
FELLESFORBUNDETS BRANSJEKONFERANSE – GRØNN SEKTOR 

                          07-08 – MAI – RADISSON BLUE VÆRNES  

 

Tirsdag 7. mai  

Kl. 11.00-11.30 

Åpning v/forbundssekretær Kine Asper 

Praktisk informasjon v/Arvid Eikeland 

Kl. 11.30-13.00 

Hvilke nærings, landbruks og distriktspolitikk mener de inviterte innlederne må  

legges til grunn, for å skape fremtidsretta og trygge arbeidsplasser i jord/skogbruket 

Innledning ved: 

• Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, næringskommiteen 

• Stortingsrepresentant, fra Høyre, Karstein Løvaas Eidem, næringskomiteen 

• Daglig leder Agri analyse v/Christian Anton Smedshaug 

Diskusjoner rundt bordene, spørsmål og diskusjoner med innlederne 

Kl. 13.00-14.00 lunsj 

Kl. 14.00-15.30 

Rekruttering/organisasjonsbygging innen grønn sektor, innledning 

v/rekrutteringsansvarlig i forbundet Kjetil Larsen, sekretær Tariffavdelingen 

Diskusjoner rundt bordene, utfordringer med organisering i grønn sektor hvordan kan vi bli 

bedre på å organisere innenfor de grønne bransjene? 

Kl. 15.30 -15.50 

Innsjekking, påfyll av kaffe mv. 

Kl. 15.50 – 17.00 

HMS- utfordringer i jord- og skogbruket, hvilke erfaringer har Arbeidstilsynet gjort 

seg i forbindelse med Arbeidstilsynets satsningsområde 2017-2019 innen grønn sektor 

v/inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal. 

Erfaringsutveksling rundt bordene, spørsmål og diskusjon med innleder 

Kl. 17.00 – 17.45 

Forbundets arbeid med fag og yrkesopplæring og hva skjer innen naturbruks- 

utdanningen, v/Arvid Eikeland Tariffavdelingen 

Kl. 19.00 

Middag og sosialt samvær 

 



Onsdag 8. mai 

Kl. 09.00-10.10 

Naturbruk og media, v/kommunikasjonsansvarlig i forbundet Andr`e Nerheim. 

Diskusjon og spørsmål, hvordan sette grønn sektor på dagsorden i media? 

Kl. 10.10-10.30 

Benstrekk og utsjekking 

Kl. 10.30-12.00 

For at landbruks og skogbruksnæringene skal fremstå som attraktive næringer med gode 

arbeidsplasser i en seriøs bransje og kunne tilby konkeransedyktige lønns og 

arbeidsvilkår, må dagens negative fokus på bransjene snus. Hvilke tanker har 

arbeidsgiversiden innen grønn sektor gjort seg rund disse spørsmålene når det gjelder 

fremtidige lønns og arbeidsvilkår for de ansatte, og hva må næringene selv bidra med for 

å rekruttere den beste arbeidskraften inn i de grønne næringene.  

Innledning ved: 

• Nikolai Astrup Westlie, forhandlings- og organisasjonsdirektør i NHOMD 

• Frode Alfarnes, daglig leder i Norske landbrukstjenester 

• Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF 

Diskusjon rundt bordene, spørsmål og diskusjoner med innlederne 

Kl. 12.10-13.00 

Forberedelser til landsmøte 2019 og tariffoppgjøret 2020, v/forbundssekretær Kine Asper 

Kl. 13.00 

Lunsj og avreise 

Kl. 13.45-16.00  

Møte i tariff/bransjerådet 

 

 


