
Tirsdag 20. november

13.00–
13.15:  

Åpning av Kartellkonferansen 2018
v/ LO Stat-leder Egil André Aas

13.15–
15.00:  

Fem år ved makta. Hva vil regjeringen med offentlig sektor?
Modernisering, fornying, forenkling. Dette har vært Solberg- 
regjeringens prosjekt for offentlig sektor i over fem år. Det er 
ulike oppfatninger om resultatet er vellykket. Kommunal-  
og moderniseringsminister Monica Mæland kommer til 
Kartellkonferansen for å noe om det som har vært og litt mer 
om planene videre.

Innledning ved Kommunal og moderniseringsminister  
Monica Mæland.

Deretter debatt og oppsummering.

15.00 Pause

15.15–
17.45:

Staten, Innovativ eller møllestein?
Trenger vi staten? Når LO Stat spør, så vet vi nok svaret også. 
Men hva trenger vi staten til? Nå og i framtida? Vi har bedt 
tankesmien Agenda om å tenke litt for oss, snakke med noen 
eksperter og invitere noen smarte folk som mener mye om
staten opp til Gol.

Agendas bolker ledes av Kaia Storvik, Sigrun Aasland,  
Trygve Svensson og Hannah Gitmark.

Styringens plass i hverdagen. 
Intro v/nestleder i Tankesmien Agenda Kaia Storvik

Hvordan kan staten tenke som en bedriftseier?  
Vi investerer i mennesker, ikke bedrifter, pleier hotellkonge og 
investor Petter Stordalen å si. Har staten noe å lære? 
Med: 
• Petter Stordalen, hotelleier og investor
• Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet

Staten som tilrettelegger. 
Bak hver vellykket bedrift og menneske står et offentlig system 
som har bidratt til suksessen.  Et velfungerende næringsliv 
forutsetter infrastruktur, reguleringer, investeringer, et regulert 
kapitalmarked, trygghet for eiendom og kompetent arbeids- 
kraft. Alt dette er ting som fellesskapet sørger for. 

Tankesmien Agenda presenterer notat og film. 
Med: 
• Bedriftseier Jan Christian Vestre 
• Teknolog og bedriftsrådgiver Silvija Seres 

19.00 Middag

Onsdag 21. november
09.00 Dag 2 åpnes av Sigrid Bonde Tusvik.

09.25– 
10.25: 

Flinke jenter og gutter med problemer?
Innledning ved Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelse- 
instituttet og leder av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i 
skolen. Kommentar av Anne Finborud, leder i Skolenes lands-
forbund.

Camilla Stoltenberg leder et regjeringsutnevnt utvalg for å  
få mer kunnskap om hvorfor jenter på mange områder gjør  
det bedre enn guttene på skolen og foreslå tiltak for å snu  
utviklingen. Utvalget skal levere sin rapport i 2019. Men før  
det får vi vite litt mer.

10.25  Pause

10.45– 
11.45: 

Behovet for staten i framtida.
Det finnes ingen klare svar på hva slags framtid vi går i møte. 
En ting er likevel tydelig. Så godt som alle sterke trender i  
samfunnet vårt; innvandring, eldrebølge, økende ulikhet,  
proteksjonisme og klimautfordringer trekker i retning av økt 
behov for fellesskapsløsninger og mer politisk styring. 

Tankesmien Agenda presenterer scenariefortellinger og  
intervjuer med noen av Norges klokeste mennesker. 
Så får vi en samtale om framtida, med framtida: 

• Leder i AUF, Ina Rangønes Libak
• Leder i SU, Andreas Sjalg Unneland 
• Leder i Senterungdommen, Ada Arnstad

11.45 Pause

12.00–
13.00

Har det snudd nå?
Innledning ved partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti 
Stenseng. Forberedte spørsmål fra salen.

Etter et mildt sagt utfordrende år for Arbeiderpartiet, peker 
pilene på meningsmålingene oppover igjen. Men et knapt år  
før lokalvalgene har partiet fortsatt mye jobb foran seg.  
Vi spør: Har partisekretæren en plan?

13.00 Lunsj

14.00–
18.00: 

Den faglig politiske debatten.
Innledninger ved partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre 
og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Oppfølgingsspørsmål 
ved kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein. Deretter slippes 
deltakerne i salen til i den tradisjonelle faglig-politiske debatten.

Torsdag 22. november
09.00–
10.00: 

Lokal lønnsutvikling i offentlig sektor. Bare urettferdig?
Innledning ved FAFO-forskerne Bård Jordfald og Elin Svarstad. 
Sluttkommentar ved Kjersti Barsok, Norsk Tjenestemannslag.

Lønnsdannelsen i offentlig sektor har gjennomgått store  
endringer de 10 siste åra. På oppdrag fra LO og LO Stat har FAFO 
 med ulike innfallsvinkler studert tallene over lønnsutviklingen , 
og hvordan et todelt lønnssystem i staten har påvirket forhand- 
linger og resultat.

10.00–
10.45

Homo Solidaricus. Myten om det egoistiske mennesket.
v/ Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve.

I sin rykende ferske bok Homo Solidaricus tar forfatterne 
Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve et oppgjør med myten om 
at mennesket er egoistisk. For nyere forskning viser at evolus-
jonen slett ikke bare handler om grådighet og egeninteresse. 
Høyresiden og dens økonomer kan ikke ensidig bruke biologien 
og utviklingslæren som argumenter.

10.45 Avslutning Kartellkonferansen 2018
v/ LO Stat-leder Egil André Aaas.
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