
 
 
 

Invitasjon 
 
Vi inviterer til næringsseminar i 
Terningen Arena torsdag 
12. november kl. 08.00-14.00. 
 
For 6. året på rad arrangerer vi 
regionens største næringsseminar. I år 
er tyngdepunktet lagt på framtidige 
muligheter i Innlandet og digital 
utvikling. 
 
Det er med stor stolthet at vi får besøk av elverumsingene Ole Erik Almlid, adm.dir i 
NHO, Pål Erik Sjåtil, europasjef i McKinsey & Company og Egil Matsen professor ved 
NTNU (tidligere visesentralbanksjef). 
 
Pga. dagens situasjon er det en begrensning på 200 deltagere på konferansen. 
 
Vi følger situasjonen rundt Covid-19 tett, og tar situasjonen og smitteverntiltak på 
største alvor. Det vil iverksettes en rekke tiltak for å sikre et trygt og forsvarlig 
arrangement, i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger rundt Covid-19 
pandemien. I tillegg til hygiene- og avstandsbegrensende tiltak, har vi dialog med 
lokale helsemyndigheter.  
 
Slik den lokale smittesituasjonen og myndighetenes anbefalinger er i dag, så kan 
arrangementet gjennomføres på en god og sikker måte med de smitteverntiltakene 
som vil bli gjort. Dette er også bekreftet av lokale helsemyndigheter. Skulle imidlertid 
dette endre seg når det nærmer seg arrangementsdato, forbeholder vi oss retten til å 
avlyse. I dette tilfellet vil naturligvis innbetalt deltakeravgift bli refundert 
 
Deltageravgiften er kr. 950,- pr. person inkl.mva. Påmeldingsfrist fredag 30. oktober. 
 
Meld deg på her. 
 
Håper vi ser deg! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 

 
 
 
 
  

https://ekstra.sb1ostlandet.no/pamelding/event/292


 

Program for dagen 
 
Konferanseleder: Nils Kristian Myhre, Eidsiva Energi og Elverum håndball 
 
Kl. 08.00 Registering og kaffe 
 
Kl. 08.30 Hvilke muligheter ligger i Innlandet? Hva trenger verden? v/Pål Erik  
 Sjåtil, Senior Partner McKinsey & Company 
 
Kl. 09.00 Neste trekk – Veikart for fremtidens næringsliv - Muligheter for Norge  
 og innlandet v/Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO  
 
Kl. 09.30 Hvordan skaffe kapital? Trenger Innlandet et kapitalmarked i tillegg  
 til banker og har vi det? Egil Matsen, NTNU (tidligere  
 visesentralbanksjef) 
 
Kl. 10.00 Benstrekk 
 
Kl. 10.30 Fra papirnedgang til digital vekst - Hvordan Amedia lykkes i krevende  
 tider v/Christian Thu, strategisk salgsdirektør Amedia –  
 
Kl. 11.00 Fra Luc Abalo til Marius 8 år v/Mads Fredriksen, daglig leder Elverum  
 Håndball 
 
Kl. 11.30 Lunsj 
 
Kl. 12.15 Etableringer og utvikling av næringslivet i Elverum v/Tone Lien,  
 ansvarlig næringsutvikling, Elverum Vekst 
 
Kl. 12.30 Historien om “Tag Your Shoes” v/Luisa Arango 
 
Kl. 12.50 Digital akselerasjon i et spesielt 2020 – Hva forteller daglig ledere på  
 Innlandet er prioritert? v/Thore Kleppen, daglig leder/partner i KPMG  
 Innlandet 
 
Kl. 13.20 Tør du å si ifra? v/Siri Kristiansen, komiker og programleder-  
 
Kl. 14.00 Slutt 
  



Pål Erik Sjåtil er leder av McKinseys virksomhet i Europa. Han er ekspert på 
globale trender, digitalisering, telekommunikasjon og høyteknologi, med en 
kundeportefølje som inkluderer selskaper innen bilindustrien, 
telekommunikasjon, finansielle tjenester og energibransjen. Det funksjonelle 
fokuset på hans klientarbeid har vært på forretningsstrategi, drift, fusjoner og 
oppkjøp og organisatoriske transformasjoner. 
 
 

 
Ole Erik Almlid har jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med ansvar for 
kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som viseadministrerende direktør med 
ansvaret for næringspolitikken i NHO. I 2018 tiltrådte han stillingen som 
administrerende direktør. Ole Erik har tidligere vært nyhetsredaktør i 
Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og 
daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i 
tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. 

 
Egil Matsen er professor i økonomi ved NTNU. Fram til 1. april i år var han 
visesentralbanksjef og medlem av Norges Banks hovedstyre, med spesielt ansvar 
for å følge opp forvaltningen av Oljefondet. Matsen er medlem av kommisjonen 
som skal evaluere myndighetenes håndtering av koronavirusepidemien. 
 
 
 

 
Christian Thu er kommersiell direktør i Amedia, Norges største lokalavis konsern. 
Han har vært med å utvikle Amedias offensive strategi i et moderne 
mediemarked og er ansvarlig for deres kundeløfte “Amedia skal kjenne kunden 
best og tilby best effekt – i hele Norge”. 
Han har vært en digital ledestjerne i mediebransjen både i Aftenposten, E24 og 
utenlandske selskaper – og spør åpent – hva kan vi lære av lokalavisene? Hva har 
tatt Amedia fra kanten av stupet i 2015 til å være et av Norges mest suksessrike 

mediekonsern i dag? Det har skjedd i konkurranse med en bransje som har sagt at avisbransjen er 
død.  
 

Tone Lien er ansvarlig for næringsutvikling i Elverum Vekst. Hun har vært daglig 

leder i Birkebeinerrittet AS i 20 år og vært med på å bygge opp 

idrettsarrangementet Birken fra 0 til 26.000 deltakere og 3600 frivillige.  Hun har 

ledet Lillehammer Olympiapark. Hun kom fra stillingen som avdelingsleder i HRG 

Events & Meetings management i Norge da hun etter noen år fant hun ville både 

bo og jobbe i Elverum. Nærheten til naturen med skogen og flotte skiløyper rett 

utenfor døra gir henne friheten til å være seg selv og overskuddet til å tenke de store tankene. 

 
Luisa Arango er designer og markedsfører av sko fra Colombia, og nå Flisa, med et 
sosialt perspektiv og ekte bærekraft. TAGyourshoes har en visjon om å bruke 
skoene sine som et verktøy for å skape en positiv innvirkning i verden. Dette er 
grunnen til at alle TAGyourshoes par kommer med en «act of kindness» som de 
oppfordrer deg til å gjøre og dele i sosiale medier for å inspirere andre. 
 
 

 



Siri Kristiansen er en norsk komiker og radioprogramleder. Hun er kjent fra 
programmene P3morgen, Lørdagsrådet og Verdensherredømme, 
satireprogrammet Desken og ungdomsprogrammet Sone 2 på TV2. Siri har også 
vært involvert i en rekke TV-program, blant annet, TV-versjonen av Lørdagsrådet 
og som vikar på Nytt på Nytt. 
I radioprogrammene “Lørdagsrådet” og “Siris gode hjelpere” fikk Siri tusenvis av 
mail fra folk som stilte et felles spørsmål: om de skulle si ifra eller ikke? Gjennom 

disse radioprogrammene har Siri sammen med en rekke kjendiser prøvd å hjelpe så godt hun kan. 
Hvert problem er unikt, men så godt som alle har til felles at de handler om å tørre å si ifra om noe. 
De aller fleste vet hva som er rett og galt, men nesten ingen tør å si ifra om det. 


