Program

LO Stats representantskapsmøte/
Kartellkonferansen

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra
inn- og utland på Pers hotell. Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres
og nye ideer lanseres. Vi legger opp til en politisk samtale med stor takhøyde. Kartellkonferansen har vært
arrangert årlig - med noen få opphold - helt siden 50-tallet. I år arrangeres konferansen i forbindelse med
LO Stats representantskap, som er vårt landsmøte.
Tirsdag 23. november - representantskapsmøtet
13:00:

14:00:

Pressens rolle som demokratibeskytter og
moderator versus ytringsfriheten.

Åpning – kulturelt innslag
Åpningstale
Minnetale
Sak 2 Konstituering

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Sak 4 Vedtekter

Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon
for menneskerettigheter

Gard Steiro, sjefredaktør og administrerende direktør i VG.
Harald S. Klungtveit, ansvarlig redaktør Filter Nyheter.

- styrets innstilling
- debatt
- avstemning/oversendelse red.kom

16:00:

Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF.

Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram
Sak 6 Innkomne forslag
- styrets innstillinger
- debatt
- avstemning/oversendelse red.kom

18:0018:30

Hvordan skal vi bevare tilliten til hverandre?
Ola Svenneby, leder i Unge Høyre.

12:30

Pause

12:40

Folkehjelpa og pandemien
Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Slutt for dagen

Pandemien er over. Vi er fri! Omtrent slik følte vi det kanskje tidlig i høst, mange av oss. Men selvfølgelig stemmer det
ikke. Vi har sett smittestigning i Norge. Andre land opplever
høyere smittetall enn noen gang under pandemien. Og vi vet
lite om hvordan pandemien vil påvirke framtida. Bistandsorganisasjoner er bekymret over hvordan pandemien rammer
utviklingsland. Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette
Westhrin kommer til Kartellkonferansen for å si noe om dette
og om Folkehjelpas øvrige arbeid.

Onsdag 24. november – Kartellkonferansen
09:00:

Velkommen.
• Heidi Granli, Ordfører i Gol kommune.

09:05:

Kulturinnslag.
• Kulturskolen Gol.

09:1512:25:

Hat, radikalisering og ytringsfrihet.
Den vanskelige balansen.
Hvordan kjemper vi mot hatet, utenforskap, radikalisering,
netthets, sinne, og hvordan bevarer vi alt det fine med Norge,
tilliten til hverandre for framtiden? Det er de store spørsmålene
som danner utgangspunkt for en formiddag på Kartellkonferansen. Vi har samlet innledere og paneldeltakere som
skal belyse problemstillingene fra ulike vinkler.

13.00

Lunsj

13:50

kulturelt innslag

14:00:

Etter en valgkamp
Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng.
Stortingsvalgkampen ga et nytt politisk flertall. Og ikke minst
stortingsplass for flere «faglige» kandidater enn på lenge. Men
har vi grunn til å være bare fornøyd? Kjersti Stenseng gir deltakerne på Kartellkonferansen en analyse av den faglig-politiske
valgkampen og resultatet.

Introduksjon ved programleder Trygve Svensson, leder for
Tankesmien Agenda.

Hvordan kjemper vi mot hatet?
Tonje Brenna, Arbeiderpartiet og statsråd
i Kunnskapsdepartementet.

14:15:

Statsminister Jonas Gahr Støre.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Er vi beredt for å håndtere moderne trusler mot
demokratiet?

Nå er det vanlige folks tur. Ta hele landet i bruk. Dette er to
slagord som vant folket og stortingsvalget. Ny regjering er på
plass og vi inviterer til den tradisjonelle faglig-politiske debatten
på Kartellkonferansen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og
statsminister Jonas Gahr Støre som innledere til debatt.

Hedda Bryn Langemyr, daglig leder Prosjekt UTSYN-Forum for
utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Aldri gi opp håpet.
Jørgen Watne Frydnes, daglig leder Utøya.

Hvordan forebygger vi utenforskap?
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

Pause.
Ytringsfrihet og dens grenser – og forholdet til
hatefulle ytringer.
Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for
menneskerettigheter.

Ny regjering – ny kurs

18:00:

Slutt for dagen

19:30:

Den kulturelle overraskelsen

20:00

Det tradisjonelle julebordet

Program

LO Stats representantskapsmøte/
Kartellkonferansen

Torsdag 25. november
09:0009.10:

Kulturelt innslag

09:1511:15:

Staten og kapitalen – en ny økonomi

14:0016:00:

Programleder: Trygve Svensson, leder i Tankesminen Agenda.

Innledere:

Mariana Mazzucato er beskrevet av Times og Financial Times
som en av verdens mest innflytelsesrike økonomer. Hennes
ideer om en ny form for kapitalisme, der staten skal spille en
sterkere rolle, griper om seg og har skapt mye debatt de siste
årene. For første gang står hun på en norsk scene når hun
holder sin innledning på Kartellkonferansen. Hun etterfølges av
et knippe innledere som har sitt syn på problemstillingene.

Gunn Karin Gjul, statssekretær i KMD.
Roger Heimli, LO-nestleder.
Mette Nord, leder i Fagforbundet.
Fanny Voldnes, spesialrådgiver i Kommunekonsult.
Ellen Dalen, 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag.

Deltakere:

Pause (15 minutter)

Mariana Mazzucato – professor i økonomi ved University
college i London.

Panelsamtale/oppsummering. (30 min)

Anders Opedal- konsernsjef i Equinor.

16:00:

Hilde Wisløff Nagell – rådgiver i Tankesmien Agenda.
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant SV.

16:15:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – som fra nyttår
skifter navn til Kommunal- og distriktsdepartementet – har også
ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken,
derav også de statstilsatte. Bjørn Arild Gram har overtatt som
statsråd. På Kartellkonferansen får han møte tillitsvalgte fra
både staten og Spekter-området for første gang.

Lunsj

Sak 7 Valg
- valgkomitéens innstilling
- debatt
- avstemning

Hva nå, statsråd? Den nye sjefen møter sine
«ansatte.»
Bjørn Arild Gram -statsråd i Kommunal og
moderniseringsdepartementet.

Avslutning Kartellkonferansen
Representantskapsmøtet fortsetter:

Kjersti Barsok - Forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag.

13:00:

Programledere: Lars Børseth og Anne Birgit Nilsen.
Tillitsreformen. Den har vi snakket om i noen år nå. Nå har den
nye regjeringen vedtatt at den skal gjennomføres og erstatte
dagens målehysteri i offentlig sektor. På Kartellkonferansen får
vi via ulike stemmer vite litt mer om hvordan planene er, og hva
som må til for å nå målet om tillit i alle ledd.

«Denne økonomen har en plan for å fikse kapitalismen. Det er
på tide at vi alle lytter.» (Wired)

11:15:

Den etterlengtede reformen

17:00:

Sak 4 Vedtekter
- redaksjonskomitéens innstilling

Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram
- redaksjonskomitéens innstilling

Fredag 26. november
09:00:

Sak 4 Vedtekter
- avstemning

Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram
- avstemning

10:30:

Avslutning

