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NÆRINGSLIVSDAGEN I TROMSØ
RICA ISHAVSHOTEL – 14. MARS 2012

NÆRINGSLIVSDAGEN 2012 ARRANGERES I 
TROMSØ ONSDAG 14. MARS 2012

Dette er den 17. konferansen i rekken, og årets tema er:

Næringslivsdagen ønsker i år å løfte blikket. Vi ser nærmere 
på næringslivsutviklingen som i årene fremover innebærer et 
betydelig løft for Tromsø-regionen og landsdelen for øvrig. Med 
spennende foredragsholdere og interessante temaer, skal vi gi 
deg, dine kolleger, samarbeidspartnere og konkurrenter, faglig 
påfyll og perspektiver på utviklingen i nord. Vi vet det er viktig for 
deg med konkrete og gode eksempler som du kan kjenne deg 
igjen i, og vi håper at årets konferanse vil gi deg inspirasjon til å 
løfte din virksomhet inn i fremtiden.

Kvelden før konferansen løfter vi de av deltakerne som ønsker 
det til Tromsøs tak, Fjellheisen. En glimrende anledning for 
tilreisende og andre deltakere til å varme opp til konferansen.

Du finner mer informasjon om program og påmelding på  
 www.nldtromso.com. Her finner du også oppdatert oversikt 
over deltakerne. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål på 
vår nettside, får du lettest kontakt med oss ved å sende en e-post 
til info@nldtromso.com.

Alternativt kan du ringe Mailinn (452 04 925) eller 
Thomas (992 28 089).

Vi håper å treffe deg på Rica Ishavshotel onsdag 14. mars!Næringslivsdagen 2012 støttes av:

Næringslivsdagen 2012 løftes i samarbeid med:

TIRSDAG 13. MARS 2012

19.00–22.00 Møteplass, Fjellstua
Nettverksbygging på Fjellstua kvelden før konferansen. Transport 
med Fjellheisen, servering av forfriskende cava med tyttebær, 
et glass vin/øl/mineralvann og nydelig sushi fra Rå Sushi & Bar. 
Kåseri ved Rolf Seljelid. Dette er en fin anledning for erfarne 
og nye deltakere – ikke minst for tilreisende – til å møte andre 
konferansedeltakere.

ONSDAG 14. MARS 2012

08.00–08.45 Registrering, Rica Ishavshotel
Du registrerer deg, får ditt deltakerskilt og listen over påmeldte 
deltakere. Mens du venter i spenning på at konferansen skal 
starte, tar du deg en kopp kaffe og en hyggelig prat med de andre 
deltakerne som strømmer til Næringslivsdagen 2012: LØFT.

08.45–09.00 Velkommen
Svein Berg, direktør Innovasjon Norge Troms og leder av 
styringskomiteen for Næringslivsdagen 2012, ønsker velkommen.  
Svein overlater deretter regien til en av Norges mest folkekjære 
og populære komikere: manusforfatter, regissør og skuespiller 
Robert Stoltenberg. Som konferansier skal Robert på muntert vis 
lede oss gjennom dagen. Vi ser ikke bort fra at han også dukker 
opp som en av sine velkjente rollefigurer i løpet av dagen :)

HVERDAGSLØFT

09.00–09.30 Løft i nord – sett fra nord(lys)
Anders Opdahl, sjefredaktør Nordlys, vil fra et fugleperspektiv 
og med entusiasme gi sin analyse av hva som har skjedd i 
Tromsøregionen i løpet av det siste året. Anders vil også se på 
hvordan dette er med å løfte utviklingen fremover.

09.30–10.00 Til lands og til vanns – og i lufta med
Du møter en trio bestående av Torbjørn Naimak, regionvegsjef 
Statens vegvesen, Erling Bangsund, Business Development 
Manager, Tromsø Havn og Hans Børre Joakimsen, lufthavnsjef 
Avinor. Med sin nysgjerrighet som drivkraft stiller Anders Opdahl 
gode og kritiske spørsmål rundt viktige infrastrukturløft i nord.

10.00–10.30 Kneløft og kaffe

KOMPETANSELØFT

10.30–11.00 Løft i nord – sett fra sør
NHOs John G. Bernander deler reflekterte synspunkter om løft i 
vår nordligste landsdel. Som næringslivets øverste representant 
peker han på forutsetninger, rammebetingelser og virkemidler 
for løft i nord, inkludert gode og konkrete eksempler.

11.00–11.30 Neste generasjons sjømatambassadører?
Rigmor Abel, HR-direktør og Kjell-Åge Rognli, internshipstudent, 
Norges sjømatråd, deler erfaringer med samarbeid mellom 
universitet og næringsliv. Hvordan benytter Norges sjømatråd 
seg av unge og dyktige mennesker under utdanning og etter 
endt utdanning?

11.30–12.30 Tapas

ENERGILØFT

12.30–13.00 Petroleumsvirksomheten – 
nye muligheter og utfordringer i nord
Bente Nyland, oljedirektør Oljedirektoratet, forteller om 
Oljedirektoratets rolle i nord, hvilke rammebetingelser som ligger 
til grunn og hvilke muligheter og utfordringer som finnes for 
næringsutvikling og verdiskaping i og rundt petroleumsnæringen.

13.00–13.30 Neste steg i det norske oljeeventyret
Rolf Monsen, prosjektleder i Aker Solutions, forteller om Aker 
Solutions planer i forbindelse med etableringen i Tromsø. Nye 
funn i nord gir nye muligheter for verdiskaping, og Tromsø er for 
alvor med på petroleumskartet.

13.30–14.00 Kneløft og karbosjokk

SANSELØFT

14.00–14.30 Levende kongekrabbe – merverdi ut 
av det vi har
Svein Ruud, CEO i Norway King Crab, deler sin suksesshistorie. 
Hvordan kan man med utgangspunkt i en markedstilpasset 
strategi øke verdien på et produkt? Her kan du hente inspirasjon 
og nye impulser til egen hverdag og kanskje påfyll i egen 
verktøykasse?

14.30–15.30 Turistreise fra kyst til innland
Len deg tilbake og la deg begeistre av naturens eget fyrverkeri i 
filmen «In The Land Of The Northern Lights» laget av Arctic Light 
Photo ved Ole Christian Salomonsen. Videre vil Dag Høybakk 
ved Malangen Brygger, Kjell Ove Hveding ved Sommarøy Arctic 
Hotel og og Jonas Kojan ved Målselv Fjellandsby ta deg med på 
en stolt turistreise fra kyst til innland. De vil vise oss noe av det 
ypperste reiselivet har å tilby og fortelle hvordan dette er med å 
gi et løft i nord.

15.30 Takk for denne gang 
Vi lytter til tilbakemeldingene fra tidligere år og avslutter i god og 
familievennlig tid slik at de aller fleste får med seg avslutnings-
foredraget. Vi ses igjen neste år!

De som ønsker er velkommen til å delta på vorspiel før 
konferansemiddagen. Ønsker du å delta på middag er det 
ekstra hyggelig. Husk å krysse av for middag ved påmelding.

16.00–17.00 Vorspiel, Rica Ishavshotel
Vi samles i Rica Panorama hvor Mack varter opp med øl fra 
verdens nordligste bryggeri. Her får du muligheten til å dele 
inntrykk og synspunkter fra dagens konferanse med dem du 
allerede kjenner og de nye du stifter bekjentskap med i løpet av 
konferansen. Du får også nyte glitrende musikalsk underholdning 
ved The Northern Lies.

17.00 Konferansemiddag, Rica Ishavshotel
Vi håper at foredragene inspirerer til gode samtaler utover 
ettermiddagen og kvelden. Kjøkkensjef Roger Anderson 
presenterer konferansemiddagen. Det blir servert kongekrabbe 
glasert med akasiehonning med mango- og ingefærpuré,  
jordskokkspannacotta, petit pois-egg og sitrongelé. Til hovedrett 
serveres røkt reinsdyrfilet med trøffelsautert østerssopp, 
serranopotet, glace av reinkraft og fiken og gresskarsalsa med 
daikonkarse. Til dessert nytes mousse med guiandiasjokolade 
og xanté med bringebærtagliatelle, myntesorbet og 
koriandersukker. Velbekomme!

Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort vil under 
middagen presentere sine perspektiver på 
næringsløftet, Tromsøs rolle som drivkraft og 
vekselvirkningen med omlandet for å realisere 
vekstmuligheter i nord.

Trilogien GLØD-TEFT-LØFT er herved skrevet. 
Hvilket tema ønsker du for Næringslivsdagen 
2013? Du skriver dine forslag på tavla som 
gjøres tilgjengelig under middagen.



01. Svein Berg er direktør for Innovasjon Norge Troms. 
Tidligere hadde han ansvaret for Innovasjon Norges kontorer i 
mer enn 30 land. Svein har vært adm. direktør i Eksportutvalget 
for fisk, direktør i Norway Seafoods ASA (Aker Seafoods), 
direktør i SND og rådgiver i KRD. Han er utdannet sosialøkonom. 
Svein er leder for styringskomiteen i Næringslivsdagen 2012.

02. Anders Opdahl er sjefredaktør i avisa Nordlys. 
Tidligere var han nyhetsredaktør i samme avis. Anders har vært 
journalist i Dagbladet, Finnmark Dagblad og A-pressens Oslo-
redaksjon.

03. Torbjørn Naimak er regionveisjef for Statens 
vegvesen Region nord. Torbjørn har hatt en rekke ulike 
ansvarsområder i Statens vegvesen Nordland, Statens vegvesen 
Troms og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Han er utdannet 
sivilingeniør fra Universitetet i Trondheim/NTH og Forsvarets 
høgskole.

04. Hans Børre Joakimsen er lufthavnsjef ved Tromsø 
lufthavn. Hans Børre har bakgrunn som ass. divisjonsdirektør for 
kortbanenettet i Norge, avdelingssjef for lufthavntjenester Midt-
Norge og regiondirektør i Ofoten. Hans Børre har sin utdanning 
fra krigsskolen og stabsskolen i Luftforsvaret.

05. Erling Bangsund er Business Development 
Manager i Tromsø Havn. Han er sammen med havnedirektøren 
ansvarlig for strategi og forretningsutvikling for en nasjonal 
utpekt havn som skal bidra til maritim næringsutvikling slik at 
Norge er konkurransedyktig i den internasjonale utviklingen av 
Nordområdene.

06. John G. Bernander er administrerende direktør i NHO. 
John har bred erfaring fra politikk og næringsliv. Han har vært 
kringkastingssjef i NRK og nestleder og stortingsrepresentant i 
Høyre. John har også vært statssekretær i Næringsdepartementet 
og politisk rådgiver i Industridepartementet. Han har tidligere 
hatt ulike lederstillinger i næringslivet.

07. Kjell-Åge Rognli er student ved Handelshøgskolen 
ved Universitetet i Tromsø, Master of Science in Business 
Creation and Entrepreneurship. Kjell-Åge har jobbet ved Norges 
sjømatråd i to perioder, først som intern, deretter et halvt 
år som vikarierende markedssjef for reker og skalldyr samt 
markedsanalytiker for hvitfisk og konvensjonell næring.

08. Rigmor Abel er HR-direktør i Norges sjømatråd. Rigmor 
har tidligere hatt flere lederstillinger, blant annet som kontorsjef 
og administrativ leder (Opplæringstiltak) i Fylkestrygdekontoret i 
Troms. I tillegg har hun vært førstekonsulent i Statens Pristilsyn. 
Hun har Master of Management fra BI og er utdannet siviløkonom 
fra NHH.

09. Bente Nyland er utnevnt oljedirektør. Hun begynte 
i Oljedirektoratet som seniorgeolog i 1984, og hun ble en del 
av ODs ledelse i 2000. Nyland har hatt en rekke styreverv, 
blant annet i Norges geotekniske institutt (NGI), Institutt 
for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og 
Universitetet i Stavanger. Nyland sitter også i programkomiteen 
for energikonferansen ONS.

10. Dag Johan Høybakk er adm. direktør i Malangen 
Brygger AS. Tidligere har han arbeidet ved blant annet Radisson 
SAS Hotel, Scandic Hotel både i Tromsø og Bergen samt Viking 
Nordic Hotel Harstad. Høybakk har og har hatt flere styreverv, 
deriblant i RBL/NHO Reiseliv og Norsk Turistforening, i tillegg til 
en rekke kurs gjennom sin tid i Radisson SAS og Scandic.

11. Kjell Ove Hveding er vert ved Sommarøy Arctic 
Hotel. Han har vokst opp med sang og musikk i fra morgen til 
kveld og var blant annet med i Team Lisa i Det Store Korslaget på 
TV2. En energisk kar som blant venner kalles «dura-Kjell».

12. Jonas Kojan er administrerende direktør Målselv 
Utvikling AS/Målselv Fjellandsby AS. Kojan har bred erfaring 
gjennom sine 25 år innen reiseliv og besøksnæringen. 

13. Rolf Monsen er prosjektleder i Aker Solutions. Han 
har 27 års arbeidserfaring hvorav 24 innen Site Management, 
Maintenance, Inspection and Modification on Platforms in 
Operation. Hans arbeid inkluderer prosjektledelse, ledelse av 
offshore-/onshore-konstruksjoner, field engineering og front 
end studies.

14. Svein Ruud er daglig leder i Norway King Crab. Han har 
mer enn 20 års erfaring fra næringsaktivitet i og med Russland. 
Han har vært adm. direktør i Barents Company i Kirkenes, 
leder av Norges Eksportråd i Russland, adm. direktør i Troika 
Seafood, samt medstifter av og styremedlem i Norsk-Russisk 
Handelskammer. Han har en rekke styreverv i både Norge og 
Russland.

15. Ole Christian Simonsen er fotograf og driver sitt 
eget foretak Arctic Light Photo. Ole Christian har arbeidsbakgrunn 
som daglig leder/prosjektleder i utbyggerbransjen, prosjektleder 
Bredbåndsfylket, aksjemegler DNB, investeringsrådgiver Acta 
og selvstendig næringsdrivende.

16. Jens Johan Hjort er ordfører i Tromsø kommune. Jens 
Johan er utdannet jurist og har blant annet arbeidsbakgrunn fra 
Finansdepartementet og Miljøverndepartementet. Han flyttet til 
Tromsø i 1995 og jobbet frem til valgseieren høsten 2011 som 
partner i advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co. I tillegg har Jens hatt 
en rekke styreverv innen næringsliv og idrett.

17. Rolf Seljelid er professor emeritus i patologi ved 
Universitet i Tromsø. Han er ut over sitt fag svært interessert i 
ulike samfunnsspørsmål, og med sin skarpe penn skriver han 
jevnlig drivende gode kronikker i blant annet avisa Nordlys. Rolf 
Seljelid er kåsør på Fjellstua kvelden før konferansen.

18. Robert Stoltenberg er en av Norges mest populære 
og folkekjære komikere. Robert er tilknyttet underholdnings-
avdelingen i NRK, og er kjent fra programmene Copacabana, 
Borettslaget og Småbyliv. Robert har skapt en rekke figurer og 
skikkelser som allerede er klassikere i norsk TV-underholdning, 
som for eksempel borettslagsformann Roy Narvestad, finnen 
Piirka, innvandrergutten Ali og tidligere “Miss Vesterålen” 
Linda Johansen.
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19. The Northern Lies er et Tromsøband, bestående av 
Henry Johnsen, Anne Nymo Trulsen og Håvard Stangnes. Det 
siste året har bandet gjort flere lovpriste konserter, blant annet 
på Nordlys PulsAwards, Countryfest på Blårock Café, Tromsø 
Sound City og Buktafestivalen. Bandet leverer et herlig show på 
vorspielet før middagen!


