
REISTADKONFERANSEN
TORSDAG 30.  MARS 
KUNNSKAPSPARKEN PÅ FINNSNES

08.30  |  Registrer ing

09.00  |  Velkommen 

Grønt Skifte
Midt-Troms har store mul igheter for  industr iutvikl ing,
men t i lgang på kraft  er  en utfordr ing.  Hva kan vi  gjøre
med dette?

Det grønne skiftet  gir  store utvikl ingsmuligheter ,  men
st i l ler  også krav om betydel ige kl imakutt .  Hvordan skal
næringsl ivet i  Midt-Troms møte det grønne skiftet ,  og
hva betyr økte krav for din v irksomhet?

09.10  |  Hvorfor er  det mangel på kraft  i  Troms og
Finnmark og på Senja? |  Erl ing Dalberg,  konserndirektør
marked og teknologi ,  Troms Kraft

09.30  |  Kraft  som forutsetning for grønt skifte .  Hva gjør
Finnf jord AS for å redusere kraftforbruket og
kl imautsl ippene? |  Geir  Henning Wintervold,  adm.dir
Finnf jord AS

09.50  |  Dette betyr det grønne skiftet  for  din
virksomhet.  |  Ragnhild Dalheim Er iksen,  leder
bærekraft ,  SpareBank 1 Nord-Norge

10.10 |  Kraftkr ise i  Troms og Finnmark – hva betyr det
for næringsl ivet i  Midt-Troms?
Panelsamtale:  Rita Karlsen,  adm.dir  Brødrene Karlsen,
Geir  Henning Wintervold,  adm.dir  Finnf jord AS,  og
Erl ing Dalberg,  konserndirektør marked og teknologi ,
Troms Kraft

10.30 |  Pause
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Det grønne skiftet  – mul igheter og utfordr inger
Arrangement som motor for  utvikl ing i  reisel ivet

Presentasjon av resultater fra de to sesjonene 
Hva gjør v i  med dette? Sofaprat med ordførerne i
Midt-Troms

Reiseliv
Reistadløpet vokser og setter Midt-Troms på kartet  ute
i  Europa,  men samarbeidet med annet reisel iv kan bl i
bedre.  Hvordan ønsker v i  at  veksten i  reisel ivet i  Midt-
Troms skal  være,  og hvordan kan samarbeidet mellom
opplevelsesbedriftene og de store arrangementene
styrkes?

11.00  |  Reistadløpet -  hva kan vi  vente oss når det
braker løs t i l  helgen? Jørn Er ik Berntsen,  styreleder i
Reistadløpet

11.20 |  Reistadløpet ute i  verden – hvor mange når v i  ut
t i l  gjennom f jernsyn og digitale medier? David Nilsson,
CEO, World Sport  Media

11.40 |  Ski  Classic :  Erfar inger fra reisel ivet i  Bad
Gastein i  Østerr iket .  L isa Loferer ,  tur ists jef  Bad Gastein

12.00 |  Hvordan kan Reistadløpet bidra t i l  vekst for
reisel ivet i  Midt-Troms? Birgitte Nestande,  Innovasjon
Norge

12.20  |  Lunsj  og kobl ing

13.20 |  Næringspol i t isk verksted – gruppearbeid 

14.20  |  Pause
14.40  |  Oppsummering og paneldialog

15.50  |  Slutt
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