HMS-Konferanse 16. og 17. september 2014
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Benytt anledningen til å få inspirasjon og faglig påfyll.
Møt kollegaer i andre bedrifter og bygg nettverk.

fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Mål

Konferansen skal bidra til å inspirere og gi bedriftene
verktøy i HMS-arbeidet.
Vi ønsker å heve deltakernes kompetanse innen HMS og
gi eksempler på godt arbeidsmiljø og vellykket IA-arbeid.

Målgrupper

Ledere, personal- og HMS arbeidere, verneombud og
tillitsvalgte i våre medlemsbedrifter.
Det presiseres at dette er en samarbeidskonferanse hvor
begge parter i bedriften bør være representert.

Faglig innhold

Sentrale temaer på konferansen vil være:
• Arbeidsglede/begeistring
• Samarbeid

Organisering

Konferansen er lagt opp med plenumsforedrag.

Arrangører

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
v/ Rune Dyrvik
NHO Mat og Landbruk,
Landsforeningen for bedrifter i matindustri og landbruk
v/ Christel Kirkøen
NHO Mat og Drikke v/ Anne Brit Slettebø
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
v/ Grete Troset Salberg

Varighet

Start:
Tirsdag 16. september kl. 09.30 (registrering),
Programstart kl. 10.00.
Avslutning:
Onsdag 17. september kl. 13.00 (lunsj kl. 1300-1400).

Gro Lundberg er fagsjef i HMS /arbeidsmiljø i lands-

foreningen Abelia, hvor hun har arbeidet i 5 ½ år. Hun
holder kurs og rådgivning innenfor fagfeltet, rettet mot
ledere og Hr ansvarlige i Abelias medlemsbedrifter. Gro
har lang fartstid i bedriftshelsetjeneste og med HMSarbeid, både som leder av bedriftshelsetjenesten i Norsk
Legesenter og i HMS avdelingen til GE Healthcare.

Rune Kvarme, er prosjektleder i NHO Service, med
ansvar for prosjektet ”Ringer i vannet”. Før dette arbeidet
han som spesialrådgiver for attføringsbedriftene i NHO
Service.

Peggy Hessen Følsvik er førstesekretær i LO, valgt
på LO-kongressen i 2013. Hun kom fra vervet som første
nestleder i Handel og Kontor (HK). Da hun ble valgt inn i
ledelsen i HK i 2004, var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt
ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i
Widerøes Flyselskap.

I LO har Peggy blant annet ansvaret for Inkluderende
arbeidsliv (IA-avtalen), arbeidstidsspørsmål, likestilling og
antirasistisk arbeid, næringspolitikk innenfor tjenesteytende sektor, luftfart og reiseliv.

Jon Morten Melhus er en norsk forfatter av sakprosa,
konsulent, humorist og foredragsholder. Han er rådgiver
innen organisasjonsutvikling, der han blant annet vektlegger betydningen av bruk av humor til begeistring og
begeistringsledelse.
Ørnulf Halmrast er regiondirektør for Arbeidstilsynet i
Oslo. Han har det nasjonale ansvaret for etatens innsats
mot sosial dumping. Han har jobbet i Bærum kommune
med HMS og innføring av internkontroll.
Hans bakgrunn er sivilingeniør fra maskinavdelingen ved
NTH (NTNU) i Trondheim.
3-2-1 Proskektet

Erfaringene fra 3-2-1-prosjektet viser at et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt bidrar til at
bedriftene når sine resultatmål, herunder sine mål innen
HMS-området. Prosjektet skal utvikle en arbeidsmodell
som bedriftene kan benytte for å optimalisere dette samarbeidet.

Mathias Holm, forsyningsdirektør i Brynhild Gruppen,
har ansvar for produksjon, lager, leveringskjedeoptimalisering, arbeidsmiljøutvalg og IA arbeide. Han har siden
2008 arbeidet i Brynhild Gruppen.
Før det arbeidet han med prosjekt- og produksjonsledelse fra ulike fabrikker ved Norske Skogs i Vest-Europa.
Han er utdannet Sivilingeniør i kjemiteknikk med utdanning fra Technische Universitätet Clausthal og NTNU. I
tillegg har han enMastergrad i teknologiledelse fra NHH/
NTNU, med spesialisering fra MIT.
Joakim Lund, er utdannet fysioterapeut ved “University
College Lillebaelt” Odense – Danmark. Har jobbet med
arbeidsmarkedsrettet aktiviteter (sykefraværsoppfølging,
organisasjonsbygging, innovasjon, HR) siden 2008.
Arbeider pr. d.d som regionsjef i Aktiv Helse & Quick Care
og arbeider primært med konseptutvikling, produktoptimering, salg og kundekontakt “ute i felten. Aktiv Helse ble
etablert i 2002 og har i overkant av 330 kunder primært i
Aust og Vest Agder med formell kompetanse som f. eks
lege, sykepleier, fysioterapeut, osteopat, gestaltterapeut,
familieterapeut, coach. Alle faggrupper arbeider innenfor
HMS området.

HMS-konferansen 2014
Program
Tema: Arbeidsglede/Begeistring - Samarbeid
Dag 1 - tirsdag 16. september

Dag 2 - onsdag 17. september

Møteleder: Baard Meidell Johannesen,
Spesialrådgiver NHO					

Møteleder: Baard Meidell Johannesen,
Spesialrådgiver NHO

Kl 0930 - 1000 Registrering og kaffe

Kl 0900 - 0910 Innledning
v/møteleder
			

Kl 1000 - 1010 Presentasjon av arrangører og 		
			
åpning av HMS-Konferanse 2014
		
v/møteleder
Kl 1010 - 1055		 Arbeidsglede
v/Gro Lundberg, Abelia
			
Kl 1055 - 1110 Konfliktogram - et nytt verktøy 		
			
for konflikthåndtering
v/Gro Lundberg, Abelia
			
Kl 1110 - 1130

Pause

			

Kl 1130 - 1230 Ringer i vannet
v/Rune Kvarme, NHO
			
Kl 1230-1300
			

		

Bedriftseksempel,
Ringer i vannet

Kl 1300 - 1400 Lunsj
Kl 1400 - 1500 Ny IA-avtale
v/Svein Oppegaard, NHO og
			
			

Peggy Hessen Følsvik, LO

Kl 1500 - 1515 Pause
Kl. 1515 - 1645 Humor og begeistring,
			
latterlig lønnsomt.
v/Jon Morten Melhus
			
Kl. 1645		
Kl. 1930		
Kl. 2000		

Oppsummering og avslutning
Aperitiff
Middag

Kl 0910 - 1010 Arbeidstilsynets rolle
			

v/Regionsdirektør Ørnulf Halmrast, 		
Arbeidstilsynet Oslo

			

NHO Mat og Landbruk

								
Kl 1010 - 1025 3-2-1 Sammen for et godt
			
arbeidsmiljø
v/Christel Kirkøen,
			
Kl 1025 - 1045 Pause med utsjekk
Kl. 1045 - 1145
			
			
			
			

Bedriftshelsetjenesten –
et nødvendig onde, eller en
verdifull samarbeidspartner?

v/Regionssjef Joakim Lund,
Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste AS 		

Kl. 1145 - 1200 Aktuelt HMS
v/Anne Brit Slettebø,
			

			

NHO Mat og Drikke

Kl. 1200- 1300 Veien mot bærekraftig arbeidsevne
			

			
			

hos produksjonsmedarbeidere
v/Forsyningsdirektør Mathias Holm, 		
Brynildgruppen

Kl 1300 - 1400 Lunsj
Vel hjem!
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=2636

PÅMELDINGSFRIST: 15.07.2014
HMS-KONFERANSEN 2014 - 16 og 17. september
(vennligst bruk blokkbokstaver)

Deltageravgift:

Navn, tittel/funksjon, e-post: .........................................................................................

Deltageravgiften er satt til
kr. 4.250,- for overnattende og
kr. 2.750,- for ikke overnattende.
Faktura vil bli sendt ut i etterkant
av konferansen. Vi ordner da alt
med hotell etc. Reise besørger den
enkelte deltager.

.......................................................................................................................................
Navn, tittel/funksjon, e-post: .........................................................................................
.......................................................................................................................................
Firma: ............................................................................................................................

Påmelding:

Påmeldingen er bindende, og
grunnet begrenset antall plasser,
vil påmeldingene bli fortløpende
registrert. Påmeldte som melder
seg av senere enn 15. august vil
bli fakturert for de kostnader dette
påfører arrangørene overfor hotellet etc.
Påmeldingsfrist: 15. juli 2014.

Adresse: .........................................................................................................................
Postnr./sted: ...................................................................................................................
Telefon: .......................................		

Telefaks: .......................................
Ja

Ønsker overnatting 16. - 17. september:		
Ønsker lunsj 17. september:
Ønsker middag 16. september:		
Ønsker ekstra overnatting 15. - 16. september:
		
Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring på deltakerliste, kryss av her:

Ja

Sendes til:

NHO Mat og Drikke
v/Anne Bergman
Postboks 5472, Majorstuen,
0305 OSLO,
Telefaxnr.: 2308 8720,
E-mail: ab@nhomd.no

Har du noen form for matintolleranse, i tilfelle hvilken? ____________________________

			
____________		
____________________________________
Dato:			Underskrift:

Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=2636

