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Oljepakken virker allerede 
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Oljepakken slår allerede positivt ut for næringen. Nye utbyggingsoppgaver 
kommer raskere frem i lyset og det er låst opp skuffer med gamle funn som  
kan finne et spor til utbygging.  

Å sette en deadline ved PUD-er innen nyttår 
2022, var en smart løsning da saken passerte 
Stortinget i vår. Det var et resultat som løste 
flere utfordringer:  

• Oljepakken redder arbeidsplasser 
• Ny teknologi styrker klimaomstillingen 

Alle vi vet at korrigering av oljeskatten ikke 
subsidierer oljeselskaper eller serviceindustri. 
Vi henviser til klimarisikoutvalgets rapport 
i sin granskning (NOU 2018:12 s. 134). 
Rystad Energys undersøkelse av oljepakkens 
virkninger, er at flere samfunnsøkonomiske 
lønnsomme prosjekter vil bli igangsatt og at 
statens inntekter øker. 

I Kristiansund har vi arbeidet hardt for å 
holde hjulene i gang på sokkelen, lufthavna 
og ved basemiljøene. Etter nødvendige 
justeringer av arbeidsoppgaver har leting, 
produksjonsboring og drift av felt gått stort 
sett etter planen. Noe er utsatt og kan bli 
utført på et mer egnet tidspunkt.  

Utbyggingen av Dvalin-feltet har gått bra, selv 
om været skapte problemer i vinter. Feltet 
blir satt i produksjon i dette kvartalet. Det er 
det mange som ser frem til; de som styrer 
Polarled og gassknutepunkt Nyhamna får en 
ekstra aktør som kunde. Det er kapasitet til 
mer i rørene. 

Njord dukker ikke opp før i 2021. Det 
er en forsinkelse ved verftene i Stord og 
Haugesund. Fenja får som følge av dette også 
en utsettelse, men operatøren Neptune har 
utført viktige arbeider dette året. Operasjonelt 
vil det bli mye arbeid både i havet og på land i 
2021. Med de nevnte utbyggingene er det tre 
nye felt i drift. 

Corona-smitte ble oppdaget på en leterigg 
i august. Det førte til stor aktivitet med å 
begrense smitten og tiltak for å slå ned 
utbruddet. Et stort apparat ble mobilisert 
i kommunen. Samarbeidet med riggeier 
og operatør fungerte. De rette tiltakene ble 
gjennomført mellom hav og land.  

Vi sitter igjen med gode erfaringer etter denne 
hendelsen. Fire av i alt 126 offshorearbeidere 
ble sendt i land for karantene her hos oss. 

På letesiden er det betydelig interesse. 
ConocoPhillips er tilbake i Norskehavet 
med to prospekter som heter Warka og 
Slagugle. De øvrige operatørene som 
leter har også spennende prosjekter, som 
Desemberkonferansen alltid gir status på. 
Vi er også inne i 25. konsesjonsrunde og en 
TFO-runde kommer på skjema for den årlige 
tildelingen i modne områder. Det mangler ikke 
areal. 

Det er fortsatt mange granskningssaker 
ved ulykker i bransjen. Ptil undersøker den 
alvorlige hendelsen ved Hammerfest Energi, 
igjen en stor brann for Snøhvit-gassens 
landanlegg – og det skjedde kort tid etter en 
annen hendelse. Ptil ser alvorlig på det som 
har skjedd. Hovedmålet med granskning er 
å finne årsakene til ulykken og eventuelle 
lærepunkt. Informasjonen blir delt med 
aktørene i bransjen. 

Et annet forhold som ikke er så bra er 
kostnadsutviklingen ved en del utbygginger, 
som blir enormt store eller at de er kraftig 
forsinket. Utøvelsen stemmer ikke helt med 
planene som er levert. Dette må operatører 
og lisens-eiere jobbe bedre med. Det gjelder 
å holde tid og kostnad.  

Kristiansund kommune feiret i september 
50 år i oljen, sammen med næringsliv og 
politikk i vår region. Vi brukte ikke så mye tid 
på hvordan det startet opp, det har vi levert 
på tidligere. Nå går det på fortsettelsen med 
Norskehavet - som har to store gassrør til 
markedet og ei sløyfe inn til Tjeldbergodden 
for gass – og det er ennå mange år til feltene 
stenges ned.  

Mye nytt er på gang med små og mellomstore 
felt som kan bygges ut. Oljepakken gjør at 
tempoet settes opp. 

Vi håper å få ønske deg vel møtt 3. desember. 

Hilsen fra Kjell Neergaard,  
ordfører i Kristiansund 

(Skrevet 10. oktober 2020.)
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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 2020

Igjen er det duket for Desemberkonferansen i Kristiansund, og vi 
gleder oss til å ønske vel møtt.

Selve konferansen avholdes denne gang på Kulturfabrikken med  
– slik dagens situasjon er – plass til totalt 200 deltakere. Det legges 
opp til smittevernstiltak i tråd med retningslinjene fra myndighetene.

Tema for dagen er: Energirealitetene og motbakken ingen forutså.

I år kommer viktige premissgivere for å snakke om energirealitetene 
og de etterfølges av sentrale aktører, som retter tema mer 
spesifikt mot olje- og gass. Teknologi og innovasjon, 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 2020 gjort 
med framtiden 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 50 år siden starten på Kristiansundregionens 
olje-æra. Og Desemberkonferansen gjennomføres i år for 38. gang. 

Vi oppfordrer alle til å bruke den anledningen Desember-  
konferansen gir, til å skape gode treffpunkt ved – for eksempel – å 
legge egne styremøter eller andre møter til dagen før eller etter. 

Og vi oppfordrer 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 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. 

Dyktige og sentrale foredragsholdere bidrar, sammen med 
deltakere og bedriftsrepresentanter med sterk posisjon innen 
næringen, til å gjøre Desemberkonferansen meget attraktiv.

Gjennomføring av middag i etterkant av konferansen vurderes 
løpende. Dette som følge av føre-var-prinsippet. 

Vi legger opp til en uformell og trivelig innpakning, hvor alle bes ha 
1 meters-regelen foran i «pannebrasken».

Spesielle tider fordrer spesielle tiltak, og vi i KNN vil markere dette 
med å senke deltakeravgiften for inneværende år.

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

Samarbeidspartnere KNN:
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Tina Bru, olje- og energiminister,
har fokus på å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene i landet. Hun 
ble utnevnt til olje- og energiminister 24. januar 2020. Tina Bru er stortingsrepresentant fra Høyre. Hun er innvalgt for 
Rogaland fylke og har frem til utnevnelsen sittet i Energi- og miljøkomiteen. Hun er gift, har ett barn, og er bosatt i 
Stavanger. Bru har en bachelor i endringsledelse fra BI Stavanger. Hun har hatt flere verv i Unge Høyre og vært folkevalgt 
for Høyre i bystyret i Stavanger (2007-2012) og i Rogaland fylkesting (2011-2013) før hun ble valgt inn på Stortinget i 
2013.

Simon Sjøthun, partner hos 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. Simon Sjøthun stiller digitalt eller med stedfortreder fra hovedkontoret i Norge, hvis 
smittesituasjonen ikke tillater reise mellom London og Kristiansund.

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass,
trådte inn i stillingen 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.

Her er våre foredragsholdere

Espen Barth Eide, første nestleder i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, 
har vært både utenriksminister og forsvarsminister i Regjeringen Stoltenberg, og før det statssekretær i begge 
departementer, i til sammen ti år. Han har vært Managing Director i Verdens Økonomiske Forum (WEF) i Genève og 
visegeneralsekretær i FN, da han ledet den siste runden av forhandlinger med sikte på å slå sammen den delte øya i 
Middelhavet fram til 2017, og mangeårig forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Nå er han stortingsrepresentant 
for Oslo og Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsmann, der han bl.a. arbeider med en ny næringspolitikk for 
det grønne skiftet. Han er styreleder i Centre for Humanitarian Dialogue i Genève og styremedlem i Stockholm Peace 
Research Institute (i Stockholm) samt i Atlanterhavskomiteen i Norge. 

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO,
har jobbet i NHO siden 2013. Først som direktør med ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som 
viseadministrerende direktør med ansvaret for næringspolitikken i NHO. Han tiltrådte som administrerende direktør i 
2018. Ole Erik Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, 
sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke 
mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Ole Erik Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen  
i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap.
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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.

Per Niederbach, direktør for entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge,
har innehatt forskjellige lederposisjoner i Innovasjon Norge siden 2004. Han har tidligere vært leder og forretningsrådgiver 
i Norges Eksportråd, samt i sitt eget konsulentfirma. Han startet karrieren i Sverige, som analytiker og rådgiver innen 
innovasjon og businessutvikling i Närings- och handelsdepartementet. Per Niederbach har en Master i Business 
Economics fra Universitetet i Linköping.

Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova,
har hatt jobben 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).

Tove Francke, underdirektør for Utbygging og drift Norskehavet i Oljedirektoratet,
begynte i OD i 2011. Fra 1996 og fram til 2011 var hun ansatt i ulike stillinger i Finansdepartementet. Hun ble ansatt som 
underdirektør i november 2015. Tove Francke er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1995), og har en 
Bachelor of Arts fra Concordia College i USA (1989).

Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights,
har vært i stillingen siden 2016. Han har jobbet i Equinor siden 1984, opprinnelig innen prosess men de siste 20+ år med 
prosjektledelse. Han var bl.a. prosjektleder for Teknologisenteret for CO2 fangst på Mongstad, var med og bygget opp 
et prosjektmiljø for Equinor i Brasil, var sentral i den opprinnelige Ormen Lange utbyggingen og var også med som del av 
Shells prosjektteam under NYX utvidelsen fra 2014 til 2016.
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Her er våre foredragsholdere, fortsettelse

Disse deltar i samtale mot slutten av dagen

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.

Kristin Westvik direktør for Drift 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. Hun medvirker på video.

Odin Estensen, 
administrerende 
direktør i Neptune 
Energy Norge

Svein Silseth, 
SVP Operations i 
Norsea Group AS

Helge Hegerberg, 
rådgiver olje 
og energi i 
Kristiansund 
kommune

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.

Erik Haugane, 
administrerende 
direktør i OKEA
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Desemberkonferansen 2020  med tema: Energirealitetene og motbakken ingen forutså

0800 Registrering og kaffe 

0900 Velkommen 
          Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune  

 Energirealitetene 

0915 Norge som energileverandør – også i krisetider 
          Tina Bru, olje- og energiminister 

          Kan olje- og gassnæringen ta oss hele veien til Paris?  
          Espen Barth Eide, første nestleder i Energi- og  

miljøkomitéen Stortinget  

          Neste trekk for Norge som energinasjon 
          Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO  

1035 Kaffepause 
 
 Olje- og gassrealitetene 

1100 Motbakken ingen forutså  
          Simon Sjøthun, Partner & Head of London Office  

Rystad Energy 

          En industri for hele landet 
          Anniken Hauglie, administrerende direktør  

Norsk olje og gass 

1145 Lunsj 

 Teknologi og innovasjon 

1230 Olje og industri – drivkraft for omstilling og  
teknologiutvikling i andre bransjer 

          Per Niederbach, direktør for entreprenørskap,  
vekst og eksport Innovasjon Norge  

 

          Digitalisering - fra lokal innovasjon til globale muligheter 
          Rolf Einar Sæter, direktør for teknologi, digitalisering og 

forbedring A/S Norske Shell  

          Fange, frakte, lagre 
          Trude Sundset, administrerende direktør Gassnova 
  
          Heftig eksperiment eller Europas løsning? 
          Sverre Overå, prosjektdirektør Northern Lights 

1355 Kaffepause 

 Norskehavet 

1420 Muligheter på norsk sokkel i krevende tider 
          Tove Francke, underdirektør for Utbygging og  

Drift i Norskehavet Oljedirektoratet 
 
          Skape eller høste? 
          Kristin Westvik, direktør Drift nord Equinor  

          Gassens rolle i fremtidens Europa   
          Frode Leversund, administrerende direktør Gassco  

          Aktiviteten i Norskehavet  
– hva kan vi vente oss fremover 

          Samtale ledet av møteleder Ulf Rosenberg,  
kommunikasjonsrådgiver Rosenberg Kommunikasjon    

1540 Hva har 2020 gjort med fremtiden vår  
          - det internasjonale perspektivet  
          Ulf Sverdrup, direktør Norsk utenrikspolitisk  

institutt (NUPI)  

1615 Slutt faglig del 

Møteleder:  
Ulf Rosenberg,  
kommunikasjonsrådgiver i Rosenberg Kommunikasjon
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Vi leverer gode resultater på  Draugen.  
Det skal vi fortsette med!

okea.no
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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.

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 møteleder og komité

www.norseagroup.com

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
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Våre Fenja-partnere

F E N J A Neptune Energy er blant nykommerne på 
norsk sokkel, men vi er ett av de mest off ensive 
operatørselskapene. Vi bygger ut Duva, Gjøa 
P1 og Fenja med smarte undervannsløsninger. 

neptuneenergy.com

Vår første egenopererte utbygging:
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.

PRODUKSJON SOM 
SIKRER EUROPAS 
 ENERGIFORSYNING
Wintershall Dea er et av de største olje- og 
gasselskapene på norsk sokkel.

Dvalin, vårt neste undervannsfelt i Norske-
havet vil forsyne enda flere  europeiske kunder 
med norsk naturgass. 

Anita Albriktsen
Dvalin Topsides Host Manager
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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.

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 har vært med i 
programkomitéen for Desemberkonferansen siden 2019.

Christina Hovde, prosjektleder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN), 
har jobbet i KNN (tidligere Kom vekst/Midt-Norsk Baseservice) i 29 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

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. 

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 er ny av året i programkomitéen for Desemberkonferansen.
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Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 13. november 2020
Påmelding: www.knn.no

Tid og sted
Torsdag 3. desember 2020. Dørene åpner kl. 0800.
Kulturfabrikken, Kristiansund. 

Pris
Kr. 4 500,- ekskl. mva., inkl. lunsj og kaffepauser.

Betaling
Se våre nettsider.

Avbestillingsregler for konferansen
Avbestillingsgebyr kr. 750,- ekskl. mva. i perioden mellom 13. og 
25. november. Avbestilling må skje skriftlig senest 25. 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».

www.stranda.net

Leverandør av teknologi for bære� 
kraftig fiskevelferd og matkvalitet

Sett av datoen allerede nå:
Desemberkonferansen

Torsdag 
2. desember 

2021
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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 (inntil 1 uke). 
• AMFI Storkaia Brygge (nattestengt). 

(Oppsatte tider er innhentet 14. oktober 2020.) 

Flybuss
Ved innmeldt behov setter vi opp transport for de som  
kommer med fly til Kristiansund Lufthavn Kvernberget: 
• til Grand/Scandic onsdag ved ankomst kl. 1925. 
• til Caroline konferansesenter torsdag kl. 0855.  

Ved innmeldt behov setter vi opp transport: 
• torsdag til flyplassen  
- fra Grand kl. 1845 og fra Scandic kl. 1855. 
• fredag morgen  
- fra Grand kl. 0745 og fra Scandic kl. 0755. 

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 å se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken.

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

Sikkerhetsopplæring 
Kristiansund



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.
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