forbund. Marte Mjøs Persen er gift, har fire barn og er bosatt i Bergen.
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO,
kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk olje og gass, hvor hun tiltrådte i juli 2020. Frem til januar 2020
var Hauglie arbeids- og sosialminister (2015-2020) i regjeringen Solberg. Hun er tidligere byråd i Oslo med ansvar for
kunnskap og utdanning (2013-2015), og før det byråd med ansvar for sosiale tjenester (2010-2013). Anniken Hauglie er
utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Hun er bosatt i Oslo, gift og har to barn.

Ingrid Sølvberg, oljedirektør i Oljedirektoratet,
tiltrådte som oljedirektør i januar 2020. Før dette var hun direktør for utbygging og drift fra juni 2014 og direktør for
Norskehavet og Barentshavet fra 2013. Hun begynte sin karriere i Statoil (nå Equinor) i 1995 som undervannsingeniør,
og fikk sin første lederstilling i 2004. Ingrid Sølvberg har hatt en rekke lederstillinger i Equinor, blant annet vært
direktør for plattformteknologi og marine undersøkelser i perioden 2007-2010 og deretter HMS-direktør for midt- og
nedstrømsvirksomheten. Hun var kommersiell leder i Centrica fra 2012. Hun har styreverv i Norges geotekniske institutt
(NGI) og Ship Manouvering Simulator Center (SMSC). Ingrid Sølvberg er sivilingeniør i marinteknologi fra Norges tekniske
høgskole.

Foto: Mats Bakken

Simon Sjøthun, Partner & Head of London Office i Rystad Energy,
har erfaring fra E&P og serviceprosjekter for oljefelt. Han bygger opp Rystad Energy sitt kjerneteam for Nordsjøen, og
har bred kunnskap om oppstrømaktiviteter på norsk og britisk kontinentalsokkel. Simon Sjøthun har også arbeidet med
verdsettelse, transaksjonsaktiviteter og vurdering av gass infrastruktur. Han er uteksaminert fra Norges Handelshøyskole
og EM Lyon, Frankrike.

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass,
har jobbet i Norsk olje og gass siden 2011. Hun kommer nå fra stillingen som direktør for Klima og miljø, og har
ledet arbeidet med petroleumsbransjens klimastrategi som ble lagt fram vinteren 2020. Tidligere har hun jobbet i
Miljødirektoratet og Norsk Institutt for luftforskning med transportsektoren og landbasert industri. Hun er styremedlem i
CLIMIT og i Næringslivets NOx fond, og tidligere styremedlem i Petromaks2. Hildegunn T. Blindheim er utdannet innen
atmosfærefysikk og astrofysikk.
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Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco,
har vært i sin nåværende stilling siden 2015. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger innen prosessering og
transport av gass i Statoil (nå Equinor). Leversund startet i Statoil i 1992 og gikk gradene fra avdelingsingeniør til leder
for produksjon på Kårstø. Videre har han hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg og raffinerier, samt innen
midstrøms- og nedstrømsteknologiområdene i Statoil. Frode Leversund er utdannet sivilingeniør ved NTNU, bosatt i
Haugesund og opprinnelig fra Eikefjord i Sunnfjord. Han har deltatt i, og ledet flere store forbedringsprosjekter.

John Atle Bones, direktør for teknologi og domenekunnskap i Innovasjon Norge,
begynte i Innovasjon Norge i november 2021. Før det har han jobbet i forskjellige roller i SINTEF siden 2007, senest
som forskningsleder. Han har også erfaring fra lederroller i industrien, og har hatt et spesielt fokus på teknologiog forretningsutvikling. John Atle Bones har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra NTNU, og har også studert
forretningsutvikling og innovasjon ved BI.

Rolf Einar Sæter, direktør for teknologi, digitalisering og forbedring i A/S Norske Shell,
har siden 1996 jobbet i forskjellige lederroller i konsulentbransjen, Aker Solutions og A/S Norske Shell med fokus på
teknologi, innovasjon og forbedring. Fra 2017 har han vært del av A/S Norske Shell sitt lederteam som direktør for
teknologi og forbedring, og med overordnet ansvar for transformasjon innen alle selskapets forretningsområder. Rolf
Einar Sæter startet sin yrkeskarriere med 9 år i forsvaret og har, i tillegg til utdannelse fra den perioden, en mastergrad i
endring og endringsledelse samt et masterprogram innen digital transformasjon. Rolf Einar Sæter er født og oppvokst i
Kristiansund og er, etter mange år med base på Østlandet og i utlandet, tilbake i hjembyen.

Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights JV,
har nesten 30 års erfaring fra energibransjen. Han har finansutdanning fra Texas A&M University og har hatt roller innen
finans, forretningsutvikling og ledelse. Han startet sin karriere som finansrådgiver for Shell i Kristiansund hvor han bodde
med familien fra 1992 til 1996. Han arbeidet deretter fire år for Shell LNG i London før han returnerte til Norge som
fagansvarlig for forretningsutvikling. I 2009 ble han utnevnt til direktør for Corporate Affairs i Norske Shell og gikk i 2014
inn i rollen som selskapets nedstrømsdirektør. Han var deretter leder for forretningsutvikling i Shell Integrated Gas i
Russland. Siden september 2020 har han ledet etableringen av Northern Lights JV og ble i mars 2021 selskapets første
administrerende direktør. Børre bor i Stavanger, er gift og har tre voksne barn.

Sikkerhetsopplæring
Kristiansund
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Her er våre foredragsholdere, fortsettelse
Kristin Westvik direktør for Utforsking og Produksjon Nord i Equinor,
startet sin karriere i Equinor i 1997, og har erfaring fra flere forretningsområder i selskapet, både offshore og onshore.
Siden februar 2020 har hun vært områdedirektør for drift nord, med ansvar for Equinors drift på norsk sokkel fra Møre
og opp til russisk grense. Westvik er opprinnelig fra Stavanger, og har en mastergrad i reservoarteknikk fra Universitetet
i Stavanger og en executive mastergrad i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole. I 2014 flyttet hun til
Harstad og overtok jobben som driftsdirektør for feltene Norne og Snøhvit, en stilling hun hadde ut 2017. I 2018-2019
ledet hun Equinors strategiarbeid for norsk sokkel, inkludert arbeidet med å utarbeide en ny klimastrategi for selskapet i
Norge. Westvik er også styremedlem i Norinnova.
Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI),
var tidligere professor ved BI og Research professor ved ARENA, Centre for European Studies ved Universitet i Oslo.
I sin forskning har Sverdrup arbeidet med ulike sider ved norsk utenrikspolitikk og europeisk politikk. Sverdrup
ledet 2010-2011 sekretariatet for Europautredningen (NOU 2012:2). Han har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo
og han har blant annet vært gjesteforsker ved universiteter i Tyskland og Italia. Sverdrup vokste opp på Innlandet i
Kristiansund.

Planene i Norskehavet – disse medvirker:

Odin Estensen,
administrerende
direktør Neptune
Energy Norge

Tor Bjerkestrand,
SVP Operations
OKEA ASA

Lars Gjerdåker,
Business
Opportunity
Manager A/S
Norske Shell

Arild Skjervøy,
Europe Exploration
Manager
ConocoPhillips

Sverre Isak
Bjørn, direktør for
drift og feltutvikling
Skarv-området
Aker BP ASA

Alexander Olsen,
Asset Manager
Maria og Dvalin
Wintershall Dea
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Lars Drage,
prosjektdirektør
OMV Norge AS

Desemberkonferansen 2021 med tema: Norsk energi – en del av løsningen
0800 Registrering og kaffe
0900 Velkommen
Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune
Energirealitetene
0915 Utvikle, ikke avvikle – Norges rolle på veien til Paris-målene
Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister Olje- og
energidepartementet
Neste trekk for Norge som energinasjon
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør NHO
En konkurransedyktig sokkel – ressurser og verdiskaping
Ingrid Sølvberg, oljedirektør Oljedirektoratet
1025 Kaffepause/nettverksbygging
Når forutsetningene endres
1055 Motbakken ingen forutså
Simon Sjøthun, Partner & Head of London Office
Rystad Energy
Industriens klimastrategi – status og veien videre
Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør
Norsk olje og gass
1140 Lunsj
Teknologi og industri
1240 Fortsatt bruk for norsk gass?
Frode Leversund, administrerende direktør Gassco

Digitalisering – fra lokal innovasjon til globale muligheter
Rolf Einar Sæter, direktør for teknologi, digitalisering og
forbedring A/S Norske Shell
Northern Lights; klimaløsning og industriutvikling?
Børre Jacobsen, administrerende direktør Northern Lights JV
1350 Kaffepause/nettverksbygging
Norskehavet
1420 Skape eller høste
Kristin Westvik, direktør for Utforsking og Produksjon Nord
Equinor
Planene i Norskehavet
Samtale ledet av møteleder Ulf Rosenberg,
kommunikasjonsrådgiver Rosenberg Kommunikasjon
1530 Hva har de siste årene gjort med fremtiden vår
– det internasjonale perspektivet
Ulf Sverdrup, direktør Norsk utenrikspolitisk
institutt (NUPI)
1605 Slutt faglig del
Møteleder:
Ulf Rosenberg, kommunikasjonsrådgiver
Rosenberg Kommunikasjon
Festarrangement
1830 Middag og underholdning i Kulturfabrikken
På scenen: Gitarist Tora Dahle Aagård

Olje og industri
– drivkraft for omstilling og teknologiutvikling i andre bransjer
John Atle Bones, direktør for teknologi og domenekunnskap
Innovasjon Norge
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Desemberkonferansens møteleder og komité
Ulf Rosenberg, kommunikasjonsrådgiver i Rosenberg Kommunikasjon,
var i 25 år næringslivsjournalist i Stavanger Aftenblad med fokus 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. De siste to
årene har han vært uavhengig kommunikasjonsrådgiver og er mye brukt som debattleder og foredragsholder, og er nå
også engasjert som energirådgiver i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 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. Dette er Ulfs andre år som
medlem av komitéen for Desemberkonferansen.
Alf Gunnar Dahl, administrerende direktør i Norsea 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.

Kitty Eide, kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell,
har vært tilknyttet Shells kommunikasjonsavdeling siden 2002. Hun har bakgrunn fra journalistikk og statsvitenskap.
Kitty har mange års erfaring med ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt, med hjerte for å forklare kompliserte
saker enkelt og at industrien skal skape positive ringvirkninger både gjennom verdiskaping og bygging av kompetanse
og kunnskap. Tidligere arbeidsgivere er NRK og Fiskebåtredernes Forbund. Kitty var en av initiativtakerne til å opprette
Støttegruppen etter 22.juli, med ansvar for strategisk kommunikasjon i det nasjonale styret de første årene etter
terrorangrepet. Hun har vært med i programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2005.

Tor Henrik Eide, administrerende direktør ved Umoe Sterkoder AS,
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 Ossnor AS. Tor Henrik har vært med i programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2019.

NorSea Logistics, Vestbase – Næringspark og servicesenter
• Vestbase samarbeider med ulike næringsaktører og tilrettelegger
gode og kostnadseffektive løsninger
• 60 bedrifter med tilgang til moderne infrastruktur
• Vi har kontorer, lager-/verkstedbygg og arealer tilgjengelig
Vestbase

www.norseagroup.com
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PRODUKSJON SOM
SIKRER EUROPAS
ENERGIFORSYNING
Wintershall Dea er et av de største gass- og
oljeselskapene på norsk sokkel.
Norskehavet er et kjerneområde for oss, og
herfra leverer vi energi til Europa og utvikler
nye felt.

Anita Albriktsen
Project Manager

og

Spesialist. Kompanjong. Kompis.
Ring Nordvestlandets største næringslivsbank for en
økonomisk sparringspartner. Enten du trenger hjelp til å
stå løpet helt ut. Eller skal slå knockout på konkurrentene.
Sparebanken Møre er kåret til beste bank for
næringslivskunder iflg EPSI 2021 Kundetilfredshet.
sbm.no/velkommen

Foto: Fuglefjellet
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Desemberkonferansens komité, fortsettelse
Christina Hovde, prosjektleder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN),
har jobbet i KNN (tidligere Kom vekst/Midt-Norsk Baseservice) i 30 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 1988-1990, og i andre omgang fra 1993 og fram til i dag.

Inger Johnsen, rådgiver i Arctic Economic Council,
startet sin karriere i traineeprogrammet Kom Trainee i 2016, hvor hun jobbet i Kruse Larsen og Norges Råfisklag.
Etter endt traineeløp jobbet hun som kommunikasjonsrådgiver i Kruse Larsen og deretter som prosjektleder ved
Høgskolesenteret i Kristiansund, før hun begynte i Arctic Economic Council i 2020. Inger er språkmektig. Hun har tatt
mastergraden sin på spansk ved UiB og studert både markedsføring, språk og organisasjonsteori. Inger har vært med i
programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2019.

Morten Loktu, direktør i Equinor,
har over 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
fokus på konsernstrategien. Morten er styremedlem i Sparebanken SMN. Han har vært med i programkomiteen for
Desemberkonferansen siden 2017.

Ole J. Rugset, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN),
har en mastergrad i strategisk ledelse fra NHH, bachelor innen markedskommunikasjon og økonomi fra BI
samt lederutvikling fra Solstrandprogrammet (AFF/NHH). Han har 20 års erfaring fra energibransjen, 11 år
innen bank/forsikring samt flere styreverv innen næringslivet. Ole Jonny har vært med i programkomitéen for
Desemberkonferansen siden 2020.

Sidsel Sæterøy, styreleder i NPF avd. Møre og Romsdal,
jobber til daglig som administrerende direktør i Safepath AS. Hun er utdannet innen logistikk og ledelse, og har
foruten yrkeserfaring fra leverandørindustrien også jobbet med forretnings- og samfunnsutvikling som selvstendig
næringsdrivende og på vegne av kommunal og fylkeskommunal sektor. Hun har tidligere vært politisk aktiv og hatt verv
i partiledelse lokalt og sentralt. Sidsel har flere styreverv, mellom annet som nestleder i NHO Møre og Romsdal. Hun er
ny av året i programkomitéen for Desemberkonferansen.
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Praktiske opplysninger
Påmeldingsfrist: 17. november 2021
Påmelding: www.knn.no
Tid og sted
Torsdag 2. desember 2021. Dørene åpner kl. 0800.
Caroline konferansesenter, Kristiansund.
Pris
Kr. 5 900,- ekskl. mva., inkl. lunsj og kaffepauser.
Kr. 6 600,- skskl. mva., inkl. lunsj, kaffepauser og festarrangement.
Betaling
Se våre nettsider.
Avbestillingsregler for konferansen
Avbestillingsgebyr kr. 750,- ekskl. mva. i perioden mellom 17. og
24. november. Avbestilling må skje skriftlig senest 24. november,
hvis ikke vil det bli belastet full konferanseavgift

Overnatting
Priser (pr. person pr. døgn, inkl. frokost):
• Scandic Kristiansund standard enkeltrom kr. 1 050,-.
• 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/plass avsatt til rollup
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».

Stranda Prolog for bedre
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Transport/parkering
Flybuss
Vi setter opp transport til Grand/Scandic, for de som kommer
med fly til Kristiansund Lufthavn Kvernberget onsdag kl. 1910.
Kystekspressen
Fra Trondheim:
Til Kristiansund:
Fra Kristiansund:
Til Trondheim:

kl. 0810 – 1215 – 1625.
kl. 1140 – 1540 – 2000.
kl. 0800 – 1200 – 1630.
kl. 1125 – 1535 – 2000.

Gå til atb.no for evt. oppdatert informasjon.

Parkering
Det er avgiftsparkering i Kristiansund.
Parkering finner du blant annet på:
• Kongens plass (inntil 5 timer).
• Kirketomta (inntil 3 døgn).
• Gassverktomta (inntil 1 uke).
I tillegg finnes to parkeringshus:
• Storkaia P-Hus.
• AMFI Storkaia Brygge (nattestengt).
(Oppsatte tider er innhentet medio oktober 2021.)

Come as
colleagues,
leave as
buddies!
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Sett av datoen allerede nå:

Desemberkonferansen

Torsdag
1. desember
2022

Vi
Fenja
Smarte løsninger gir verdifull produksjon
Neptune Energy er ett av de mest offensive operatørselskapene på norsk sokkel.
I år har vi satt to nye felt i produksjon. Neste felt ut er Fenja som ligger i Norskehavet
120 kilometer fra Kristiansund.
Fenja bygges ut med banebrytende teknologi – blant annet verdens lengste
oppvarmede produksjonsrør. Feltet skal produsere i rundt 15 år, og nå starter
boringen av produksjonsbrønnene.

Grafisk design: Eggedosis AS

neptuneenergy.com

Arrangør av Desemberkonferansen: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN), Fosnagata 13, 6509 Kristiansund. Tlf: 71 57 02 80, post@knn.no, www.knn.no
Følg oss på Facebook.

Påmelding: www.knn.no 15

