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Konferencens formål

Formålet med konferencen er at sætte fokus på:

 Hvordan fremtidens arbejdsmarked og arbejdsmiljø ser ud i en digitaliseret og roboti-
seret hverdag?

 Hvorledes den udvikling påvirker:
-  måden at arbejde og samarbejde på?
-  kravene til medarbejderne og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?

 Hvilken betydning det får for arbejdsmarkedet, når arbejdsstyrkens aldersspredning 
øges med den stadigt stigende tilbagetrækningsalder? 

 Hvordan det sikres, at alle føler sig vel tilpas og værdsat på arbejdsmarkedet, når den 
nye fremtid ”lige rundt om hjørnet” bliver hverdag?

 Hvad det er for redskaber og kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, som ud-
viklingen kræver?

 Hvordan vi sætter ”det rigtige hold” på den enkelte arbejdsplads/afdeling 
- Hvordan håndteres balancen med at rumme både unge, ældre og erfarne medarbej-
dere og hvordan lærer generationerne af hinandens erfaringer?
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Dagens konferencier er Jan D. Johannesen, Arla Foods amba

8.30 Ankomst – kaffe og rundstykker

9.00 Velkomst
Formand for MIA, Peter Møller Sjøgren, Fagligt Fælles Forbund

9.05 Præsentation af program og praktiske oplysninger
Jan D. Johannesen

9.15 Fakta om status for arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen og projek-
ter i løbet af året
Sekretær for MIA, Torben Rentzius Jans, DI-Mejeribranchen

9.30 Regeringens bud på digitaliseringens betydning på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

10.00           Digitalisering og robotter på fremtidens arbejdsplads
Hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud i en digitaliseret          
og robotiseret verden
Professor Henrik Gordon Pedersen, Syddansk Universitet

10.45 Pause og networking
Hils på en række arbejdsmiljørådgivere/samarbejdspartnere

11.15 Digitaliseringens indflydelse på mennesker og arbejdsmiljø
Hvorledes påvirker udviklingen:
-  måden at arbejde og samarbejde på?
-  kravene til medarbejderne og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
- hvilken betydning får det for arbejdsmarkedet, når arbejdsstyrkens alders-

spredning øges med den stadigt stigende tilbagetrækningsalder? 
- Hvordan sikres det, at alle føler sig vel tilpas og værdsat på arbejdsmarkedet, når 

den nye fremtid ”lige rundt om hjørnet” bliver hverdag?
- Hvad er det for redskaber og kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, 

som udviklingen kræver?
Arbejdsmarkedsforsker Janne Gleerup, Roskilde Universitetscenter

12.15 Kåring af Årets arbejdsmiljøgruppe – 2018

12.30 Frokost

13.30 Case 1
Vi investerede ikke i robotter for at erstatte medarbejderne, men for 
at aflaste dem
Erfaringer med indførelse af robotteknologi i produktionen og medarbejdernes 
indflydelse herpå
Adm. direktør Niels Rask 
NS System i Frederikshavn producerer tekstiltryk, forhandler profiltøj m.v. 
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13.50 Case 2
38 robotter på 4 år
Uddannelsesbehovets betydning og de ergonomiske gevinster ved indførelse af 
robotter i produktionen
Senior Director Operation Torben Levisen og tillidsrepræsentant Kjeld Christian-
sen, Linak A/S, der bl.a. producerer aktuatorsystemer til landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner, udstyr til hospitals- og sundhedssektoren, højdejusterbare borde
m.m. 

14.10 Case 3
Nye samarbejdsformer
Hvordan bibeholdes ånden fra fortidens lille virksomhed til nutidens store virk-
somhed? Hvordan styrkes holdånden?
Produktionschef Karsten Lauridsen og tillidsrepræsentant Rasmus Schou Chri-
stensen, VM Tarm A/S. Segmentet mælk er virksomhedens grundsten. Gennem 
årtier har virksomheden i samarbejde med kunderne udviklet og produceret mæl-
ketankvogne

14.30 Pause og networking
Hils på en række arbejdsmiljørådgivere/samarbejdspartnere

15.00 Hvordan sætter vi ”det rigtige hold”
Hvordan håndteres balancen med at rumme både unge, ældre og erfarne på hol-
det og hvordan lærer generationerne af hinandens erfaringer?
Træner for Danmarks fodboldlandshold siden 2016, Åge Hareide.
Åge har mangeårig baggrund fra norsk og international fodbold, både som spiller 
og træner og har nu ført landsholdet til VM i Rusland sommeren 2018

16.00 Afslutning 
Næstformand for MIA, Nils Juhl Andreasen, DI-Mejeribranchen

16.15 Tak for i dag og kom godt hjem
                   

                       

Sæt X i kalenderen!
Næste konference er

den 21. november 2019


