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aktivitet i
norskehavet

velkommen

praktisk info

Helgeland Regionråd i samarbeid med Nordland fylkeskommune, DnB og
Petro Arctic inviterer til Offshore Nordland, Olje- og gasskonferansen
i Sandnessjøen.
Første konferansen ble arrangert i 1992
og dette er den 15. konferansen.

tid: 11. og 12. juni 2014
start: Registrering og lunsj starter kl. 11:00
slutt: Avslutter med lunsj kl.12:30
sted: Petro Næringshage, Horvnes Sandnessjøen		
påmelding: Innen 20. mai 2014 www.hel.no under konferanser

programkomiteen 2014:

innkvartering: Vi har reservert Hotell Sandnessjøen

Eskil Eriksen, kommunikasjonssjef i Harstad, Statoil
Eivind Thorbjørnsen, OIM Skarv – plassjef Sandnessjøen, BP Norge
Geir Seljeseth, rådgiver / samfunnskontakt, Norsk Olje og gass
Kjell Giæver, leder hovedkontoret i Bodø, Petro Arctic
Terje Gustavsen, seniorrådgiver, Næring og regional utvikling
Nordland fylkeskommune
Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug kommune
Sissel Hesjedal, daglig leder Helgeland Regionråd
Interessen for konferansen har økt år for år, og særlig etter at aktiviteten
innen olje- og gass har vist til resultater og ringvirkninger i Nordland.

transport:
11. juni 16:30 Bussavgang fra Petro Næringshage til hotellene
12. juni 08:30 Bussavgang fra hotellene til Petro Næringshage
det blir tur til dønna med bespisning på
dønnesfjellet
Avreise fra Sandnessjøen kl.17:45 med ferjen Møysalen

for nærmere info kontakt Sissel Hesjedal tlf. 977 66 511

vi håper du får en fin konferanse

program onsdag 11. juni

torsdag 12. juni

tema: midt i norge og i sentrum av sokkelen

tema: midt i norge og i sentrum av sokkelen

Møteleder: Ivar Kristiansen , NHO

11:00 – 12:00 Registrering og lunsj
12:00 – 12:15 velkommen til sandnessjøen
v/ Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug

12:15 – 12:40 åpning
v/ Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet

12:40 – 13:00 statoils satsing i nord
v/ Hans Jakob Hegge, Statoils områdedirektør Drift Nord

13:00 – 13:40 pause med muligheter for å besøke
newton engiarommet
13:40 – 14:00 norskehavet mer spennende enn sitt rykte
v/ Sissel Eriksen, direktør for leting, Oljedirektoratet

14:00 – 14:20 et driftsmiljø i utvikling

v/ Eivind Thorbjørnsen, OIM Skarv - plassjef Sandnessjøen, BP Norge

14:20 – 14:45 fall i oljeinvesteringene?

Konsekvenser for norsk økonomi,rentesetting og kronekurs
v/ Eirik Larsen, senioranalytiker/Valuta, DNB Markets

14:45 - 15:05 ringvirkninger fra aasta hansteen-prosjektet
v/ Torolf Christensen, direktør for Aasta Hansteen feltutvikling

15:05 – 15:30 pause

Møteleder: Tor Arne Strøm , Fellesforbundet

08:50 – 09:00 velkommen til dag 2
09:00 – 09:20 trepartssamarbeidet ryggraden
på norsksokkel v/ Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder LO
09:20 – 09:40 bilfinger, vedlikholdsleverandør
mot olje & gass v/ Erik Andreas Ulve, leder Marked,
Bilfinger Industrial Services Norway AS

09:40 – 10:00 kortreist kompetanse

Nasjonal leverandør i Nord, kvalitetsstrategi, kompetanseoppbygging
og rekruttering v/ Eigil Dåbakk, administrerende direktør, Molab AS

10:00 – 10:25 pause
10:25 – 12:10 innlegg og paneldebatt
Debattleder: Geir Johnsen , NFK

politikk eller næringsvett, eller begge deler?
hvordan vil partiene og politikerne legge til rette for
fremtiden i det nordøstlige norskehavet?
hva kan sentrale politikere bidra med for
å stimulere til utvikling av næringen?
Anna Ljunggren, stortingsrepresentant AP
Odd Henriksen, stortingsrepresentant H 			
Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant SP
Kenneth Svendsen, stortingsrepresentant Frp

15:30 – 16:00 hva skal til for å lykkes som leverandør
i oljeindustrien v/ Tone Lindberg Hofstad, Habu Technology AS

12:10 – 12:20 oppsummering og avsluttende merknader

16:00 – 16:30 oppsummering og avsluttende merknader

12:20 – 12:30 avslutning		
12:30 lunsj

v/ Arve Knutsen, fylkesråd for næring

17:45 avreise med ferje til dønna
19:30 middag på dønnesfjellet

v/ Kjell Giæver, direktør Petro Arctic
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TRYGGE LØFT - VÅR MISJON

Bussjåføren i Sandnessjøen
Vi fant så mye mer enn olje. Da vi først fant Norne, var det ingen som visste at bussjåføren i Sandnessjøen
en dag ville bli nødt til å kjøpe flere busser. Det nordnorske oljeeventyret har skapt verdier og vekst ingen av
oss kunne forutse. Og det er på grunn av utholdenhet og standhaftighet i nesten 40 år, at vi i dag kan være
takknemlige for over 3000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Sandnessjøen har fått flere flyavganger og
Flybussen har gått fra å være et enkeltmannsforetak, til å ha ni ansatte. Fra de kjempestore til de veldig
nære, det er det vi kaller ringvirkninger.

Sandnessjøen (Horvnes Forsyningsbase)
Trondheim • Kristiansund • Hammerfest • Harstad
www.haug.no
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En global EnErgibank
DNB er en ledende global bank innen energi, basert på mer enn 40 års erfaring og fokus på langsiktige kunderelasjoner.
Vi er til stede og tilgjengelig for kundene våre i de største «energi-hubs» globalt. Våre tjenester spenner bredt, fra det
enkle til avanserte for bedrifter og virksomheter innen olje, gass og fornybar energi.
Vi er mer enn 120 personer med spisskompetanse innen energi, som ønsker å bidra med rådgiving og gode finansielle
løsninger. Ta gjerne kontakt for et møte.

dnb.no/bedrift

