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Tirsdag 19. november:

12.30-13.30 Lunsj

14.00-14.30: Åpning av  
Kartellkonferansen 2013 
v/LO Stat-leder Tone Rønoldtangen

14.30: «Ny statsråd – ny kurs i staten?»
Jan Tore Sanner er ny statsråd i det 

som nå blir hetende Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

«Superdepartementet» er et resultat av 

at Kommunal- og regionaldeparte-

mentet og store deler av Fornyings- 

administrasjons- og kirkedepartementet slås sammen. 

Han blir dermed også «arbeidsgiveren» til de statstil-

satte. På Kartellkonferansen får han sitt første møte 

med LOs forbund i staten. Vi har invitert ham til å si noe 

om regjeringens planer, med et spesielt blikk på staten. 

Her får han også de første tilbakemeldingene fra oss.

16.00-16.15: Pause

16.15-18.30:  
Da klimaspørsmålet traff valgkampen
Klima- og miljøspørsmålet ble viktigere i valgkampen enn 

mange trodde på forhånd. Vi har fått det som beskrives 

som et rent klimaparti på Stortinget. I Europa har de 

grønne bevegelsene erobret ny politisk mark gjennom 

representasjon i nasjonalforsamlinger i 

EUs organer. Vil dette også skje i oljefyrte 

Norge? Og hva har egentlig miljøbeve-

gelsen oppnådd de siste 40 åra?

Terje Svabø styrer denne sesjonen.

Sluttkommentar v/NTL-leder John Leirvaag.

16.15-16.45: 
«Klimapolitikk - Norge  
og EU på kollisjonskurs?»
Hovedinnledning v/Elin Lerum Boasson, forsker i 

Cicero, senter for klimaforskning.

Tematikk hun vil berøre: 

•  Norsk miljøpolitikk i et historisk 

perspektiv (Oljealder og miljø-

bevissthet parallelt)

•  Hva skiller norsk og europeisk 

klima- og miljødebatt?

•  Hvordan vurdere Europa Norges rolle 

innenfor miljø og klima

•  Fikk vi en miljøoppvåkning som vil vare i valgkampen?

•  Hvordan blir norsk miljø- og klimapolitikk med ny 

regjering?

16.45:  «Er det noe som har endra seg?»
v/Thorbjørn Berntsen, tidligere miljøvernminister. 

Tematikk han vil berøre:

•  Klimadebatten før og nå.

•  Har ettertiden endret perspektivene 

hans på norsk klima- og miljøpolitikk?

•  Hva bør Ap gjøre i opposisjon på miljø 

og klima?

17.00-17.15: Pause

17.15-18.30: Miljøfyrtårn eller oljebrenner? 
Panelsamtale. Ledet av Terje Svabø.

Deltakere, i tillegg til hovedinnlederne: 

Onsdag 20. november:

09.00-13.00: Stortingsvalget 2013. 
«Da Norge endret kurs.»
I denne sesjonen ønsker vi å diskutere valgresultatet, 

den politiske situasjonen og spå litt om framtida. Denne 

formiddagen er et frampek mot den faglig-politiske 

debatten med innledninger av Arbeiderpartiets leder 

Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen fra 

klokken 14.00-18.00.

Programmet denne formiddagen ledes av Fafos Tone 

Fløtten og Sissel Trygstad.

09.00-09.30: 
Innledning og  
presentasjon. 
v/Tone Fløtten og Sissel 

Trygstad, Fafo.
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09.30-10.10: 
«Hva betyr valgresultatet, 
hvordan møter Arbeiderpartiet  
utfordringene?»
v/Raymond Johansen, partisekretær  

i Arbeiderpartiet.

Pause

10.30-11.10: 
«Bak tallene – hva skjedde? 
Stortingsvalget 2013 sett 
med valgforsker-blikk.»
v/Anders Todal Jenssen, professor  

i statsvitenskap ved NTNU.

11.15-11.45: «Fra rødgrønt til blått -  
kommentariatet analyserer valget.»
v/Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, 

Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Jan Arild 

Snoen, journalist og blogger i Minerva.

Vi slipper til tre av de mest markante politiske kommenta-

torene, med 10 minutters innlegg hvor de gir sin vurde-

ring av hva som egentlig skjedde ved Stortingsvalget 

2013. Og litt om den første tida til regjeringen Solberg.

Pause

12.00-13.00: Panelsamtale med  
alle innlederne/kommentatorene 
«Hva nå, lille Norge?»
En panelsamtale der vi konsentrerer oss mest om å se 

framover. Varer denne regjeringen i fire år? Hvordan vil 

den endre Norge? Hvilken rolle og hvilket spillerom har 

opposisjonen?

Spørsmålene stilles og samtalen blir moderert av 

Tone Fløtten og Sissel Trygstad, Fafo.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-18.00: Faglig-politisk debatt. 
Innledninger ved Jens Stoltenberg og Gerd Kristiansen.

Åtte år med rødgrønt 

styre. Så var det slutt. 

Norge har fått en ny 

regjering som sier de vil 

endre Norge. Dette er 

bakteppet når 

Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg og LO-leder 

Gerd Kristiansen innleder til den faglig-politiske 

debatten på Kartellkonferansen.

19.30-20.00: Kulturinnslag

20.00: Det tradisjonelle julebordet

Torsdag 21. november:

09.15-10.15: «Et requiem för folkhemmet.»
v/Daniel Suhonen, sjef ved tenketanken Katalys.

Kommentar ved Tone Fløtten, instituttsjef i Fafo.

«Skremselspropaganda», lød svaret fra 

høyresida i Norge da LO og de rødgrønne 

trakk fram Sverige som et eksempel på 

hvordan en velferdsstat kan endres til det 

ugjenkjennelige. Daniel Suhonen, som er 

sjef ved tenketanken Katalys, med 

utspring i fagbevegelsen, kommer til Gol for å fortelle 

om et kaldere Sverige med større klasseskiller. Og mer: 

han mener den nyliberale politikken ikke bare endrer 

samfunnsstrukturene, men også menneskene. 

Undersøkelser viser at svenskene aksepterer den 

nyliberale ideologien mer og mer. Denne snøballeffekten 

er også en trussel mot de grunnleggende verdiene i 

sosialdemokratiet, tror han.

Etter innledningen gir vi ordet til instituttsjef Tone 

Fløtten i Fafo, som vil supplere Suhonens innledning sett 

fra et norsk perspektiv.

Ca. 10.30: Avslutning og avreise.
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