
LO Stats kurs i Midt-Norge 2017 

10. januar  Medbestemmelse versus styringsrett    Quality Airport, 
Stjørdal 

Arbeidslivet er i endring. Oppsplitting, utskilling og anbudsutsetting er blant de oppgavene 
tillitsvalgte må håndtere på vegne av medlemmene. Dette krever gode kunnskaper og 
forståelse av de lov- og avtaleverket og i dette kurset tar vi for oss det mest grunnleggende 
om samarbeid, medbestemmelse  
og tilsettingsforhold.  
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene. 
Innledere: Mona Fagerheim og Lars Buenget Børseth, LO Stat 
Påmelding til LO Stat Trondheim innen 9. desember      

9. februar  Fagdag for ansatte i NAV Trøndelag    Best Western Nova, 
Trondheim 

LO og LO Stat inviterer til fagdag hvor tema blant annet blir LO-samarbeid på tvers av 
forbundene og mellom statlige og kommunalt ansatte (se program) 
Målgruppe: Medlemmer ansatt ved NAV i Trøndelag 
Påmelding til sortrondelag@lo.no innen 3. februar  
    

6. – 7. april  Kommunikasjon, retorikk og bruk av sosiale medier  Best Western Nova, 
Trondheim 

Teknologien har skapt nye måter å kommunisere og informere på. Dette påvirker også 
språkbruk og retorikk. Vi ser på hvordan tillitsvalgte best kan dra nytte av de nye 
kommunikasjonskanalene for å nå ut med sitt budskap om lønns- og arbeidsvilkår. 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene. 
Innleder: Kristian Brustad, LO Media   
Påmelding til LO Stat Trondheim 3. mars 

20. april Morgendagens Bufetat      Quality Airport Hotel, 
Stjørdal  
I samarbeid med Fagforbundet og FO inviterer LO Stat til fagdager for tillitsvalgte og 
medlemmer i Bufetat region Midt-Norge. Tema for konferansen vil blant annet være 
framtidsutsikter for Bufetat og for barnevernet, arbeidsmiljø under omstilling, 
medbestemmelse og styringsrett og fagbevegelsens rolle historisk og i dag.  

   Målgruppe: LO-medlemmer ansatt i Bufetat Region Midt-Norge 
Innledere: Regiondirektør Jonny Berg, forfatter og foredragsholder Kari Killén, ekspert på 
arbeidsmedisin Ørn Terje Foss og historieforeleser Kjell Edvard Fixdal er blant innlederne.  
Påmelding til LO Stat Trondheim 24. mars 

HØST   Personalpolitikk under omstilling     Nord-Trøndelag 
Omstillingstakten i samfunnet øker, både i privat og offentlig sektor. Hvordan ivareta ansatt 

 og hvilken rolle har tillitsvalgte? 
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene. 
Innledere: LO Stat 
Påmelding til LO Stat Bodø innen ??? 

HØST   Skift og Turnus       Møre og Romsdal 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene. 
Innleder: Mona Fagerheim, LO Stat og Frode Samuelsen?   
Påmelding til LO Stat Trondheim innen ???    

    
25. oktober  Pensjon       Best Western Nova, Trondheim  

Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i   
 Spektervirksomheter. 

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene. 
Innleder: Dag Westhrin, sekretær i LO Stat 
Påmelding til LO Stat Trondheim innen 22. september
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