Eierskapskonferansen 2016
Tirsdag 7. juni kl. 1130–1530
Sentralen - Marmorsalen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Tema for konferansen er Innovasjon i modne selskaper
– eierens, styrets og ledelsens bidrag

Program
1130–1230
1230–1245
1245–1300
1300–1320
1320–1330
1330–1410
1410–1425
1425–1440
1440–1455
1455–1530

Registrering og lett lunsj
Monica Mæland, næringsminister
Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen
Keith Goffin, professor ved Cranfield School of Management
Samtale mellom Keith Goffin og Arne Hjeltnes
Kulturelt innslag fra Oslo musikk- og kulturskole og pause
Gunn Wærsted, styreleder i Telenor
Walter H. Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen		
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
Paneldebatt med Monica Mæland, Gunn Wærsted,
Walter H. Qvam og Alexandra Bech Gjørv – spørsmål og diskusjon

Konferansier: Arne Hjeltnes

Kort om eksterne innledere og konferansier
Keith Goffin er professor i innovasjon og produktutvikling ved Cranfield
School of Management i Storbritannia. Han har 14 år bak seg i Hewlett Packard og
Medical Product Group hvor han har hatt lederfunksjoner i utvikling av nye produkter og markedsføring. Goffin har publisert en rekke artikler i ledende akademiske
tidsskrifter og har forfattet en av de fremste lærebøkene om innovasjon. Han blir
benyttet som konsulent i innovasjonsledelse av et bredt spekter av selskaper.

Gunn Wærsted var inntil nylig Head of Wealth Management i Nordea og
medlem av konsernledelsen, samt Country Senior Executive i Nordea Bank Norge.
Wærsted har hatt en rekke ledende stillinger innenfor bank og forsikring, blant
annet som administrerende direktør i henholdsvis SpareBank 1 Gruppen og Vital
Forsikring, og konserndirektør i DNB. Hun er styreleder i Telenor og Petoro, og har
tidligere hatt styreverv blant annet i Statoil, Statkraft, Ferd Holding og BI. Wærsted
er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Walter H. Qvam har siden 2008 vært konsernsjef i Kongsberg Gruppen.
Qvam har hatt ledende stillinger i norske og internasjonale virksomheter innenfor
olje/gass-teknologi, IT, transport og konsulentbransjen. Han har blant annet vært
direktør i henholdsvis Det Norske Veritas, NSB og Cap Gemini. Han har også vært
partner og en av grunnleggerne av Bene Agere. Qvam er utdannet sivilingeniør
fra NTH med tilleggsutdannelse fra INSEAD i Singapore.
Alexandra Bech Gjørv er fra 2016 konsernsjef i SINTEF. Hun har en lang karriere
som industrileder fra Statoil og Hydro, der hun blant annet ledet virksomheten
for Ny Energi og var konserndirektør med ansvar for personal, HMS, klima og antikorrupsjon. Hun har vært partner i advokatfirmaet Hjort og ledet den offentlige
22. juli-kommisjonen om terrorangrepene. Gjørv har vært styremedlem og -leder
i en rekke bedrifter innenfor industri, energi og media. Hun ble uteksaminert fra
Universitetet i Oslo og har også et diplom i juridiske studier fra Oxford University
i England, og har studert ved Suffolk Law School i USA.
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Arne Hjeltnes er group CEO i Creuna. Han har blant annet vært programleder
i TV2, representant for Eksportutvalget for fisk i Hong Kong, reiselivsutsending
for Innovasjon Norge i New York og kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest.
Har studert ved Handelshøyskolen BI og University of Cambridge, England.
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