
Velkommen til fagdag for nytilsatte ved  

Landbrukskontorene  
Dato: 22.01.20  Sted: Statens hus, Steinkjer, møterom JÅMA 

Dato: 23.01.20  Sted: Best Western hotel Bakeriet, Brattørgata 2, Trondheim 

Landbrukskontorene i kommunene er forvaltningas viktigste redskap ut mot næringa. Dere skal 

beherske et vidt spekter av juridiske og økonomiske virkemidler. Landbruksavdelinga sin rolle er 

blant annet å være et faglig kompetansesenter for kommunene. To årlige runder med regionmøter, 

fagsamlinger, den årlige landbrukskonferansen og et godt tilbud til nyansatte i landbruksforvaltninga 

inngår i denne leveransen. 

Du kan delta på den dagen og/eller det stedet som passer deg best, vi kjører samme tilbudet i 

Steinkjer og i Trondheim. Dette er fortrinnsvis rettet mot de som er forholdsvis nye ved 

landbrukskontorene, men andre som ønsker faglig påfyll er også velkommen til samlingene. 

For at vi skal vite hvor mange som kommer, så ber vi deg om å gå inn på lenka som ligger i e-posten 

og registrere deg. Tilgang til påmeldingen finner du også på fylkesmannens hjemmeside under Kurs 

og konferanse ved å gå til nettadressen: https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-

konferanser/. Du må dekke dine egne reisekostnader, for øvrig er det ingen kostnad med å delta. 

PROGRAM 

0930-1000 Kaffe tilgjengelig 

1000-1015 Kommunal landbruksforvaltnings rolle i trøndersk landbruk v/ Tore Bjørkli  
1015-1030 Årshjul for kommunal landbruksforvaltning v/ Kjersti A. Solberg 
1030-1145 Forvaltningslov, offentlighetslov, jordlova skogbrukslova, konsesjonslov v/Trine 

Gevingås/Linda S. Lilleenget/Gaute Arnekleiv 
1145-1230 Lunsj 
1230-1330 Tilskuddsforvaltning: RMP, PT, SMIL v/Seksjon jordbruk 
1330-1345 Kommunenes rolle i arbeidet med næringsutvikling v/Seksjon bygdeutvikling 
1345-1400 Kommunenes rolle i planprosesser v/Seksjon Areal og lovforvaltning 
1400-1415 Kontroll og tilsyn v/Kjersti A. Solberg/Odd L. Sakshaug 
1415-1430 AR5 og landbruksregister v/Gaute Arnekleiv 
1430-1500 Mulighet til spørsmål/diskusjon med våre medarbeidere innenfor fagområdene, 

hvor ingen spørsmål er for enkle. Vi tilbyr 4 torg med forskjellige tema: 
➢ Skogbruk 
➢ Jordbruk 
➢ Juridiske spørsmål 
➢ Næringsutvikling 

 

Dersom du har spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt, Jon Olav Veie,  fmtljov@fylkesmannen.no 

I etterkant av fagdagen, kan vi også skreddersy et tilbud til deg som ønsker kunnskap om en spesiell 

ordning eller tema. Da kan vi avtale et besøk på en av lokasjonene, Steinkjer eller Trondheim. 

Påmelding innen 9. januar 2020.  

Velkommen til fagdag! 
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