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AVDELINGSKONFERANSE 2020
Scandic Stavanger Forus, 14. – 15. mars

PROGRAM
LØRDAG

10:00-10:15 Åpning ved leder

10:15-11:00 Marianne Wiig: Hvor går handelsnæringen? Mer og mer av jobbene blir utført av kundene, hva
vil skje innenfor næringen i et miljø og distriktsperspektiv? Stadig mer av varehandelen skjer via
nettbutikker, hvilke tanker har handelsnæringen om dette.

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Torbjørn Røe Isaksen: Hva skal sikre finansieringen av den norske velferdsstaten inn i
fremtiden? Hva ser regjeringen på som bærekraftige næringer inn i distriktene? Skal næringene
etableres i distriktene eller skal det satses på sentrale næringsklynger og hvordan skal en da ta
vare på den spredte bosettingen i vårt langstrakte land?

12:00 -13:00 Lunsj

13:00-13:45 Anne May Post-Melbye: Hvordan ta vare på norsk natur og samtidig ha et næringsliv som sikrer
framtidige generasjoner? Hvilke tanker har miljøstiftelsen Zero om hva som skal være næringer
som kan sikre en grønn utvikling samtidig som finansiering av velferdsstaten blir ivaretatt?

13:45-14:00 Pause

14:00-14:45 Ove D. Jakobsen: Økologisk økonomi, reise fra utopi til virkelighet?

15:30-16:30 Årsmøte

19:00 Jubilantfest

SØNDAG

09:00-10:00 Frokost

10:00-10:45 Faglig quiz

11:00-11:45 Aud Marit Solli: Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, særskilt uavhengig stilling.

12:00-12:30 Evaluering/ oppsummering av konferansen

12:30 Lunsj og vel hjem
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Presentasjon av foredragsholderne

Marianne Wiig

Marianne Wiig er administrerende direktør i Coop Økonom SA.
Hun er utdannet Executive Master of Management og Master of
Marketing Management ved BI Norwegian Business School.

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker, oppvokst i Porsgrunn.
Han har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden
januar 2018, etter å ha vært kunnskapsminister fra 2013 til 2018.
Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017.

Anne Marit Post-Melbye

Anne Marit Post-Melbye er utdannet fra Energi og miljø ved NTNU,
med spesialisering innen industriell økologi. Hun kommer fra en
stilling som senioranalytiker i Rambøll Energi, hvor hun jobbet
spesielt med energiplanlegging og framtidsanalyser. Anne jobber i
ZERO med fornybar energi, bioøkonomi og industri.

Ove Daniel Jakobsen

Ove Daniel Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter
for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Han
er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole i 1989 og cand.philol.
(hovedfag filosofi) fra Universitetet i Bergen i 1991, Høyere
Avdeling Eksamen (HAE), Norgens Handelshøgskole 1987, og
hovedfag fra Statens lærerhøgskole i 1982.

Aud Marit Solli

Aud Marit Solli er 1. nestleder i FLT
Ansvarlig for arbeidslivsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen.


