
Konference om 
fremtidens arbejdsmarked 

i jordbrugserhvervene 
og følgeindustri

Det er mange udfordringer, som erhvervene må forholde sig til for 

at være forberedt til fremtidens arbejdsmarked og virksomhedernes 

konkurrenceevne. Når vi ser på det fra et arbejdsmarkedsperspektiv, 

hvad er det for nogle tendenser, problemstillinger og udfordringer?

•  Hvad kommer ny teknologi, strukturudvikling, innovation, 

miljøforhold og fortsat globalisering til at betyde for 

virksomhedernes konkurrenceevne. 

•  Hvilke jobs vil vi se i fremtiden? 

•  Hvilke kompetencer efterspørges?

•  Hvordan påvirker udviklingen ”den danske model” på  

arbejdsmarkedet, løn- og ansættelsesvilkår, ansættelsesformer, 

og hvad forventer medarbejderne? 

•  Hvordan imødegår vi mangel på kvalificeret arbejdskraft? 

•  Hvad sker der med udflytning af arbejdspladser? 

•  Hvilke tendenser ser vi?

 

Det er mange og vigtige spørgsmål, som konferencen sætter fokus 

på. Der vil være interessante indlæg fra oplægsholdere, politikere, 

forskere, organisationsfolk og paneldebat, der styres professionelt 

igennem ved moderator og journalist Trine Sick.

Sæt kryds 
i kalenderen 
6. marts 2019 
kl. 11.30 - 17 
Konferencen afholdes hos:

Experimentarium

Tuborg Havnevej 7

2900 Hellerup

Overenskomstparterne for jordbrugserhvervene 
og følgeindustri – GLS-A og 3F – sætter fokus på 
fremtidens arbejdsmarked. 

Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19
MOF Alm.del -  Bilag 369

Offentligt



Frokost

Velkomst ved Helle Reedtz-Thott, formand GLS-A

Peter K. Holm, formand Den Grønne Gruppe, 3F

 

Indledning ved Uddannelses- og forskningsminister 

Tommy Ahlers (ikke bekræftet)

Erhvervet og fremtiden – fra et brancheperspektiv 

ved Asger Krogsgaard, landmand og næstformand 

i Landbrug & Fødevarer, formand for 

virksomhedsbestyrelsen i L&F

Trends- og udviklingsperspektiver ved Jakob Lave, 

Future Farming, SEGES

Kaffepause og networking 

 Den danske arbejdsmarkedsmodel i en globaliseret 

verden ved Christian Lyhne Ibsen, Assistant 

Professor, ph.d., School of Human Resources and 

Labor Relations, Michigan State University

Virksomhedsoplæg 

Paneldebat og diskussion

Afslutning

14.25

15.00

15.50

16.15

17.00

Program

11.30

12.30

12.40

13.10

13.40

Tilmelding kan ske 

til GLS-A på mail til 

Dorte Ehrenreich-Petersen 

dme@gls-a.dk

senest den 

19. februar 2019.

Deltagelse er gratis

Uddannelses- og 
forskningsminister  
Tommy Ahlers
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