
KONFERANSE  for tillitsvalgte i sjømatindustrien  
Thon Hotell Arena, Lillestrøm 24.–25. januar 2017

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tror fiskerinæringen skal doble omsetningen til 200 milliarder kroner på fem år:  
«200 milliarder kroner er mulig, men da må man ønske det. Jeg ser ingen grunn til at fiskerinæringene ikke skal bli den 
ledende norske næringen i fremtiden. Vi har de fleste forutsetningene og får jeg med næringen på en bærekraftig satsing, 
er tjue prosent vekst i året mulig, sier Sandberg.» (Sitat DN 3. oktober 2016). 

Men hva betyr dette for de ansatte i norsk fiskeindustri? Hva er det som skal til for å nå dette målet, og hvordan skal vi  
unngå at Norge ender opp som en råvareleverandør av fisk til verdensmarkedet? 

Fokus på konferansen er framtidsutsikter og rammeverk for norsk sjømatnæring. Hvordan sikre fagbevegelsens innflytelse 
i verdikjeden. Konferansen er lagt opp med plenumsforedrag og tid til spørsmål og diskusjoner. Det kan bli justeringer på 
enkelte tidspunkter underveis i konferansen.

Vel møtt til konferanse!

  Tirsdag  24. januar 

Framtidsutsikter og rammeverk for norsk sjømatnæring

11.30 Lunsj og registrering
12.30 Åpning – presentasjon
13:00 Framtida for norsk sjømatnæring – verdikjeden norsk sjømat –   
 hvor stort kan det bli? v/ Ulf Winther – Sintef Fiskeri og Havbruk 
14:00 Pause
14:15 Forbund med medlemmer i verdikjeden
 Norsk Sjømannsforbund
 Fellesforbundet
 Industri Energi 
 NNN 
15:15 Hvilke politiske beslutninger vil påvirke sjømatnæringens mulighet  
 til verdiskaping i Norge – hva må på plass? 
 En oversikt over de viktigste problemstillingene v/Grethe Fossli, LO
16:15 Pause
16:30 Hva må til for å sikre norsk verdiskaping? Lerøy Seafood Group ASA
 v/konsernsjef Henning Beltestad og konserndirektør Havbruk, Stig Nilsen 
19.30 Middag og sosialt samvær

  Onsdag  25. januar  

Hvordan sikre fagbevegelsens innflytelse i verdikjeden? 

08.30 Klubbarbeid og medlemsrekruttering 
10:00 Pause med siste mulighet for utsjekking
10:30 Medvirkning og samarbeid v/Gro Granden LO 
 Konsernordninger (i Norge og Norden)
 Europeiske samarbeidsutvalg (EWC)
 Ansattes styrerepresentasjon
11:45 Lunsj
12:45 Praktiske eksempler - konsernordninger.  
 Foredragsholdere:
 • Bjarne Kristiansen, Norway Seafood
 • Stein Mathisen, Marine Harvest
13.45 Pause
14.00 Hvordan jobber LO og forbundene?
 v/sekretær i LO, Terje Olsson og 1. nestleder i NNN, Anne Berit Aker Hansen  
 Oppsummering 
15.00 Slutt
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