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kristiansund.kommune.no

Omstilling til et lavutslippssamfunn 
innebærer et utslippsnivå på 1-2 
tonn per innbygger i 2050 - vi er 
med på reisen!

Kris
tiansund - med bæ

rekraft på dagsorden

Kristiansund 
kommune

 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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Desemberkonferansen – i en urolig verden
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Desemberkonferansen har i mange år vært 
en av olje- og energibransjens viktigste 
møteplasser. Her har offentlige myndigheter 
og næringsliv møttes for å utveksle erfaringer, 
informere hverandre og for å bygge nyttige 
nettverk.

Under forrige konferanse hadde vi stort 
søkelys på hvordan vi skulle komme oss 
gjennom de krevende tidene, som oppsto 
som følge av pandemien og den globale 
oljekrisen. Oljepakken sørget da for at nye 
utbyggingsoppgaver kom raskere fram i lyset, 
og i disse dager er det forventet en rekordstor 
innsending av PUD’er til departementet. Så 
det er ingen tvil om at oljepakken reddet 
mange arbeidsplasser, også i vår region.

Under Desemberkonferansen i år har vi et 
langt mer alvorlig bakteppe med krigen i 
Ukraina og den energikrisen som Europa 
opplever som følge av dette. Og aldri har 
vel betydningen av regjeringens mål, og det 
faktum at olje- og gassindustrien må utvikles 
og ikke avvikles, vært viktigere. Vi har også 
fått bekreftet at fjorårets tema på konferansen 
er minst like viktig i år, nemlig: Norsk energi 
- en del av løsningen. Leveranse av pålitelig 
og bærekraftig energi er viktig for å stabilisere 
et Europa i krise. I alle mulige scenarioer for 
å løse energiutfordringene fram mot 2050, 
så utgjør olje- og gass en betydelig andel 
av energimiksen. Og her vil Norge spille en 
avgjørende rolle.

Vi må fortsette å lete, vi må finne og vi må 
utbygge de funnene som gjøres. Dette bør 
i størst mulig grad gjøres ved hjelp av den 
infrastrukturen, som allerede ligger ute i havet 
i form av plattformer og eksportrørledninger. 
Når vi samtidig vet at olje- og gassnæringen 

jobber hardt for å innfri kravene de har på seg 
til å redusere klimautslippene til null i 2050, så 
skjønner vi at den norske leveransen av olje 
og gass er en del av løsningen framover.

Norsk olje- og gassindustri bidrar med 
enorme inntekter til felleskapet, den sørger 
også for verdiskapning og arbeidsplasser i 
hele landet. Framover vil nye næringer vokse 
seg fram. Det vil bli et økt innslag av næringer 
knyttet til karbonfangst og -lagring, havvind, 
hydrogen, andre lavkarbonløsninger og ikke 
minst havbunnsmineraler. Vi alle skjønner 
at vår region har store muligheter innenfor 
disse næringene. Ny teknologi blir viktig 
for å utnytte potensialet i disse næringene 
og også for å redusere klimautslippene. 
Petroleumsnæringen har høy kompetanse og 
stor kapasitet til å gjennomføre denne store 
omstillingen i det grønne skiftet, og må ta 
førersetet i utviklingen.

Det har vært strenge krav til at oljeselskapene 
legger igjen mer av verdiskapningen lokalt. 
Det bidrar til ringvirkninger på land innenfor 
de havområdene hvor de har aktivitet. Noen 
ganger har vi kanskje erfart at noen, i en 
presset situasjon, har utfordret disse kravene. 
Men vi har samtidig hatt god dialog med 
selskapene når slike situasjoner har oppstått. 
Jeg forventer at regjeringen stiller de samme 
kravene til de nye næringene som nå kommer 
innenfor energimarkedet og den grønne 
omstillingen. Ringvirkningene på land må 
være synlige og omfattende. Her i regionen 
er vi forberedt på å sitte i førersetet for denne 
utviklingen, og vi gleder oss til å bidra i det 
grønne skiftet.

Jeg ser fram til å høre på dyktige og sentrale 
foredragsholdere under konferansen, for å 

få inspirasjon til å jobbe for videre vekst og 
utvikling i regionen. Jeg ser også fram til å 
snakke med mange av dere i løpet av dagen.

Jeg ønsker dere alle en god konferanse.

Med vennlig hilsen

Kjell Neergaard
Ordfører i Kristiansund
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Velkommen til Desemberkonferansen 2022

En verden i rask endring er tema når vi samles til årets konferanse.

Geopolitiske betraktninger, energikrise og bærekraft samt 
konsekvensene av en ny global virkelighet står sentralt i programmet. 
Teknologi og industri, samt ressurssituasjonen og aktivitetsbildet i 
Norskehavet, står som alltid på agendaen.

De siste årene har vi levd i en tid med lite forutsigbarhet, - en situasjon 
som toppet seg da det brøt ut krig i Ukraina 24. februar. Mye har 
skjedd og skjer i kjølvannet av krigsutbruddet. Hva betyr dette for 
verden og i neste omgang for norsk energipolitikk? Hvordan tilpasser 
norsk industri seg de globale bråsvingene? Hvilke konsekvenser 
får utviklingen for norsk leverandørindustri og ikke minst for 
energimarkedet?

Desemberkonferansen retter som alltid oppmerksomheten mot energi-, 
olje- og gasspolitiske trender og utviklingstrekk i Norge. Her møtes 
politikere, premissgivere og sentrale aktører i næringen. 

Konferansen arrangeres i år for 39. gang, og den har etablert seg 
som en viktig møteplass og mulighetenes nettverksarena. Den 
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. 

Sentrale foredragsholdere, deltakere og bedriftsrepresentanter, bidrar 
til å gjøre Desemberkonferansen meget attraktiv. Og 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. 

Vi oppfordrer dere til å ta med en yngre kollega på årets konferanse. 
Næringen er i endring – da er det også viktig å bygge nettverk på tvers 
og bidra til at unge talent også knytter kontakter og får faglig input om 
næringen. 

Kvelden før Desemberkonferansen arrangeres Petropolen, hvor 
Fenriken fra Kompani Lauritzen holder innlegg. 

Vi håper dere alle vil bruke den anledningen Desemberkonferansen 
gir, til å skape gode treffpunkt ved – for eksempel – å legge 
egne styremøter eller andre møter til Kristiansund i tilknytning til 
arrangementet.

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:



6   KNN AS  – leverandør av konferanser

Trude Sundset
har vært ansatt som Strategic Advisor and Business Development i Aker Horizons siden april 2021. Tidligere var hun 
CEO i Gassnova fra januar 2016 til april 2021. 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. 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 
fysikalsk kjemi fra NTH (nå NTNU).

Terje Aasland 
ble utnevnt til olje- og energiminister for Arbeiderpartiet i Jonas Gahr Støres regjering 7. mars 2022. Han er oppvokst 
på Skotfoss (nå tilhørende Skien kommune), og har vært stortingsrepresentant for Telemark valgkrets siden 2005. 
Aasland har sittet som medlem og leder av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til han ble utnevnt til olje- og 
energiminister 7. mars 2022. Han har fagbrev som energimontør (1986) og jobbet ved Skiensfjordens Kommunale 
Kraftselskap (1982-1994), Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL & IT-Forbundet (1999-
2005) før han ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i 2005. Av annen politisk erfaring har han blant annet vært 
bystyremedlem (1991-1995) og medlem av formannskapet i Skien kommune (1995-2003), leder av Telemark Arbeiderparti 
(2006-2020) og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2011.

Walter Sognnes
er CEO og medgrunnlegger av Loke. Han har bakgrunn som geofysiker, og har omfattende erfaring fra olje- og 
gassindustrien offshore. De siste 20 årene har han vært medgrunnlegger av følgende tre E&P selskaper og et dypvanns 
mineralselskap: - Revus Energy i 2002 med finansiell støtte fra HitecVision og 3I. Revus ble registrert i 2005 og overtatt 
av Wintershall i 2008. - Spike Exploration, finansiert av HitecVision, i 2012. Spike ble slått sammen til Point Resources 
i 2016 og er nå del av Vår Energi. - Edge Energy i 2017 finansiert av Elliot Partners. I 2018 ble grunnleggerne og Elliott 
enige om å avvikle selskapet. - Loke i 2019 med Wilhelmsen group (NorSea og New Energy) og TechnipFMC som 
hjørnesteinsinvestorer.

John Stangeland
er konsernsjef i NorSea Group, en posisjon han har hatt siden 2012. Før nåværende rolle var han COO i NorSea 
Group siden 2004. Tidligere arbeidserfaring inkluderer 7 år i Eidesvik Offshore ASA som leder for forretningsutvikling 
innen forsyning-, offshore konstruksjon og seismikkfartøy og forut for det 7 år som skipsmegler for offshore tonnasje 
i meglerhuset Seabrokers. Stangeland har en rekke styreverv innen gruppen, samt at han er styremedlem i Eidesvik 
Offshore ASA. Han har sin utdannelse som maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger, en bachelor grad i økonomi  
fra Universitetet i Texas, Austin og en Executive MBA fra BI i Oslo og Nan Yang Universitetet i Singapore.

Her er våre foredragsholdere

Elisabeth Holvik 
er sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Hun er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Bergen, med mellomfag i 
utviklingsgeografi. Holvik har tidligere jobbet i Norges Bank, Nordea, McKinsey & Company, den svenske banken 
SEB og BN-Bank. Hun var makroøkonom i New York for Nordea fra 1998-1999. Ved siden av studiene jobbet hun på 
oppdrettsanlegg i Måløy. Holvik sitter i arbeidsutvalget i Senter for Pengepolitikk (CME) på BI. Hun har vært medforfatter 
på en av Norges Bank Watch rapporter på oppdrag fra Finansdepartementet. Hun har også vært med i det rådgivende 
Scheel-utvalget i forbindelse med skattereformen. Holvik sitter i styret i Olav Thon Eiendom, Viken Pensjonskasse og Star 
Seafood.
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Are Tomasgard 
ble valgt inn i LOs ledelse i 2013, og har det politiske ansvaret for LOs industripolitikk, olje og gass, energi, bergverk, miljø 
og klima, sirkulærøkonomi, det statlige virkemiddelapparatet, forsvaret, samfunnsberedskap, kriminal- og justispolitikk. For 
tiden er Tomasgard medlem i regjeringsnedsatte Energikommisjonen og i Totalberedskapskommisjonen. Fra 2011 til 2013 
var Are Tomasgard ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus. Han ble valgt inn i Sørum kommunestyre 
2007. Han har også to perioder i Odda kommunestyre og en periode i Hordaland fylkesting bak seg. Tidligere har 
Tomasgard hatt stillinger i fagbevegelsen som spesialrådgiver, næringspolitisk utreder og forhandlingsrådgiver. 
Fra 1989–2002 jobbet han helkontinuerlig skift som fagoperatør ved industrivirksomheten Norzink AS i Odda. Are 
Tomasgard er, gjennom etter- og videreutdanning, utdannet bedriftsøkonom fra BI, hvor han også har enkeltfag innen 
organisasjonsledelse og produktledelse. Han har tatt delfag innen Organisasjons- og arbeidslivspsykologi ved UiB, og 
har også studert enkeltfag sosialøkonomi og sosiologi ved UiO, samt Ex-phil. og samfunnsvitenskapelig metode fra 
UiB. Han har også flere fag innen ledelse i den norske modellen ved OsloMet. I 2015 gikk Are Tomasgard Sjefskurset på 
Forsvarets Høyskole. Han har også vært gründer og selvstendig næringsdrivende. I 2006 forfattet Tomasgard en bok om 
forhandlinger.

Grete Birgitte Haaland
er direktør for Utforsking og Produksjon Nord i Equinor. Hun startet sin karriere i Equinor i 1991 og har hatt sentrale 
lederstillinger i flere forretningsområder i verdikjeden, både innen strategi og forretningsutvikling, finans og kontroll samt 
markedsføring og forsyning. Hun startet i rollen som områdedirektør for Utforsking og Produksjon Nord 1.september 
2022, hvor hun har ansvar for offshorevirksomheten fra Mørekysten og opp til og med Barentshavet. Før dette var hun 
leder for alle Equinors landanlegg. Hun har en mastergrad i petroleumsgeologi fra Universitetet i Stavanger. Haaland er 
styremedlem i Norsk Industri. Hun er bosatt i Stavanger.

Per Øyvind Langeland 
er avdelingsdirektør i NHO og leder her næringspolitisk avdeling. Langeland har vært ansatt i NHO siden 2009, hvor han 
har hatt ulike roller og jobber med et bredt spekter av næringspolitiske temaer. Han har tidligere erfaring fra Arbeids- og 
sosialdepartementet. Per Øyvind Langeland har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MSc i internasjonal 
politisk økonomi fra London School of Economics. Han er gift, har to barn og er bosatt i Bærum.

Sikkerhetsopplæring 
Kristiansund
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Norskehavet – hva skjer. Disse medvirker:

Lars Drage  
Prosjektdirektør 
OMV Norge AS

Kyrre Sørensen  
Driftsansvarlig 
Skarv/
Sandnessjøen 
Aker BP

Alexander Olsen  
Asset Manager 
Maria og Dvalin 
Wintershall Dea 

Nils Erik Hellem
Nyhamna Asset 
Manager 
A/S Norske Shell

Steinar Meland  
Direktør for 
undergrunn  
og leting 
Neptune Energy

Tor Bjerkestrand
SVP Operations 
OKEA ASA

Marianne Hagen
er en del av konsernledelsen i Aker Solutions, et internasjonalt industrikonsern som leverer integrerte løsninger, produkter 
og tjenester til den globale energibransjen. Hennes hovedansvar er å samarbeide med kunder, partnere og interessenter 
for å nå Aker Solutions’ og kundenes lavkarbon- og bærekraftsmål, samt å jobbe mot Aker Solutions’ formål som er 
å løse globale energiutfordringer for fremtidige generasjoner. Hagens omfattende ansvarsområder i Aker Solutions 
innebærer at hun kan dra nytte av sin brede erfaring innen politikk, samfunnskontakt, kommunikasjon, samfunnsansvar og 
miljøspørsmål. Tidligere har Hagen vært statssekretær i Det norske utenriksdepartementet, representert utenriksministeren 
i internasjonale møter, samt i regionale og globale organisasjoner. I denne rollen jobbet hun innenfor fagområder som 
bærekraft, anti-korrupsjon, handel, kultur, menneskerettigheter og humanitær bistand. Marianne Hagens erfaring 
inkluderer lederstillinger ved Det kongelige hoff og Norges Rederiforbund, samt flere politiske roller og styreverv. Hun 
studerte juss og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Eirik Wærness
er direktør og sjeføkonom i Equinor, leder for global ekstern analyse og ansvarlig for makroøkonomi, analyse av energi- og 
råvaremarkeder, geopolitikk, konkurrentanalyse og markedsregulering. Han har bred erfaring fra akademia, byråkrati og 
privat sektor. I Equinor har han blant annet vært leder for konsernstrategi, konsernplanlegging og -analyse, økonomisk 
analyse på norsk sokkel og energimarkedsanalyse i tillegg til sin nåværende rolle. Wærness er styremedlem i IOGP 
Europe og i Samfunns- og næringslivsforskning på NHH, og har tidligere vært medlem av styrene i Innovasjon Norge og 
Finanstilsynet. Han har også vært medlem i hovedstyret i Norges Bank.

Her er våre foredragsholdere, fortsettelse
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Desemberkonferansen 2022  med tema: En verden i rask endring

0800 Registrering/kaffe

0900 Velkommen
 v/Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund kommune

 Geopolitiske betraktninger

0915 Ny global virkelighet  
– hva betyr dette for norsk energipolitikk

 v/Terje Aasland, olje- og energiminister

0940 Situasjonen i verden
  v/Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen   

 
1000 Alt forandret seg 24. februar 2022 – et geopolitisk utsyn
 Møteleder i samtale med Terje Aasland og  

Elisabeth Holvik

1020 Kaffepause/nettverksbygging

 Energikrise og bærekraft

1050 Industrielle initiativ
 - Aker Horizons v/Trude Sundset, Strategic Advisor  

  and Business Development
 - Loke Marine Minerals v/Walter Sognnes, CEO
 - NorSea Group v/John Stangeland, konsernsjef 

1150 Lunsj 

 Norskehavet

1250 Equinor – videre utvikling av Norskehavet 
 v/Grete Birgitte Haaland, direktør for utforskning og  

produksjon nord i UPN i Equinor ASA

1310 Norskehavet – hva skjer 
 -  Neptune Energy v/Steinar Meland, direktør for  

undergrunn og leting
 -  OKEA v/Tor Bjerkestrand, SVP Operations
 -  A/S Norske Shell v/Nils Erik Hellem, Nyhamna Asset  

Manager
 -  OMV Norge AS v/Lars Drage, prosjektdirektør
  -  Aker BP v/Kyrre Sørensen, driftsansvarlig Skarv/Sandnes-

sjøen
 -  Wintershall Dea v/Alexander Olsen, Asset Manager Maria 

og Dvalin

1410 Kaffepause/nettverksbygging 

 Ny global virkelighet – konsekvensene

1440 Hva betyr de store endringene for norsk industri/Norge
  v/Per Øyvind Langeland, avd.direktør næringspolitikk i NHO 

og Are Tomasgard, LO-sekretær

 Møteleder i samtale med Per Øyvind Langeland og  
Are Tomasgard

 
1520 Konsekvenser for leverandørindustrien
 v/Marianne Hagen, konserndirektør i Aker Solutions 

1540 Konsekvensene for energimarkedet
 v/Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor ASA

1600 Avslutning faglig del
 
 Møteleder:
 Ulf Rosenberg, kommunikasjonsrådgiver 
 Rosenberg Kommunikasjon

1830 Festmiddag og underholdning i Kulturfabrikken
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Ulf Rosenberg
er kommunikasjonsrådgiver i Rosenberg Kommunikasjon. Han 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 tre 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 tredje år som medlem av komitéen for Desemberkonferansen.

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

Kitty Eide 
er kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell. Hun 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.

Desemberkonferansens møteleder og komité

Olav Godø 
er produksjonssjef i Equinor. Han har 30 års efaring fra olje- og gassbransjen i firma som Phillips Petroleum, Norsk Hydro 
og Equinor. Olav er utdannet som Petroleumsingeniør ved NTNU i Trondheim (1984). Han har i dag ansvaret for driften 
av Njord plattformen i Norskehavet og er plassjef for Equinor i Kristiansund. Olav er ny av året i programkomiteen for 
Desemberkonferansen.

Ønsker du å studere i Kristiansund?

Se studietilbudet vårt på hiksu.no

Søknadsperioden begynner 1. februar 2023 www.tbu.no

TBU_deskonf_2020.indd   1TBU_deskonf_2020.indd   1 01.10.2020   23:0801.10.2020   23:08
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Finding value  
where others 
divest.

www.okea.no

Energi. 
Europa. 

Nå!

Energi fra Norskehavet 
bidrar til Europas energi
sikkerhet. Vi satser aktivt 
for å bidra til trygg og 
langsiktig produksjon fra 
norsk sokkel. 

Dvalin Skarv
Gråsel

Ærfugl
Dvalin Nord

Bergknapp
Bauge

Njord Hyme

Aasta Hansteen

Maria

Operatør
Partner
Funn
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Bjørnar Iversen 
begynte som CEO i Dolphin Drilling i 2019. Før dette var han CEO og President i Songa Offshore ASA. Han har 
tidligere hatt ulike topplederstillinger for Odfjell Drilling, hvor han var ansvarlig for flere divisjoner og selskaper – inkludert 
Odfjell Galvao Do Brazil, Odfjell Drilling Technology, Odfjell Well Services, Odfjell Drilling ASA og Corporate Business 
Development. Han har mer enn 25 års erfaring fra den globale offshore borevirksomheten.

Christina Hovde
er prosjektleder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN). Hun har jobbet i KNN (tidligere Kom vekst/Midt-
Norsk Baseservice) i over 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

Desemberkonferansens komité, fortsettelse

Ole Jonny Rugset
er daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN). Han 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
er styreleder i NPF avd. Møre og Romsdal. Hun 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 har vært med i programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2021.

www.norseagroup.com

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
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Total- 
leverandør  

av 
løfteutstyr!

www.certex.no

Offshore- og subsea løfteutstyr
Ståltau, kjetting og fortøyning

Ekspertkompetanse
Inspeksjon og service

Vi dekker 
hele 

Norge!
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Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 17. november 2022
Påmelding: www.knn.no

Tid og sted
Torsdag 1. desember 2022. Dørene åpner kl. 0800.
Caroline konferansesenter, Kristiansund. 

Pris
Kr. 5 900,- ekskl. mva., inkl. lunsj og kaffepauser.
Kr. 6 600,- ekskl. 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. 1 245,-. 
• Quality Hotel Grand standard enkeltrom kr. 1 500,-. 
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».

VI SATSER I 
KRISTIANSUND

Dale 
Industripark

Melkvikan 
Næringspark

Vikangården 
Vestbase

Råket
OKEA

Kristiansund 
Base
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Transport/parkering

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. 
• ALTI Storkaia.

(Oppsatte tider er innhentet medio oktober 2022.) 

Flybuss
Vi setter opp transport til Grand/Scandic, for de som kommer  
med fly til Kristiansund Lufthavn Kvernberget onsdag kl. 1910.  

Kystekspressen
Fra Trondheim: kl. 0810 – 1215 – 1625.
Til Kristiansund: kl. 1140 – 1540 – 2000.
Fra Kristiansund: kl. 0800 – 1200 – 1630.
Til Trondheim: kl. 1125 – 1535 – 2000.
Gå til atb.no for evt. oppdatert informasjon.

Come as
colleagues,
leave as 
buddies!

Sett av datoen allerede nå:
Desemberkonferansen

Torsdag 
7. desember 

2023

Studier i Petroleumslogistikk i Kristiansund  
PETLOG STYRKER NÆRINGSLIVET
De siste 20 årene har vi uteksaminert 432 bachelorkandidater i petroleums- 
logistikk i Kristiansund. I 2024 flytter vi til sentrum og skal fortsette å gi 
solid utdanning som gir muligheter. himolde.no



Arrangør av Desemberkonferansen: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN), Fosnagata 13, 6509 Kristiansund.  
Kontakt: Christina@knn.no / tlf: 957 07 873. www.knn.no

Følg oss på Facebook.
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Smarte løsninger gir verdifull produksjon
Neptune Energy er ett av de mest off ensive operatørselskapene på norsk sokkel.
I år har vi gjort to nye funn, og i fjor satte vi to nye felt i produksjon. Neste ut er 
Fenja-feltet som starter produksjon i begynnelsen av 2023. Fenja ligger i Norskehavet 
120 kilometer fra Kristiansund.

Fenja bygges ut med banebrytende teknologi – blant annet verdens lengste 
oppvarmede produksjonsrør. I år har vi ferdigstilt fi re produksjonsbrønner og når 
Fenja snart starter produksjon vil feltet produsere i rundt 15 år.

neptuneenergy.com

Fenja

Vi


