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Roar Thon
Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur 
i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
hvor han har vært ansatt siden 2003.  
Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret 
og politiet.

Han arbeider i dag med hvordan mennesker 
bruker teknologi og hvordan dette  
påvirker sikkerheten i samfunnet, hos 
virksomheter og for enkeltmennesker.

Roar snakker/skriver jevnlig om sikkerhet 
og personvern i media, i NSMs- podcast 
og sikkerhetsblogg.

SPEAKERS

Ine Eriksen Søreide
Stortingsrepresentant (H)

Ine Eriksen Søreide er norsk politiker og 
Stortingsrepresentant (H). Eriksen 
Søreide har siden 2021 vært leder av 
Utenriks- og forsvarskomiteen og 
Den utvidede utenriks- og forsvars- 
komiteen. Samme posisjonene holdt 
hun i perioden 2009 – 2013. Eriksen 
Søreide var Forsvarsminister fra 2013 
– 2017, og Utenriksminister fra 2017 – 
2021 under Solbergs regjering. Fra 2001 
– 2009 satt hun i Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen som hun ledet fra 
2005 – 2009.

Eriksen Søreide har juridisk embeds- 
eksamen fra Universitetet i Tromsø  
og informasjonskurs fra Forsvarets  
høgskole. 

Ingvill Heskestad Mykland
Konserndirektør, Teknologi, innovasjon 
og sikkerhet, Å Energi

Agder Energi og Glitre Energi har slått 
seg sammen og blitt Å Energi. Det nye 
konsernet har ambisjon om å bli Nordens 
mest fremtidsrettede konsern innen 
fornybar energi.

Å Energi er Norges største kraftselskap 
med virksomhet i hele verdikjeden, fra 
kraftproduksjon til forbruker, i tillegg til å 
være en betydelig industriell investor og 
partner i en rekke grønne industriselskaper 
og prosjekter. Med en prosjekt- og  
selskapsportefølje som strekker seg fra 
batteriproduksjon (Morrow Batteries og 
ECO STOR) til utvikling av havvind og  
teknologiselskaper, ønsker Å Energi å utgjøre 
en forskjell for fremtidige generasjoner.

Ingvill har hatt flere lederstillinger innen 
innovasjon, forretningsutvikling og  
teknologi. Hun har vært en del av  
konsernledelsen i siden 2020 (daværende 
Agder Energi), og vært sentral i å øke 
teknologifokuset og innovasjonstakten 
til konsernet. I de siste årene har Ingvill 
hatt det øverste ansvaret for sikkerheten 
i konsernets samfunnskritiske virksomhet.  
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Administrerende direktør, Finans Norge

Idar Kreutzer har vært administrerende 
direktør i Finans Norge siden 2012.  
Han var konsernsjef i Storebrand fra 
2000 – 2012. Kreutzer har hatt en rekke 
ulike styreverv og har vært styremedlem 
ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er 
styreleder i Aschehoug Forlag, og  
medlem i Norges Handelshøyskoles  
Advisory Board. 

Kreutzer er medlem av Klima- og  
miljøministerens klimaråd. I oktober 
2018 overleverte Kreutzer sin rapport om 
tilgangen til risikokapital i Norden, på 
oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 
2018 overleverte han finansnæringens 
veikart for grønn konkurransekraft til  
Klima- og miljøministeren. I juni 2015  
til oktober 2016 var han medlem i  
regjeringens ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft. 

Kreutzer er utdannet siviløkonom ved 
Norges Handelshøyskole. Han er «Fellow 
of Digital Innovation for Growth» ved NHH.

Lars Christian Bacher
CEO, Morrow Batteries

Bio kommer

SPEAKERS

Helge André Martinsen
Senior Energy Analyst, DNB Markets

Helge André Martinsen joined DNB in 
2013 and is the Senior Energy Analyst 
in DNB Markets. He has been an Energy 
analyst for 14 years, and prior to joining 
DNB Markets he worked at Nordea 
Markets. 

His experience also includes 10 years  
in the Oil & Gas industry with Saga  
Petroleum, Norsk Hydro and Statoil.

Martinsen holds an MSc in Petroleum 
Engineering from the Norwegian  
University of Science and Technology 
(NTNU). (NTNU).
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Senioranalytiker, Menon Economics

Sigrid Hernes er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handelshøyskole (NHH) og 
har i tillegg en CEMS Master in International
Management.

I Menon har Sigrid vært involvert i et 
bredt spekter av prosjekter knyttet til 
næringspolitiske analyser og evalueringer. 
Et flertall av disse har vært rettet mot 
grønn omstilling generelt og hydrogen, 
havvind, industri og energisystem  
spesielt. I 2022 var Sigrid prosjektleder 
for arbeidet med en studie om den  
norske hydrogennæringen, og en studie 
om behovet for testinfrastruktur for  
hydrogen/ammoniakk. 

Sigrid har også vært sentral i Menons  
arbeid opp mot eksport de senere årene.  

SPEAKERS

Hoger Grubel
Head of Offshore Wind Portfolio 
Development, EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG

Holger Grubel has held the position  
as Head of Offshore Wind Portfolio  
Development at EnBW Energie  
Baden-Württemberg AG since 2018.  
He is responsible for all global Offshore 
Wind Projects under development and 
thereby overseeing an investment  
pipeline of 7 GW in secured projects  
and the origination of offshore wind  
projects at EnBW. 

Prior to this Grubel held multiple positions 
in management and as Project Director 
for offshore wind projects under  
development, financing and during  
construction as well as working more 
than 25 years in the energy industry.   

Arne Eik
Project Director for Sørlige Nordsjø II, 
Equinor
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John G Bernander
Moderator

John Bernander er utdannet jurist, og har 
arbeidet  som praktiserende advokat og 
Konsernadvokat for Sørlandsbanken AS 
og Johan G. Olsen Industrier AS.
Gjennom sin karriere har han vært 
stortingsrepresentant, statssekretær i 
Næringsdepartementet og nestleder i 
Høyre. Bernander var 1993-2001 adm.dir 
i Gard, Kringkastingsjef i NRK 2001-2007, 
og Adm.dir i Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO) 2009-12.
 
Nå er John Bernander eier og daglig leder 
av Tophdal AS, hvor han ivaretar egen 
virksomhet, investeringer og utfører 
ulike oppdrag som Management for hire, 
prosjektarbeid og oppdrag innenfor 
konferanser, foredrag og debattledelse.

Tanja Erichsen
Senior Business Development Manager, 
Greenstat Energy / Project 

Tanja Erichsen jobber med forretnings- 
utvikling ved Greenstat Energy.  
Greenstat er et norskeid selskap som  
tilbyr hydrogen, solkraft og industrivind 
for sine kunder. I tillegg er hun prosjekt-
leder for nyetableringen Agder H2  
Nettverk som er et felles regionalt 
prosjekt mellom offentlige og private 
aktører med det mål om å samle, 
fremme og styrke hydrogenindustrien på 
Sørlandet i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv.

Tanja har bakgrunn som partner i BDO 
hvor hun blant annet var prosjektleder 
for «Hydrogenknutepunkt Agder»  
fra oppstart og frem til ENOVA  
tildelingen på MNOK 148 i juni 2022.  
Hun har inngående kompetanse på  
virksomhetsstyring, og kvalitetssikring 
av multi-discipline, komplekse prosjekter 
for entreprenør/bygg/anlegg, olje/gass 
og prosessindustri. 


