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Industrikonferansen 
i september
I september arrangeres konfer-
ansen Industri2014 i Bodø. To 
dager spekket med faglig tyngde 
som er svært relevant for pros-
essindustrien og med særdeles 
aktuelle foredragsholdere.  

- Jeg er svært glad for at vi har fått lagt denne 
konferansen til Nordland. Industrikonferansen tar 
først og fremst for seg prosessindustrien. På agen-
daen vil det være tema som rammebetingelse, kon-
kurranseklima, kompetanse, fremtidens industri 
og mye mer, forteller administrerende direktør i 
Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
Det er gode navn Industrikonferansen kan skilte 
med. Foredragsholderne er blant annet tidligere 
statsminister i Sverige, Gøran Persson, LO-leder 
Gerd Kristiansen, statsråd for EU-saker, Vidar 
Helgesen og mange flere. De vil være med på å set-
te fokus på muligheter og utfordringer for industri-
en framover. Konferansen er et samarbeid mellom 
de største organisasjonene i landet, slik som Norsk 
Industri, LO, NHO, og Nordland fylkeskommune, 
samt en rekke bedrifter som brenner for industrien, 
inkludert Mo Industripark AS.

Råvarene utenfor stuedøra
- Industrien vi har i Nordland jobber internasjonalt 
og i alle verdensdeler. Den er tungt sentralisert på 
Mo med Glencore Manganese Norway AS, Fesil 
Rana Metall AS og Celsa Armeringsstål AS. Det 
at vi i Nordland lykkes med å få lagt denne kon-
feransen til Bodø gjør at vi lokker internasjonale 
og nasjonale foredragsholdere til å komme hit for 
å sette søkelyset på miljø, muligheter, utfordringer 
og rammebetingelsene for industrien i Norge. Det-
te gjør en nødvendig debatt levende for politikere, 
næringslivsledere, forsknings- og utdannings-
miljøene samt for arbeidstagere i industrien, sier 
Ulriksen.
Sammen med Agder og Hordaland er Nordland de 
store prosessindustrifylkene i Norge.
- Den landbaserte industrien utgjør en av de viktig-
ste fundamentene for sysselsetting og verdiskap-
ning i Nordland. Vi har vannkraft og råvarene rett 
utenfor stuedøra. Vi kan produsere varer verden 
har et økende behov for på en miljøvennlig måte. 
Hvis ikke vi produserer varene vil denne produk-

sjonen bare øke i andre verdensdeler hvor miljøet 
ikke er i fokus. Det er å gjøre verden en bjørne-
tjeneste dersom vi bidrar til at produksjonen øker 
andre steder enn i Norge, sier han.

Skaper mange arbeidsplasser
- Kapitalintensiv prosessindustri krever høy grad 
av fornying og mange ulike kompetanser. For hver 
arbeidsplass det skapes i denne industrien, avleder 
det opp til 10 indirekte arbeidsplasser. Prosessin-
dustrien er et svært viktig virkemiddel for å skape 
arbeidsplasser, og da kreves forutsigbare ramme-
betingelser, understreker Arve Ulriksen. 
Konferansen finner sted i Bodø kulturhus 18.- til 
19. september. Det vil også bli lagt en god kulturell 
ramme rundt, med festmiddag på Rica Havet Hotel 
og rafting i Saltstraumen.

For påmelding, gå inn på www.industri2014.no 
eller ta kontakt med prosjektleder Jo Erik Frøise 
(Norsk Industri) på epost: 
jo.froise@norskindustri.no eller mobil: 926 08 537

Industri2014
Bli med og sette rammebetingelser 

for industrien på dagsorden

18. og 19. september 2014, Bodø Kulturhus

Bli med og sette rammebetingelser  
for industrien på dagsorden ! 
Her møtes ledere fra våre mange industribedrifter og bransjer. Her kommer ledende 
politikere fra alle partier, både de i posisjon og de som er i opposisjon.

Konferansen er et samarbeid med de største organisasjonene i landet; Norsk Industri, 
Nordland fylkeskommune, LO, NHO samt en rekke bedrifter innen den kraftforedlende 
industrien. Her får du oppleve interessante foredrag og spennende debatter mellom 
mennesker som alle har et felles; de brenner for industrien og vet at forutsetningen for vår 
felles velferd er at verdier skapes. Konferansen skal bringe fram kunnskap om industrien, 
og dens rolle i dagens og fremtidens Norge.

Industri2014 i Bodø er det viktigste møtestedet  
for alle som vil bidra til å bringe Norge videre!

Gøran Persson 
Tidligere svenske 
statsministeren 

Marit Arnstad 
Leder næringskomiteen, 
Senterpartiet

Stein Lier-Hansen
Adm. direktør, 
Norsk Industri

Vidar Helgesen 
Statsråd for EU-saker, 
Statsministerens kontor

Auke Lont 
Konserndirektør, 
Statnett 

Kjersti Kleven 
Styreleder,
Kleven Maritime/ 
styreleder i Norsk Industri 

Gerd Kristiansen  
Leder,
LO 

Sylvia Brustad  
Direktør,  
Aker Kværner  
Holding AS

- den viktigste møteplassen for industrien

Praktiske opplysninger
Sted og tid

Bodø kulturhus, Bodø, 18. og 19. september 
Festmiddag på Rica Havet Hotel 18. september kl. 19.30
Rafting i Saltstraumen, 19. september kl. 13.15

PriS

Konferansen inklusiv festmiddag koster 3 950,- + mva.  
Eventuell overnatting kommer i tillegg (1 395,-)
Rafting i Saltstraumen 600,-

Påmelding

Påmelding www.industri2014.no

KontaKtinformaSjon

Prosjektleder Jo Eirik Frøise, Norsk Industri  
E-post jo.froise@norskindustri.no
Mobil 92 60 85 37
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Påmelding: www.industri2014.no

Vi avslutter konferansen på en spennende måte. Vi inviterer dere til to spennende timer  
den 19. september fra kl. 13.15. Da kaster vi loss og skal få oppleve den Nord- Norske naturen på sitt beste.  
Med hurtiggående båter (Rib) setter vi kursen mot den kjente Saltstraumen som er kjent for sine  
store virvelstrømmer. Dette er en tur som passer alle. Meld deg på turen på www.industri2014.no


