Program

Tirsdag 19. november
13.00–13.25:

Velkommen

og åpning av Kartellkonferansen 2019
v/ LO Stat-leder Egil André Aas

15.30:

13.30–14.25:

Ikke for å konkurrere
Med Trygve Svensson, Agenda, Victor
Norman og Christine Meyer, NHH.
Offentlig sektor er langt mer regulert og
kompleks en noen privat virksomhet.
Offentlige tjenester er vanskelige å
organisere som markeder. Den som betaler
og den som bruker er ofte ikke den samme.
Mange offentlige oppgaver er nærmest
umulig å måle og sammenlikne. Dermed er
det ikke full informasjon fra den som
kjøper, om hva som blir levert i andre
enden. I sin nye bok «Ikke for å konkurrere»
tar professorene ved NHH, Christine Meyer
og Victor Norman et oppgjør med ukritisk
bruk av markedsøkonomiske begreper og
styringsverktøy i offentlig sektor.

15.50–17.15:
Trygve
Svensson

Victor
Norman

Christine
Meyer

14.25–15.30:

Den brutale ostehøvelen
Sigrun Aasland, Agenda, Åsmund Arup Seip og
Sigurd Martin Nordli Oppegaard, forskere i Fafo,
Bengt Eriksson, NTL Arbeidstilsynet, Ida Helen
Bakken, fengselsbetjent og leder av NFF ved Trondheim fengsel, Mari Trommald, direktør Bufdir.
Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) har pålagt statlige virksomheter kutt på 0,5
– 0,8 prosent hvert år siden 2015. Målet er at flate og
forutsigbare kutt skal sørge for at virksomhetene driver
kontinuerlig effektiviseringsarbeid. Men slike kutt er
også fri for politiske prioriteringer og for ulike offentlige
virksomheters effektiviseringspotensial og særegenheter. Nå advares det om følgene av ostehøvelkuttene.
Kan vi spare oss til fant? I denne delen av programmet
ser vi nærmere på erfaringene hittil med ABE-reformen,
sett fra forskerne og fra profesjonene selv.

Sigrun
Aasland

Åsmund Sigurd Martin Bengt
Nordli
Arup Seip
Eriksson
Oppegaard

Pause

Ida Helen
Mari
Bakken Trommald

Finnes det andre løsninger?
Veien til en ny styringsmodell
Sigrun Aasland, Agenda, Pål
Molander, direktør i Arbeidsmiljø
instituttet, Gudmund Hernes,
forsker i Fafo, Anders Kvam,
leder i Akademikerne Stat, Pål N.
Arnesen, leder i YS Stat, Guro
Elisabeth Lind, leder i Unio Stat,
Egil André Aas, leder i LO Stat og
Kjersti Barsok, leder i NTL.
OK. Så vil vi kvitte oss med
ostehøvelen. Og mål- og resultatstyring har åpenbare begrensninger. Men hva skal vi gjøre i
stedet? Norsk forvaltning er, og
skal fortsette å være, verdens
beste. Det er det enighet om. Da
må styring og ledelse bygge på
erfaring og kunnskap. Men det er
lettere å være kritisk til en velprøvd
styringsmodell, enn å lage en ny.
Finnes det et annet svar?

Sigrun
Aasland

Pål
Molander

Gudmund
Hernes

Anders
Kvam

Pål N.
Arnesen

Guro
Elisabeth
Lind

Egil André
Aas

Kjersti
Barsok

17.15–17.45:

Men det er politikerne
som bestemmer…
Stortingsrepresentantene Stein Erik
Lauvås, Arbeiderpartiet, Mari Holm
Lønseth, Høyre og andre nestleder i
Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim.
Hvordan styres offentlig sektor på best
mulig vis? Mener regjeringen at ABE-reformen fortsatt er en god idé? Hvilke
alternativer ser dagens politikere til den
strenge mål- og resultatstyringen av
offentlig sektor? Vi lar politikerne få
oppsummere dagens tematikk gjennom
en liten debatt på scenen. Trygve
Svensson leder denne debatten.

Stein Erik
Lauvås

Mari Holm
Lønseth

Anne
Beathe
Tvinnereim

Onsdag 20. november
08.30–11.30:

Er supermodellen på vei inn i den
Camilla
Tepfers

Tone
Fløtten

Bård
Jordfald

digitale solnedgangen?

Thor
Johansen

Supermodellen vår er sprek, sterk og en sikker vinner. Den har løftet oss alle.
Den norske modellen ble ikke til for å konservere, men for å forandre og
skape verdier både for ansatte, det offentlige og næringslivet. Men framtiden
kommer uansett om vi vil eller ikke. Arbeidslivet er i endring. Nye digitale
verktøy utfordrer oss. Tid og sted er ikke lenger like vesentlig. Hva blir
virkningene? Er Norge rustet til å møte digitalisering og internasjonale
teknogiganter? Kartellkonferansen går i dybden på Den norske modellen og
framtiden. Seansen ledes av Terje Svabø. Pause er inkludert.

Anne-Kari
Bratten

Egil André
Aas

Steinar
Jøråndstad

Gisle
Guro Elisabeth
Norheim
Lind

Pål N.
Arnesen

Ina
Libak

Håkon
Snortheim

11.30:

Camilla Tepfers, framtidsforsker i inFuture, Tone Fløtten, daglig leder i
Fafo, Bård Jordfald, forsker i Fafo, Anne-Kari Bratten, administrerende
direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Egil André Aas, leder i LO Stat,
Thor Johansen, HR-direktør i Statnett, Steinar Jøråndstad, hovedtillitsvalgt
Statnett, Gisle Norheim, personaldirektør i staten, Guro Elisabeth Lind,
leder Unio Stat, Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, Ina Libak, leder i AUF,
Håkon Snortheim, fylkesleder Akershus Unge Høyre.

Pause

Den faglig-politiske

debatten

11.45–13.00:

Etter et valg -og
før det neste
Kjersti Stenseng, partisekretær
i Arbeiderpartiet, Raymond
Johansen, byrådsleder i Oslo og
Johannes Bergh valgforsker ved
Institutt for samfunnsforskning.

Kjersti
Stenseng

Handlet høstens lokalvalg bare om
protester mot bompenger og
Raymond
kommunesammenslåinger? Eller
Johansen
skjedde det noe kommentatorene
ikke fikk med seg? Hva skjer fram
mot stortingsvalget i 2021? To
måneder etter valget ser vi litt
tilbake på det som var, men mest
Johannes
Bergh
framover mot det som kommer.
Innledninger og deretter en
panelsamtale ledet av Tom Berntzen.

13.00:

14.00–18.00:

Lunsj

Innledninger ved Partileder
i Arbeiderpartiet, Jonas
Gahr Støre og LO-leder
Hans-Christian Gabrielsen.
Oppfølgingsspørsmål ved
Tom Berntzen. Deretter
slippes deltakerne i salen til
i den tradisjonelle faglig-
politiske debatten. Pause er
inkludert.

19.30:

20.00:

Jonas Gahr
Støre

Hans-Christian
Gabrielsen

Den kulturelle

overraskelsen

Julebord

Torsdag 21. november

09.00–10.30:

Dårlig klima i debatten eller sammen

Jørn Eggum

mot et felles mål?
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, Ebba Boye, leder i R
 ethinking
Economics, Emma Karlstrøm Thylander, Sparebank1, Gaute
Eiterjord, leder i Natur og ungdom.

Ebba Boye

Emma Karlstrøm
Thylander

Innledninger og panelsamtale. 2019 ble klimabrølets år. Det ble
året der en svensk 16-åring startet en verdensomspennende
bevegelse der ungdommen skolestreiker og raser mot politikere.
Det ble også året der klimadebatten virkelig kom til overflaten i
Norge og et grønt parti med tøffe krav fikk sitt definitive gjennombrudd i valgoppslutning. Selvfølgelig ble det en polarisert debatt i et
land som har bygget mye av sin velstand og velferd på å hente opp
olje fra havbunnen. Men må det være slik? Er det enten klima eller
170.000 arbeidsplasser? Er det e
 nten penger til oljefondet eller
stengte kraner og kutt i velferden? Har økonomene og
finansnæringen deler av løsningen? Og har vi det så travelt med
grønt skifte som mange påstår? Vi avslutter årets Kartellkonferanse
med å spørre noen som vet. Panelsamtale ledet av Ann-Kristin
Moldjord, LO Stat.

Gaute Eiterjord

10.30:

Avslutning

av Kartellkonferansen 2019
v/ LO Stat-leder Egil André Aas

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo
Telefon: 23 06 83 00
E-post: lostat@lostat.no
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