Invitasjon til seminar:

Samarbeid om innovasjon, digitalisering og
forenkling i landbruket
Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har i den nye regjeringsplattformen lagt vekt på at digitalisering
er et viktig verktøy for forenkling og innovasjon av offentlig sektor. Tempoet i digitaliseringen skal
opp og samarbeidet med privat sektor skal forsterkes.
Digitalisering vil være et viktig virkemiddel til å arbeide smartere og mer effektivt i og rundt
landbruket. Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund,
Brønnøysundregistrene og Landbrukets Dataflyt SA ønsker derfor å sondere mulighetene for økt
offentlig-privat samhandling gjennom digitalisering i landbrukssektoren og verdikjeden for mat.
Alle interesserte inviteres til seminar om temaet mandag 26. februar kl. 0900-1630 på Oslo
Kongressenter
Både offentlige etater og aktører fra næringa samt andre mulige samarbeidspartnere inviteres til å
delta. På seminaret vil muligheter og behov bli satt fokus på og det tas sikte på å avdekke om det er
aktuelt å sette i gang en mulighetsstudie knyttet til temaet.

Tid: 26. februar 2018 (kl. 09:00 – 16:30)

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Påmeldingsfrist: 12. februar
Ingen deltakeravgift, men grunnet møterom- og lunsjbestilling ber vi dere om å overholde
påmeldingsfristen.

Link for påmelding:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5143062&sid=0vfvhhAQ38

AGENDA
0900-0930

Kaffe og noe å bite i

0930-0945

Velkommen, Tone Roalkvam, nestleder i styret i Landbrukets Dataflyt SA, intro av
møteleder Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

4 innledninger knyttet til muligheter innen offentlig-privat digitaliseringssamarbeid
0945-1015

Innovasjon og digitalisering i landbruket – hvor er vi og hvor vil vi? Bjørn Gimming,
Norges Bondelag
Bjørn Gimming er 1. nestleder i Norges Bondelag og styreleder i Landbrukets
Klimaselskap SA.

1015-1045

Brønnøysundregistrene som tilrettelegger for innovasjon, digitalisering og forenkling,
Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
Lars Peder Brekk er direktør for Brønnøysundregistrene.

1045-1115

Regjeringens forenklingsarbeid- Status og fremdrift, Hans-Jørgen Blomseth, Nærings- og
fiskeridepartementet
Hans-Jørgen Blomseth, Prosjektleder for regjeringens forenklingsarbeid for
næringslivet.

1115-1145

Digitalisering for næringsliv og forvaltning: formål og muligheter, Viil Søyland,
Landbruks- og Matdepartementet
Viil Søyland er avdelingsdirektør i seksjon for jordbrukspolitikk i Landbruks- og
Matdepartementet.

1145-1200

Kort kaffepause

3 innlegg om erfaringer fra andre bransjer og teknologiske muligheter
1200-1220

Effektiv informasjonsutveksling i norsk havbruksnæring – Jon Arne Grøttum, direktør
Havbruk, Sjømat Norge
Jon Arne Grøttum er direktør for havbruk i Sjømat Norge. Sjømat Norge dekker hele
verdikjeden i norsk sjømatnæring og består av omlag 550 bedrifter med 12.500
ansatte. Grøttum har en dr. grad i biologi, og har blant annet vært med å etablere et
samarbeidsforum for informasjonsutveksling mellom næring og forvaltning kalt
Havbruksdata.

1220-1240

DSOP-samarbeidet – erfaringer og refleksjoner – Jan Digranes, Finans Norge
Jan Digranes er leder for prosessområdene betalingsformidling, digitalisering og
banksikring i Finans Norge. Han begynte i Sparebankforeningen på slutten av 1980tallet og har hatt ansvar for næringspolitisk arbeid innen betalingsformidling og
digitalisering både i Sparebankforeningen og Finans Norge siden 1998 og deltar blant
annet i internasjonalt arbeid på disse områdene gjennom de europeiske
bankforeningene. Jan Digranes har deltatt i DSOP-samarbeidet siden oppstarten i
2016

1240-1300

Digitaliseringspotensiale – Espen Ramsbacher, IBM Norge
Espen Ramsbacher er mangeårig toppleder hos IBM både nasjonalt og internasjonalt
med inngående erfaring og kunnskap spesielt innen offentlig sektor. Leder i dag en av
de største digitaliseringsmuliggjørerne - Internet of Things - for IBM

1300-1400

Lunsj

Innspill fra næringa – muligheter og behov fra den enkelte aktørs ståsted i forhold til offentlig-privat
samhandling innen digitalisering
1400-1415

Tine

1415-1430

Nortura

1430-1445

Felleskjøpet Agri

1445-1500

Hugaas Rugeri AS og Norsk Kylling AS

Innspill fra offentlige etater – muligheter og behov fra den enkelte aktørs ståsted i forhold til offentligprivat samhandling innen digitalisering
1500-1515

Landbruksdirektoratet

1515-1530

Mattilsynet

1530-1545

Veterinærinstituttet

1600-1630

Oppsummering og drøfting av veien videre

Bjørn Gimming, Viil Søyland, Lars Peder Brekk og Hans-Jørgen Blomseth oppsummerer dagen i
samtale/debatt og gir sine innspill på veien videre.

