Program
14:00

Registrering, innsjekk og enkel servering

14:45

Åpning av konferansen ved Tom Rasmussen, partner i KPMG i Bergen. Introduksjon av møteleder
Terje Svabø.

14:50

KPMGs lederundersøkelse 2017
Ståle Christensen
KPMG har nylig gjennomført en undersøkelse blant toppledere for store og mellomstore bedrifter over hele
landet. De viktigste funnene fra våre over 250 samtaler med lederne vil bli presentert. Hva er ledere opptatt
av, på hvilken måte utøver de ledelse og hvordan ser de på fremtiden?

15:10

Lokal digital spisskompetanse med gründerblod
Henrik Lie-Nielsen
Henrik Lie-Nielsen er en profilert gründer av IT- selskapene som var samlet i Reaktor gruppen og som senere
ble solgt til Knowit der han i en rekke år var administrerende direktør. Henrik er etterspurt for sin IT
kompetanse og sin forretningsmessige forståelse i en rekke bransjer og miljøer. For tiden er det særlig ITkompetanse og tjenester knyttet til digitalisering mot finansmiljøene som preger arbeidshverdagen, men
Henrik er også sentral og aktiv i oppbyggingen av nye og bærekraftige virksomheter i vår region. Blant annet
gjelder det oppbyggingen av det lokale investeringsmiljøet Tripod Capital Collective AS som skal sikre at gode
og bærekraftige forretningsideer skal kunne tilføres kapital samtidig som det skal utvikles et positivt lokalt
miljø og en god kultur for å bygge denne type selskaper. Henrik sitter også i styret i en rekke lokale selskaper,
herunder i Brann.

15:45

16:00

Pause

Skyløsninger og automatisering av prosesser i økonomifunksjonen
Rune Skjelvan
Ny teknologi har store konsekvenser for fremtidens økonomifunksjon. Bli oppdatert på hvilke trender
og løsninger som vinner fram og hvordan den digitale økonomifunksjon kan se ut.

16:25

Det politiske landskapet i verden i endring
Niels Engelschiøn
Det siste året har vært preget av store politiske endringer både i Europa, USA og Kina. I juni 2016 var Brexit
et faktum, i januar 2017 ble Trump ny president i USA, og forholdet til Kina synes å ha normalisert seg. Hva
betyr disse endringene for Norge, og hvordan kan vi best mulig ivareta norske interesser?

17:05

NHH - Bergens sprekeste 100-åring?
Nina Skage og Øystein Thøgersen
II takt med endringer i samfunnet for øvrig, har NHH sett behovet for endret styringsmodell. Mye har
skjedd på kort tid, og NHH fremstår i dag som en umåtelig sprek 100-åring. Hvor går veien videre?
Som en del av NHH sin nye strategi, ønskes et utvidet og økt samarbeid med næringslivet – dette for å
lykkes som en fremtidsrettet skole og for å oppnå et gjensidig samarbeid til gavn for både skole,
næringsliv og studenter.

17:40
17:55

Pause
Norsk økonomi krabber oppover
Jeanette Strøm Fjære
Oljebremsen er i ferd med å slippe taket og arbeidsledigheten er på vei ned. Men hverken boligmarkedet
eller offentlig pengebruk kan drive veksten på lang sikt og oljesektoren vil bli en mindre del av økonomien
fremover. Vi må derfor belage oss på en ny normal der vi blir likere landene rundt oss.

18:25

Innovasjon - nå igjen?
Sjur Dagestad
Noen innoverer som om det står om livet mens andre knapt vet hva innovasjon betyr. Sjur vil ta oss på en
liten rundreise i innovasjonens verden: Hva, hvorfor, hvordan. Sjur er professor i innovasjon uten å ha hatt
en eneste time om innovasjon ved skolebenken. Han har lært det i praksis i næringslivet. En ekte
lærlingeprofessor

19:10

22:00

Aperitiff og middag

Slutt

Møteleder Terje Svabø

