
NNNs FISKERIKONFERANSE  
Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

I Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet, anerkjenner regjeringen at det er økende global etterspørsel på  
sjømat og rik tilgang på råstoff i våre havområder. Regjeringen legger opp til en offensiv politikk for sjømat- 
næringen spesielt i forhold til EU markedet som tar mesteparten av den norske produksjonen. Det legges  
vekt på å øke verdiskaping fra marint restråstoff, strategi for rekruttering og helårlige arbeidsplasser  
i sjømatnæringen. 

Vi mener dette er gode mål og forventer at regjeringen stiller opp med virkemidler som sikrer økt syssel- 
setting og trygge arbeidsplasser. Regjeringens satsningsområder krever at bedriftene i sjømatindustrien  
tar sitt ansvar, og av erfaring vet vi at det må sterke insentiver til for å få den ønskede utviklingen. Vi vil  
på denne fiskerikonferansen belyse problemstillinger som innleie/entreprise, sosial dumping, behovet for  
kompetanse og mulighetene som ligger i økt bearbeidingsgrad. 

Vel møtt til to flotte dager på Gardermoen!
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  Onsdag  16. januar 

Framtidsutsikter og rammeverk for norsk sjømatnæring

11.30–12.30  Lunsj og registrering
12.30–12.40  Åpning v/Ann-Solveig Sørensen, NNN
12.40–14.00  Sjømat Norge - Hav 2030 Et blått skifte,  
 v/Geir Ove Ystmark
14.00–14.15  Pause
14.15–15.00  Utvikling og samarbeid i bedriften  
 v/Endre Sekse og representant fra bedriften  
 Pelagia Måløy
15.00–15.45 Innleie og bruk av midlertidig arbeidskraft  
 i matindustrien v/Ivar Pettersen, Nibio
15.45–16.00  Pause
16.00–17.30  Sosial dumping, allmenngjøring og innleie  
 i fiskeindustrien
17.30  Møteslutt
19.00 Middag 

  Torsdag  17. januar  

Hvordan sikre fagbevegelsens innflytelse i verdikjeden? 

09.00–10.30  Dialog om Arbeiderpartiets fiskeripolitikk  
 v/Cecilie Myrseth, Næringskomiteen
10.30–11.00  Pause med utsjekk
11.00–12.00  FHF Næringsrettet forskning for den blå sektor  
 v/Geir Andreassen, FHF. 
12.00–13.00  Råstofftilgang og produksjon i Norge  
 v/Edgar Henriksen, Nofima
13.00–14.00  Lunsj
14.00–15.00  Oppsummering og veien videre. Samtale med  
 tillitsvalgte om veien videre v/Anne Berit  
 Aker Hansen og Ann-Solveig Sørensen, NNN
15.00  Møteslutt
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