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24. januar  Møte fylkesutvalget Troms med tema: Statsbudsjettet og valg   

Radisson Blu, Tromsø 
Statsbudsjettet for 2017 og konsekvenser for offentlig sektor i Troms og Finnmark.  
Effektiviseringskuttet som gjelder alle statlige etater var opprinnelig på 0,5 %,  
er nå øket til 0,8 %. Hvilke konsekvenser får slik økning?  
Stortingsvalget 2017. Hvilke tiltak skal LO Stat Troms gjennomføre i valgkampøyemed?  
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spekter i Troms / medlemmer av fylkesutvalget LO Stat 
Innledere: Odd Arne Paulsen, ass. dir. Universitetet i Tromsø og Gretha Lauritzen, NTL Skatt 
Nord 
Påmelding til LO Stat Troms innen 20. januar   
    

 
22.-23. mars  Kommunikasjon, retorikk og bruk av sosiale medier   

Scandic Hotel, Kirkenes 
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. 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene i Finnmark 
Innleder: Kristian Brustad, LO Media   
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 1. mars    

 
 
28. mars   Robotene kommer, digitalisering av arbeidslivet    

Radisson Blu Hotel, Tromsø 
   Dagskonferanse.     

Hva betyr digitaliseringen for offentlig sektor? Utviklingen vil utvilsomt medføre store  
omstillinger i offentlig eide virksomheter, hvilke konsekvenser får det for de ansatte? Hvor 
farlig er egentlig robotene og de «smarte» datamaskinene for sysselsettingen? Hvilke jobber er 
mest utsatt? 
Ulike innledere.  

   Målgruppe: Tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer i staten og Spekterområdet 
i Troms og Finnmark. 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 1. mars  
 

    
25.-26. april  Konflikthåndtering        

Scandic hotel, Alta 
Konflikter på arbeidsplassen stjeler energi, mens konflikter som håndteres på en konstruktiv 
måte resulterer i bedre samhandling. Vi kommer inn på følgende emner: 
• Hva er de viktigste årsaker til konflikt? 
• Hvem kommer i konflikt? Alle kan bli «vanskelige».  
• Hva kjennetegner utviklingen? Ulike roller og medvirkning.  
• Fra uhensiktsmessig til egnet kommunikasjon.  
• Løsninger handler om vilje, tydelighet og mål – ønsket fremtid.  
• Forebyggende arbeid 
• Jusen gir muligheter og stiller krav.  
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene i Troms og Finnmark  
Foreleser: Mona Evjen, Comona.  
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 19. februar     

 
 
 
 
  



 
17. august Pensjon         

Harstad 
 Dagskonferanse.  

Pensjonsrettigheter er et sentralt tema for alle arbeidstakere, også innenfor offentlig sektor. 
Hva er en innskuddsbasert pensjon, og hva betyr hybridpensjon?  
Målgruppe: Medlemmer i staten og Spekterområdene i Troms 
Konferansen arrangeres i forbindelse med Bakgårdenfestivalen. Festivalpass loddes ut 
blant deltakerne.   
 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 1. august.   
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