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Program
Tirsdag 22. november

13.00: Representantskapsmøte
  Behandling av representantskaps-

saker fram til kl. 1930.  
Kveldsmøte v/ behov.

20.00: Middag.

Onsdag 23. november

Kartellkonferansen 2016

09.00: Åpning av Kartellkonferansen 2016.

09.10–
10.00: 

Statsråd Anniken Hauglie, Arbeids- og sosial-
departementet.
 Ja vel, statsråd
 Selv om det formelt er Kommunal-  
 og moderniseringsdepartementet  
 som er vår «arbeidsgiver» i staten,  
 så er også offentlig sektor, LO Stat,  
 forbundene og deres medlem- 
 mer mye berørt av det statsråd  
Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdeparte-
mentet foretar seg. Hauglie åpner årets konfer-
anse og får møte tillitsvalgte på flere nivåer.  

10.00: Pause.

10.15–
11.30: 

Tankesmien Agenda. v/Marte Gerhardsen  
og Kaia Storvik.
 Ulikhet på liv og død
 I en verden der flere stadig får det 
 bedre er paradokset at ulikhetene 
 blir større. Tankesmia Agenda har 
 sett på utviklingen og gir oss bak- 
 grunn og ny kunnskap. Litt om ulik- 
 het i global sammenheng, men de 
 presenterer også en fersk rapport 
 om ulikhet i norsk helsevesen. Er 
 helsesektoren lik for alle? Er det noe 
 vi kan gjøre for å redusere ulikhet 
 innenfor spesialisthelsetjenesten? 
 Kan vi hindre fremveksten av et 
 todelt helsevesen? Det er sentrale 
spørsmål i denne seksjonen av programmet.

11.30: Pause.

11.50–
12.50: 

Partisekretær i Arbeiderpartiet,  
Kjersti Stenseng.
 Om å vinne et valg
 Drøyt tre år har regjeringen 
 Solberg sittet med makten.  
 De sa de skulle forandre Norge.  
 Og de mente det. På ferden mot 
 annerledeslandet har de kjørt 
 raskt. I feil retning, mener mange. 
Spesielt i arbeiderbevegelsen. Arbeiderpartiets 
partisekretær Kjersti Stenseng har en plan for 
hvordan regjeringskontorene skal vinnes tilbake.  
I salen sitter mange av dem hun vil ha med  
på laget. 

13.00: Lunsjpause.

14.00–
18.00: 

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeider- 
partiet/LO-leder Gerd Kristiansen.
Den faglig-politiske debatten
På Kartellkonferansen har den tradisjonelle  
faglig-politiske debatten alltid vært viktig.  
Fra denne talerstolen, som er beskrevet som en 
av de viktigste i arbeiderbevegelsen, har det  
kommet utspill som har begeistret og skapt  
jubel, men også forarget og ført til sinne.  
Det er i dette skjæringspunktet politikk skapes,  
sies det. Så får vi se om det blir skapt noe på  
årets konferanse. 

Her får vi også hjelp av Stein Aabø til å stille  
innlederne noen spørsmål før salen slippes til.

19.30: Den kulturelle overraskelsen.

20.00: Julebord.
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Torsdag 24. november

Kartellkonferansen fortsetter.

09.30–
10.30: 

Forskningsstiftelsen Fafo v/Kristin Jesnes  
og Tone Fløtten.
Så deler vi økonomien
Delingsøkonomi. Ikke bare en språklig nyvinning, 
men noe som kommer til å forandre den globale 
økonomien. Intet mindre. Vi spør: Hva er de-
lingsøkonomi? Hvor utbredt er det i Norge? Hva 
skiller forretningsmodeller i delingsøkonomien fra 
ordinære bedrifter? Hva kjennetegner arbeidsfor-
holdene? Hva er mulighetene/utfordringene for ar-
beidstakere, fagforeninger og for tradisjonen med 
partsforhold? Svarene får vi dels av Fafo og dels av 
et panel bestående av grunderen Kim Haagensen 
fra Weclean,  Hanne Nordhagen fra CityMaid, 
Robert Hval Straumann fra arbeidsgiverforenin-
gen Virke og Trond Erik Thorvaldsen fra Arbeids-
mandsforbundet.

10.45– 
11.45:

Forskningsstiftelsen Fafo v/Mona Bråthen 
og Sissel Trygstad.
Når vi blir overvåket i arbeidslivet
Overvåkning og kontroll. Manglende ytrings- 
frihet og varsling. Ord som vi vanligvis ikke burde 
forbinde med et velfungerende arbeidsliv.  
Men med ny teknologi og flere muligheter til  
kontroll ser vi en utvikling som bekymrer mange. 
Fafo har undersøkt hvordan ståa er, og gir oss ny 
viten. Og vi får kommentarer fra eksperter  
og tillitsvalgte.

12.00–
12.45: 

Hans Olav Lahlum. 
 USA-valget.  
 Hva skjedde? Hva nå?
 I januar blir Donald Trump tatt i 
 ed som USAs 45. president.  
 At han vant valget beskrives som 
 et av de største sjokkene i  
 internasjonal politikk. Men var nå 
det som skjedde egentlig så overraskende?  
USA-eksperten Hans Olav Lahlum kommer til 
Kartellkonferansen for å si noe om resultatet 
og en vurdering av hva det vil bety for USA og 
Norges forhold med denne supermakten.  
Her får vi hans vurderinger av både primærvalg-
kampen og i selve presidentvalgkampen. Og hva 
resultatet betyr. Hvilket USA får vi nå, nasjonalt 
og internasjonalt? Og ikke minst: hvordan blir 
Norges forhold til USA?

13.00: Lunsjpause.

14.00: Representantskapsmøte med valg.

18.00: Mottakelse i møtesal.  
Den avgåtte LO Stat-lederen takkes av. 

20.00: Middag.

Fredag 25. november

09.00: Representantskapsmøte.

10.30: Avslutning.
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Følg oss på:
Twitter: @lo_stat  #kartkonf16
Facebook: https://www.facebook.com/lostat.no #repskaplostat16
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