Program

Kartellkonferansen 21.-23.11 2017

Tirsdag 21. november
11.30:

Lunsj.

13.00–
13.15:

Åpning av Kartellkonferansen 2017
v/ LO Stat-leder Egil André Aas.

13.15–
14.30:

Forskningsstiftelsen Fafo v/ Anne Mette Ødegaard,
Bård Jordfald og Sissel Trygstad.

10.15–
11.00:

Da retorikken løp løpsk.
Allerede lenge før årets valgkamp beskyldte hovedmotstanderne
hverandre for å ville drive en skitten valgkamp. Krangelen om ord
og ordbruk fortsatte helt fram til valgdagen. Men hvordan var
retorikken? Og hvordan brukes retorikk i politisk kommunikasjon?
Kjell Terje Ringdal vet mye om det. Han gir oss analysen, og har
også kikket litt på hvordan fagbevegelsen kommuniserer.

Satt ut på anbud – hvem bryr seg?
For tre år siden ble det bestemt at renholdstjenestene i
Forsvaret skulle settes ut på anbud. Konkurransen om utvalgte norske togstrekninger er i gang. Fafo har snakket med
renholdere som ønsket å bli værende i Forsvaret, og Fafo har
intervjuet noen av dem som nå jobber i ISS, som vant anbudet.
De har også spurt medlemmene i LO Stat om hvilke tjenester
de mener egner seg godt eller dårlig for konkurranseutsetting,
og resultatene blir presentert i denne sesjonen. Så inviterer vi
til en paneldebatt om problemstillingene knyttet til anbudsrunder. Her møter du tillitsvalgte, arbeidsgivere, advokater og
forskere.

14.30:

Pause.

14.45–
15.45:

Joe Mulhall, senior researcher i «Hope, not hate (UK),
Kari Steen-Johnsen, forskningsleder Institutt for
samfunnsforskning.

11.00:

Pause.

11.15–
13.00:

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet,
Mani Hussaini, AUF-leder.
Det tapte valget og veien videre.
Arbeiderpartiet gikk på et sviende nederlag i stortingsvalget.
Evalueringen i ettertid bød på mye selvkritikk. Men også på
noen suksesshistorier. Nå er det på tide å heve blikket og se
framover. Partisekretær Kjersti Stenseng og AUF-leder Mani
Hussaini kommer til Kartellkonferansen for å snakke litt om
valgkampen, men mest om veien videre.

13.00:

Lunsj.

14.00–
18.00:

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre/
LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
Den faglig-politiske debatten.

Kampen mot hatet.
I en verden der polarisering av samfunnsdebatten nærmest er
regelen og hat, spesielt fra ytre høyre, fores med bevisst løgn,
kan det virke nytteløst å nå hverandre i dialog. Men bak hatet
finnes det håp. Fra den britiske organisasjonen «Hope, not
hate» får vi høre om deres arbeid og fra Institutt for samfunnsforskning får vi høre om forskningen på området. Denne
sesjonen foregår på engelsk.

15.45:

Pause.

16.00–
16.15:

Hva mener medlemmene om regjeringen?

16.15–
18.00:

Det er ingen hemmelighet at LO Stat og forbundene har vært
kritiske til den sittende regjeringen. Nå er Erna og co. gjenvalgt. Vi har spurt medlemmene i forbundene våre om hva de tror
om tida framover.

Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal og moderniseringsdepartementet. (Innledning og debatt.)
Hvor skal vi nå?
Jan Tore Sanner er statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. «Superdepartementet» som blant veldig mye
annet også har arbeidsgiveransvar for de statstilsatte. Han
stilte på Kartellkonferansen for to år siden og forsvarte både
sitt eget departement og regjeringens politikk. Nå har han
og resten av regjeringen fått fornyet tillit. Men hva skal han
gjøre med den? Statsråden kommer til Kartellkonferansen for
å gjøre opp status, se framover og sikkert også få noen klare
tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte i salen når vi slipper løs for
debatt.

Onsdag 22. november
09.00– Marte Gerhardsen, Kaia Storvik, Tankesmia Agenda.
10.15:
Uorganisert organisering?
Den norske modellen og trepartssamarbeidet har vært en lykke
for Norge. Men hva skjer hvis organisasjonsgraden synker like
dramatisk som den har gjort i mange andre land? Og hva styrer
utviklingen? Er det fagbevegelsen selv som ikke er i stand til å
ta grep? Tankesmia Agenda har sett på utviklingen, snakka med
tillitsvalgte, forbund og arbeidsgivere. Med seg til Gol har de
dessuten et knippe meningssterke kommentatorer.

Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert og førstelektor ved
Høyskolen Kristiania.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans Christian Gabrielsen holder sine innledninger på Kartellkonferansen
med et bakteppe som viser en blåblå regjering, som av velgerne
fikk fornyet tillit til sitt prosjekt om å forandre Norge. Innledningene avsluttes med en samtale ledet av Dagbladets tidligere
kommentator, Stein Aabø, før vi slipper salen løs til debatt.

19.30:

Den kulturelle overraskelsen.

20.00:

Julebord.

Torsdag 23. november
09.00– Robert Mood, President i Norges Røde Kors, Lan Marie
10.15:
Nguyen Berg, Miljøpartiet de Grønne, Ingerid S. Straume,
forfatter og førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo.
Togradersmål og en verden i endring.
Det endrede klimaet på jorda har allerede gitt økende forskjeller
mellom fattig og rik, voksende nasjonalisme og flere mennesker
på flukt. Har vi bare sett begynnelsen? Spiller det egentlig noen
rolle om klimaforskere bommer med en halv grad, eller om
klimaendringene er menneskeskapte eller ikke? Hva blir konsekvensene hvis de verste scenariene stemmer? Hva gjør verdenssamfunnet når tørke og vannmangel tvinger millioner på flukt,
når det blir kamp om naturressursene? Kamp om å overleve. Er
klimaendringene en oppskrift på konflikter, krig og terror?
Om innlederne:
Robert Mood, President i Norges Røde Kors: Mood er påtroppende
president I Norges Røde Kors, norsk offiser, generalløytnant og har vært
generalinspektør for Hæren. I 2012 var han sjef for FNs observatørstyrke
i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten.
Lan Marie Nguyen Berg: Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun
har lenge hatt et sterkt internasjonalt engasjement med spesiell vekt på klimarettferdighet. Berg har master ved Senter for Utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og har jobbet i CICERO Senter for klimaforskning ved UiO.
Ingerid S. Straume: Straume er forsker og forfatter med doktorgrad
i pedagogisk filosofi. Har nylig gitt ut boken «En menneskeskapt
virkelighet, klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi».
Straume går til kjernen i ulike forståelser av klimaproblemet: politisk,
kulturelt, moralsk og pedagogisk. Hun er til daglig førstebibliotekar ved
Universitetet i Oslo.

10.15–10.45: Avslutning.

