
Berlevåg  
kommune

Konferanse: 
Hydrogensone Arktis
17.–19. november 2021  
Vadsø & Berlevåg

Formålet med konferansen: 

• Formidle de nasjonale og regionale politiske ambisjoner innen hydrogensatsing samt de nasjonale virkemidlene 

som støtter opp under denne strategien

• Mobilisere kommuner og lokalt næringsliv i forhold til de regionale mulighetene

• Styrke samarbeidet og samhandlingen mellom offentlige og private aktører, FoU-sektor

Onsdag 17. november – Fylkestingssalen Vadsø
12.00–12.45 Lunsj kantina fylkesbygget

12.45–12.50 Konferansier Geir Seljeseth, Leder Europakontoret, Industri Energi

Dagens tema: nasjonale og regionale politiske ambisjoner og virkemidler som støtter opp under 

disse ambisjonene

12.50–13.00 Velkommen ved fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune

13.00–13.20 Nordområdepolitikk Kjersti Bjørnstad, statssekretær vedKommunal- og moderniseringsdepartementet

13.20–13.30 Nasjonal politikk Marianne Sivertsen Næss, Stortingsrepresentant for Finnmark og Arbeiderpartiet.

13.30–13.40 Samepolitikk og urfolksrettigheter Eirik Larsen, politisk rådgiver, Sametinget

13.40–14.00 Nasjonale virkemidler som støtter politikken - hvordan kan virkemiddelapparatet bidra i konkrete 

utfordringer og behov? Heilo – hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling ved Sigmund 

Størset, Enova (deltar digitalt)

14.00–14.20 Pause

14.20–14.35 EU politikk og finansieringsordninger - Hva kan Europakontoret kontoret bidra med?

Nord-Norges Europakontor ved Janni Ekrem

14.40–14.55 Betydelige muligheter i store utfordringer

ved Merete Susan Andersen, Avdelingsleder/fagansvarlig bærekraft, Innovasjon Norge Arktis

15.00–15.20 Hydrogenstrategi & Mulighetsstudien

 ved Simon Jessen, Nordkapp kommune og Hilde Bersvendsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

15.20–15.35 Pause

15.35–16.20 Lokale og regionale muligheter basert på energiressurser

 15 min. per aktør + oppfølgingsspørsmål

Det grønne skiftet er avhengig av framtidsrettet infrastruktur

ved Wenche Pedersen, ordfører Vadsø kommune og leder Øst-Finnmarkrådet

Lokale og regionale ringvirkninger basert på utnyttelsen av innestengt vin

ved Rolf Laupstad, ordfører Berlevåg kommune

Ringvirkninger der verdiene skapes

ved Odd Edvardsen, Plan- og Næringssjef, Hammerfest kommune

16.25–16.40 200 000 nye grønne arbeidsplasser innen 2050. Vi kan erstatte olje- og gassjobbene i Norge med 

fornybare prosjekter ved Kim Gabrieli, UN Compact Global Norway

16.40–17.00 Oppsummering av dagen

ved Viggo Jørn Dale, ass. avdelingsleder, Troms og Finnmark fylkeskommune

19.00 Middag på Scandic Hotell vi smaker på lokale råvarer fra Varanger

Torsdag 18. november–Fylkestingssalen Vadsø
09.00–09.05 God morn ved konferansier Geir Seljeseth

Dagens tema: Næringsutvikling, lokal verdiskaping og leverandørutvikling

09.05–09.55 Praktisk kobling mellom FoU og næringsutvikling – hvordan kan forskning bidra til lokal verdi-

skapning? «Hydrogen i nord: muligheter og utfordringer for utvikling fra et teknologisk og sam-

funnsmessig perspektiv» ved professor Matteo Chiesa og førsteamanuensis Berit Kristoffersen, UiT 

Norges Arktiske Universitet. 20 min. per innlegg. Spørsmål fra salen?

10.55–10.10 Grønt Hydrogen fra Berlevåg – fra pilot til storskala (Green ammonia Berlevåg) ved Stein Mathisen, 

Varanger Kraft

10.10–10.30 Pause

10.30–10.45 Etablering av Troms og Finnmark som global hub for ren ammoniakk  

ved Bjørgulf Eidesen, Horisont Energi

10.50–11.05 Infrastruktur for grønn hydrogen – fra Arktis til verden ved Jens Berge, Norwegian Hydrogen

11.10–11.25 Hvordan tilrettelegge for leverandørutvikling, lokal og regional verdiskapning ved Stein Kvalsund, 

Ocean Hyway Cluster

11.30–11.45 Troms og Finnmark som en sentral region i Energi i nord Energi i Nord, ved styreleder Kjell Giæver

11.45–12.00 Oppsummering – avslutning  

ved Geir Seljeseth

12.15–13.15 Lunsj «grab’n go»

12.15 Buss fra Vadsø (fylkesbygget) til Berlevåg

De som skal besøke Berlevåg tar med seg lunsj på bussen.

16.00 Besøk på Hydrogenfabrikken

17.00 Møte med Berlevåg kommune

19.30 Felles middag

Fredag 19. november–Berlevåg
09.30–11.30 Vindkraften fra Raggovidda vindpark skaper lokale arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet

Presentasjon av Raggovidda vindpark, hvilke lokale mulighetsrom ligger i utnyttelse av kraft fra vindparken. 

Dialog rundt bordet – med en matbit til alle.

11.30 Konferanse slutt – Vel hjem


