


Vi lanserer SG INNSIKT 



SG INNSIKT er vårt nye 
arbeidsverktøy i nettverket. 

SG INNSIKT skal jobbe med 
løsninger og beste praksis innenfor 
felles utfordringer som aksjonærene 
i Salmon Group står ovenfor. 



S G  I N N S I K T   E R   
K O M P E T A N S E H E V I N G



Hvordan jobber SG INNSIKT ? 

• SG INNSIKT skal sammen jobbe dedikert og målrettet 

med ulike fagfelt i kompetansegrupper.  

• SG INNSIKT skal sette agenda og finne løsninger for og på 

vegne av aksjonærene i Salmon Group.



• SG INNSIKT kompetansegrupper settes sammen av 

ulike personer fra Salmon Group nettverket. 

• SG INNSIKT skal kvartalsvis være en møteplass for 

kunnskapsdeling, samt gi mulighet til å bli kjent på tvers 

av selskaper i nettverket. 



Allerede nå i mai lanserer vi de 
to første kompetansegruppene 
til S G  I N N S I K T





SG INNSIKT –
Fiskehelse og fiskevelferd

Hvorfor har vi ikke gode verktøy som sikrer både fiskehelse
og effektiv drift? 

Kan næringens egne erfaringer bidra til utvikling som ivaretar
både dyrevelferdsmessige, miljømessige og etiske hensyn?

Hvordan går man frem for å definere ambisjonsnivå og 
fokusområder for målbart bedret fiskevelferd? 

Fiskehelse og fiskevelferd er et sammensatt tema, derfor 
ønsker vi personer uansett faglig bakgrunn søker seg til 
kompetansegruppen ledet av Ingebjørg Sævareid. 

Trykk her for å søke 

https://easyfact.no/reply/reply?key=ikxiulnenmwpnhn




SG INNSIKT –
Internkontroll og risikohåndtering

Hvordan kan kompetanseheving og innkjøp øke internkontroll og
fokus for risikohåndtering? 

Hvordan kan skadeomfanget på ansatte, merd og fisk minimeres
når utfordringer inntreffer?

Hvordan går man frem for å jobbe frem en standard HMS politikk, 
hvor skader på mennesker og miljø står sentralt? 

Internkontroll og risikohåndtering er viktig for hele 
produksjonskjeden, derfor ønsker vi at personer fra alle                
ledd søker seg til arbeidsgruppen ledet av Jan Olav Langeland.

Trykk her for å søke 

https://easyfact.no/reply/reply?key=yucjdhwjittsfaa


Vi ser etter din kompetanse til

S G  I N N S I K T !




