
Teknologi for et bedre samfunn 1 

Hva kreves av fremtidens fagarbeider og hvordan muliggjør vi dette  
gjennom teknologi, organisering og kompetanse? 

http://www.hpws.no/
http://www.sintef.no/
http://vri-trondelag.no/
http://verdalnf.no/
http://www.forskningsradet.no/
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Utfordringen 
 
"Dersom alle andre faktorer er like må en fagarbeidertime i norsk 
industri og byggfag bestå av noe annet enn hos de andre" 
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PROGRAM Tirsdag 25/2 

1300-1315  Velkommen ved Rudolf Holmvik, leder i Verdal næringsforum, og Johan E. Ravn, SINTEF 
1315-1400  Ingvill Kvernmo, daglig leder i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg, Trøndelag: Utviklingstrekk i 
 Bygg og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren 
1400-1445  Trond Buland, forsker ved NTNU Skole- og læringsforskning: Hva trigger fremtidens fagarbeidere og 
 hvordan møter skoleverket dette? 
1445-1500  Pause 
1500-1545  Bjørn Sagmo, Faglærer TIP/EL/BA, Olav Duun videregående skole: Et godt samarbeid mellom skole og 
 bedrift 
1545-1630  Per Koen Kolstad, Regionsjef NITO Midt-Norge: Kompetansesamspill mellom ingeniører og 
 fagarbeidere 
1630-1645  Pause med mat 
1645-1730  Leif Ottar Heimro, lærlingeansvarlig ved Kværner Stord: Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og 
 hva er det vi får? 
1730-1815  Ottar Henriksen, prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS og styreleder i Lean Forum 
 Norge: Fremtidens fagarbeider i et konkurranseutsatt næringsliv 
1815-1830  Oppsummering 
1900 "Vernissasje"– MED ET GLASS TIL! Presentasjon av boka "Demokrati arbeidslivet – den norske 
 samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn". Ved LO, NHO og forfatterne.  
2000  Middag 
 



Teknologi for et bedre samfunn 4 

PROGRAM Onsdag 26/2 

0900-0945  Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet: Er koblingen mellom teoretisk og praktisk 
 kunnskap Norges fremste konkurransefortrinn? 
 
0945-1100  Temadiskusjon på fire bord 
 
1100-1145  Bård Ofstad, fagarbeider og HVO i Siemens PEC: Attraktiv for de attraktive - fremtidens 
 industrimontør sett fra Siemens 
 
1145-1230  Morten Hynne, daglig leder i Grande entreprenør og prosjekteier av HPWS.no: Trenger vi norske 
 fagarbeidere framover, hva kreves og hvordan kan vi sørge for at fagutdanning blir et interessant 
 valg? 
 
1230-1300  Oppsummering / Avslutning 
 
1300 Lunsj 
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