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Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

BORD 1 – Ivar Helge Hollen - Aukra Gass

Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass 

BORD 2 - Martin Risnes – HiMolde

Økt aktivitet innenfor petroleumslogistikk inkludert spinn-off og etablering av nye virksomheter i 

tilknytning av høgskolemiljøet i Molde.

BORD 3 - Jan Erik Løvik – Sensacon

Økt andel lokale leveranser

BORD 4 - Ingrid Sara Grimstad Amundsgård – Navitas Network

Rekruttering - Hvordan skal Romsdalsregionen markedsføres, ut fra næringslivets behov, og 

hvordan vi skal tiltrekke oss kompetent arbeidskraft?

BORD 5 - Torill Ytreberg – NHO M&R

Økt leteaktivitet i Norskehavet 

BORD 6 - Gunnar Kvalsund – Midsund Næringsforum

Vindkraft - Nye muligheter for lokal leverandørindustri 
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Et regionalt utviklingsprosjekt for GassROR-kommunene

Aukra, Molde, Fræna, Midsund, Eide og Møre og Romsdal 

Fylkeskommune i samarbeid med LO, NHO og Høgskolen i Molde

Prosjektet er 
finansiert av: 

Samarbeids-
partnere: 

INVITASJON – TIL ÅRETS RUNDEBORDSKONFERANSE ONSDAG  20. JULI 2011

Gassknutepunkt Nyhamna arbeider for at Nyhamna skal bli det foretrukne gassknutepunktet 

for gass fra Norskehavet. Samtidig arbeider vi for å utnytte de industrielle muligheter og andre 

ringvirkninger med basis i petroleumsaktiviteten på Nyhamna og i Norskehavet.

I denne forbindelse inviterer vi til en samling med ressurspersoner under årets Moldejazz . Vi 

innleder med et Rundbordskonferanse inkludert lunsj på Rica Seilet onsdag 20. juli kl 

10:30-14:00. Vi ønsker å sette fokus på regionen sine fortinn og diskuterer hvordan vi skal 

lykkes med ytterligere regional petroleumsrettet næringsutvikling .  Innledere vil være  blant 

annet Gerd Kristiansen (LO), Geir Nesse (Hammerfest kommune), Ola Nestaas (Gassco), Nils 

Erik Hellem /Trond Winther (Shell), Tore Engevik (Vestavind Offshore) og Kjell Arne Småge 

(Odd Småge AS).

På kveldstid samles vi, sammen med våre ledsagere, på Romsdalsmuseet til spennende

konserter med Mathias Eick Band og Kaizers Orchestra og påfølgende middag på 

Gildehallen. Vi åpner dørene på Gildehallen kl 16:00 og serverer  en forfriskning før den første 

konserten starter kl 17:00. Middag serveres i Gildehallen etter konserten ca kl 21:00.

Send din påmelding til Rundbordskonferansen til alf.reistad@krafti.no innen 1. juli.  

Angi samtidig  om du kommer alene eller sammen med ledsager på arrangementet på 

Romsdalsmuseet på kveldstid.

Bernhard Riksfjord (leder i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna)

Program på utescenen:
16:00-17:00 Innslipp
17:00-18:30 Mathias Eick
18:30-19:30 Omrigg
19:30-21:00 Kaizers Orchestra

Mathias
Eick
Band
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Industrielle muligheter og andre 
ringvirkninger i regionen med basis i 
petroleumsaktiviteten på Nyhamna 

og i Norskehavet
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Innledning ved:

Gerd Kristiansen (Nestleder i LO)
Økt bruk av gass i Norge og betydningen av nasjonale og regionale ringvirkninger

Ola Nestaas (Rådgiver Gassco og leder for Industriarena-prosjektet)
Utfordringer med ny industriell bruk av gass i Norge

Geir Nesse (Næringssjef i Hammerfest Kommune)
Naturgass – Erfaringer og utfordringer i Hammerfest

Nils Erik Hellem (Leder for Vedlikehold A/S Norske Shell)
Ny innkjøpsstrategi åpner for flere lokale leveranser 

Trond Winther (Leder for Prosjektaktivitet A/S Norske Shell på Nyhamna) 
Fortsatt stor prosjektaktivitet på Nyhamna i mange år fremover

Tore Engevik (Adm dir Vestavind Offshore AS) 
Konseptstudier for Havsul åpner for billigere løsninger og lokale ringvirkninger

Kjell Arne Småge (Daglig leder Odd Småge AS)
Ormen Lange har gitt oss et stort løft

Etter innledningene vil deltakerne på de ulike bordene diskutere utvalgte tema som 
grunnlag for videre prioritering og arbeid i Gassknutepunkt Nyhamna.

Fjorårets rundebordskonferanse resulterte i to konkrete prosjekt som det har vært arbeidet med:
- Ny innkjøpsstrategi for leveranser til Shell
- Arbeid ledet av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Gassco for å sikre kraftforsyningen

til økt aktivitet på Nyhamna


