
April 

2015 

Kompetanseløft 
Trøndersk landbruk 

Rådgiversalg 
Målgruppe: rådgiverorganisasjonene  i landbruket 

21.mai kl. 10.00 – 15.00 

Sted: Radisson Blu, Værnes 

Målgruppe: Ledernivået i hver organisasjon i hvert fylke, samt 2 sentrale rådgivere. I tillegg er 

det åpent for at dersom sentralleddet ønsker å delta er det rom for det. Utover de 30 

plassene vurderer vi ut fra påmeldingene om vi åpner for flere aktører fra organisasjonene 

kan delta, og ev. hever ant deltagere noe. 

Påmeldingsfrist settes til 15. mai til anne.grete.rostad@bondelaget.no  
 
10.00 Rådgiversalg – enkel salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens 

behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. v/ Tone Fonn i 
tf kompetanse as.  

10.50 Effektive system for kunnskapsbygging for å vokse i et tøft bank- og 
 forsikringsmarked. Hvordan utvikler vi våre ansatte, fremfor nyansettelser 

 v/John Harald Solum i Grong Sparebank 

11.30 Lunsj 

12.15 Hvordan ønsker vi som gårdbrukere at rådgivningen skal selge seg inn hos oss, og 
 hva utløser merkjøp av rådgivning hos meg? Hvilke kanaler skal dere være på, og 
 hvordan vil vi at dere skal utfordre oss 

 2 nye, unge gårdbrukere og 1 mer etablert gårdbruker 

13.00 Diskusjon og gruppearbeid 

 Oppsummering av teoridelen, hvordan trekker vi dette inn i organisasjonen? Hva bør 
 det jobbes videre med v/Tone Fonn 

 Gruppearbeid - Forberedte oppgaver for å ta arbeidet et steg videre med klare 
 målsetninger for hva man skal jobbe videre med i organisasjonene. Behovsavklaring 
 for eventuell oppfølging. 

15.00 Slutt for dagen 

 

PROSJEKT-TEAM 

Prosjektleder: Anne Grete Rostad  
tlf: 959 37 094,  
anne.grete.rostad@bondelaget.no 
Sissel Langørgen 
tlf: 913 72 937, s.langorgen@online.no 
Pål-Krister V. Langlid tlf: 907 79 184, 
Pal.krister.langlid@bondelaget.no 

 

ARBEIDSUTVALGET 

Lars Morten Rosmo, leder S-T bondelag 
tlf. 905 84 815, e-post:  lmrosmo@online.no 
Tore Bjørkli, landbruksdir. Fylkesmannen i S-T 
tlf:  731 99 244, e-post: 
fmsttbj@fylkesmannen.no 
Siv Merethe Gederaas Belbo, NT Fylkeskommune 
tlf. 741 11 265, e-post: siv.belbo@ntfk.no  

Rådgiversalg—en utvidet kompetansekafe. 

Rådgiversalg er et tilbakevendende tema i diskusjonene i KTL sin arbeidsgruppe for          

rådgivning. KTL har blitt utfordra til å rigge en dag hvor man skal lære fra andre bransjer, og 

ha fokus på mersalg av rådgivning. Vi har engasjert Tone Fonn i tf kompetansee as til å være 

prosessleder for dagen. Hun har over flere tiår arbeidet med Felleskjøpet innafor fagfeltet, 

og vært innom både Nortura og NLR, så hun har god kjennskap til hvordan organisasjonene 

jobber. 
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