
 

 

TROMSKONFERANSEN 2018 
En arena for nettverksbygging og dialog innen næringsutvikling 

Scandic Ishavshotell i Tromsø 29. – 30. november 
 

Torsdag 29. november 

09.30  Registrering, lett servering 

10.15  Kulturinnslag 

10.30  Åpning. Regional næringsutvikling i Troms 

  Hvor står vi og hvor vil vi med den regionale næringspolitikken. 

- Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap). 

11.00  Kompetansebehov i næringslivet i Nord-Norge 

Presentasjon av NHOs kompetansebarometer for 2018.  

- Seniorrådgiver Siren Storli i NHO Arktis. 

11:30 Kompetanseutfordringer i den største næringen i Nord-Norge 

Hva må vi gjøre for å sikre vekst og utvikling i bygg- og anleggsbransjen i nord?  
- Direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Hålogaland, Stein Windfeldt. 

12.00  Pause 

 

12.15 Det nasjonale Kompetansebehovsutvalget (KBU) 

Arbeidet i Kompetansebehovsutvalget (KBU) med fokus på utfordringer i Nord-Norge og 

aktuelle tiltak på kort og lang sikt. 

- Sekretariatsleder i det nasjonale Kompetansebehovsutvalget Lars Nerdrum. 

12.45-13.30 Lunsj 

Eksempler på prosjekter og tiltak i Troms som stimulerer samarbeid mellom bedrifter og     

utdanning og som forbereder studentene på livet etter studiene. 

13.30  Kompetanseløftet i Nord-Troms  

Strategisk kompetanseplanlegging i samarbeid med Uit/Norges arktiske universitet og 

tiltak for sikring av riktig kompetanse i kommunene og næringslivet i Nord-Troms.               

- Daglig leder Holm rådgivning og tidligere leder for Nord-Troms studiesenter Lisbet Holm. 

  



 

 

 

  

 

14.00  Innovasjonsstudent i Troms. KUPA har i samarbeid med Senter for karriere og arbeidsliv 

ved UiT Norges arktiske universitet utviklet internship-prosjekt for studenter med 

arbeidsoppgaver rettet mot selskapenes innovasjonsprosjekter.  

- Prosjektleder Monica Mathiassen, rådgiver i KUPA. 

 

14.30  Et styrket utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og UiT Norges arktiske universitet. 

Hvordan    kan tettere samarbeid bidra til å møte arbeids- og næringslivets 

kompetansebehov?   

           - Seniorrådgiver i Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT, Lars Buseth. 
 

15.00  Kunnskapstrening IT - nye veier til utdanning og arbeid. Studiesenteret.no har arbeidet 

med tilrettelegging for ungdom som faller utenfor det tradisjonelle skolesystemet i 

samarbeid med bedrifter som trenger kompetansen ungdommen besitter. 

 - Daglig leder, Lars Utstøl. 

 

15.30-15.45      Pause 

 

15.45  Kompetanse, er det deres eller mitt problem? Kompetansebehovet i bedriftene og 

regionen – utfordringer og hva bedriften har gjort for å løse dem. Hva trenges for å kunne 

drive bærekraftig og lønnsomt og dermed bidra til vekst og velstand i regionen.                    

- Daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS, Bård Meek-Hansen. 

16.15-16.30  Spørsmålsrunde og kort debatt med ettermiddagens innlederne med oppsummerende 

diskusjon. 

 

Spørsmålsrunde ved hjelp av Slido.com kode #Tromskonferansen 

 

19.30 Mingling før middag oppe i baren på Scandic 

20.00 Festmiddag på Scandic Ishavshotell med utdeling av næringsprisen for Troms 2018 med 

underholdning fra «En smuk aftensang» med Knut Erik Sundquist og Nils Anders 

Mortensen. 

 

  



 

 

 

Fredag 30. november 

09.00                   Åpning dag 2 med kort oppsummering av gårsdagen. 

09.10                   Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i videregående opplæring 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. 
Hvilke endringer står vi overfor? 
- Fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V) 
 

09.40                  Prosess for ny struktur i Troms 
Prosessen for utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Hvordan 

gjennomfører vi denne og hvordan involveres yrkeslivet og samfunnet for øvrig i 

arbeidet?  

- Fylkesutdanningssjef i Troms, Børre Krudtå og Marit Hågensen, avdelingsleder for inntak, 

formidling og tilbud i Troms fylkeskommune. 

 

10.10                   Pause med utsjekking. 

10.40                  Innovatører trengs overalt! 

Hvordan forbereder vi ungdommen på et fremtidig arbeidsliv og setter dem i 

stand til å bidra både som grundere og som innovatører som skal bygge 

fremtidens samfunn?                                                                                                             

- Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, Liv Brandvoll. 

11.10                   Tiltak mot frafall i videregående skole 

- Førstelektor, Institutt for vernepleie ved UiT/Norges arktiske universitet, Gro Hilde 

Ramsdal. 

11.40                   Avslutning 

Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) tar kort oppsummering og ønsker 

vel hjem. 

12.00                   Lunsj 

 


