
Program

#kartkonf22  



14.45–15.00:  Pause

16.15–16.30:  Pause

Tirsdag 22. november 

Åpning 
av Kartellkonferansen 2022 
v/ LO Stat-leder Egil André Aas

13.00–13.15:

Håndbok for tillitsvalgte i 
en ny tid
Å lage en ny variant av Einar Gerhardsens 
legendariske «Tillitsmannen» er å begi seg ut 
på et modig oppdrag. Jonas Bals har gjort det i 

samarbeid med Helga Pedersen, og presente-
rer boka «Tillitsvalgt» for deltakerne. 

17.45–18.00:

Vi skal arve jorda 
- og det blir litt av en jobb

Innledninger og panelsamtaler.
Klimakrise, fattigdom, fremmedfrykt og 
en krig som raser midt i Europa. Dette 
er litt av bakteppet når vi samler noen 
unge stemmer fra samfunnsdebatt og 
politikk. Åpningen av årets Kartellkonfe-
ranse kommer til å handle om de store 
utfordringene, om frykt, men også om 
forslag til løsninger og håp.
Med: Sandra Åberg Kristiansen, 
ungdomstillitsvalgt i El og IT-forbundet, 
Mahira Karim, journalist og samfunns- 
debattant, Alida Domaas, nestleder i 
Industri Energi ung, Elsa Alm, LO i 
Sverige, Astrid Hoem, leder i AUF og 
Ola Svenneby, leder i Unge Høyre.

13.15–14.45:

Astrid Hoem Ola SvennebyElsa Alm

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik i 
KDD møter «sine ansatte»
Innledning og debatt.
Sigbjørn Gjelsvik er statsråd i Kommunal- og 
distriktsdepartementet, et departement som 
også har arbeidsgiveransvar for de 
statstilsatte. Når han kommer til  
Kartellkonferansen, vil han møte tillits-
valgte fra hele denne brede sektoren.  
Som sikkert er spent på hvilke planer 
«sjefen» har for dem, og har ett og  
annet og si til han.

15.00–16.15:

Mennesker på flukt 
- møtet med Norge
De offisielle prognosene i vår tilsa at norske kommuner må 
bosette rundt 35 000 ukrainske flyktninger i løpet av 2022. 
Dette tallet ser ut til å stemme. Det er dobbelt så mange 
som under den såkalte flyktningkrisa i 2015-2016. Kommu-
nene har også denne gangen fått et stort ansvar. Har vi 
mestret oppgaven denne gangen? Hvordan har 
flyktningene blitt tatt imot? Er vi rustet til å gi enda flere 
beskyttelse? I denne programposten får vi noen av svarene.
Møteleder: Trygve Svensson

16.30–17.45:

16.30–16.50:
Presentasjon av notat om  
flyktninger i Norge. Sylo Taraku, 
rådgiver i Tankesmien Agenda.

16.50–17.00:
Tanker om flukt – tanker på 
flukt. En samtale med Halyna  
Silifonova, ukrainsk flyktning og frivillig  
i Norsk Folkehjelp.  

17.00–17.10:
Den lille bygda som åpnet  
dørene. Merete Gandrud, ordfører  
i Flå kommune.

17.10–17.20:
Regjeringen og flyktningene. 
Statssekretær Nancy Herz, Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet.

17.20–17.45:
Panelsamtale: Sylo Taraku, Nancy 
Herz og Merete Gandrud.
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13.00–14.00:  Lunsj

Onsdag 23. november 

Er vi alltid beredt? 
Den norske samfunnsmodellen med små forskjeller, høy tillit og en sterk offentlig sektor ruster oss godt for kriser. Men hvor 
støtt står egentlig tilliten? Og har vi egentlig beredskap for de nye utfordringene – et mer ustabilt Russland, en mer uforutsig-
bar natur, terrorisme og nye pandemier? Vi tar i bruk hele denne formiddagen for å få noen svar.
Møteleder: Trygve Svensson

09.30–13.00:

09.30–09.50:
Tillit til beredskapsinstitusjonene i en ny 
sikkerhetspolitisk virkelighet.  
Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn – Forum for norsk 
utenriks og sikkerhetspolitikk.

11.20–11.35:
Totalberedskap i 2022 – hvor står vi?  
Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda.

11.35–12.00: Panelsamtale
 Er Norge rustet for en mer uforutsigbar 
natur? Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges 
Bondelag, Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk 
Folkehjelp, Odd Haldgeir Larsen, Fagforbundet og 
Inger Sigridnes, leder i NTL Veg.

12.20–12.40:
 11 år siden 22. juli – hvor står  
ekstremismen i dag?  
Tore Bjørgo, leder for C-REX – Senter for  
ekstremismeforskning.

12.40–13.00:
Hva har vi lært av koronahåndteringen?  
Og er vi klare for det som kommer?  
Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

09.50–10.10:
Hvordan jobber Russland for å destabilise-
re Europa? Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for 
seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

10.10–10.35: Panelsamtale
Er Norge rustet for en ny sikkerhetspolitisk 
virkelighet? Oberstløytnant Palle Ydstebø,  
Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisers- og spesialist-
forbund og Hedda Langemyr, Utsyn.

10.55–11.20: Panelsamtale
 Hvordan bygger vi opp tillit til beredskaps- 
institusjonene?  Mimmi Kvisvik, leder i FO, Kjersti 
Barsok, leder i NTL, LO-sekretær Are Tomasgard og 
Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn.
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09.00:  

Åpning/kulturelt innslag

10.35–10.55: Pause 

12.00–12.20: Pause
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Westhrin



Onsdag 23. november 

Torsdag 24. november

20.00:  Julebord
19.30:  Den kulturelle

overraskelsen

14.30–17.30:

Innledning ved Statsminister Jonas  
Gahr Støre. Debatt og oppsummering.

Den lange valgkampen
Partisekretær Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet.
Mens regjering og storting må forholde seg til den 
ene utfordringen etter den andre, og Arbeiderparti-
et har fått tilbakeslag på menings- 
målingene, er forberedelsene til  
lokalvalget i 2023 godt i gang.  
Også her er utfordringene mange.  
Partisekretær Kjersti Stenseng  
kommer til Gol for å si noe om  
både utfordringer og veien  
fram mot september 2023.

14.00–14.30:

Den faglig-politiske

debatten

Staten og jeg 
Velferdsstaten skal representere trygghet, omsorg og være selve sikkerhetsnettet for befolkningen. Vi liker å si at den er 
verdens beste. Men er den det? Får du den hjelpen du trenger om barnet ditt er kronisk syk? Har borgerne tillit til at staten 
stiller opp når det trengs? Og ikke minst: Har myndighetene tillit til oss? Er det en reform som er løsningen? Vi har invitert 
brukere, tillitsvalgte, politisk ledelse og NAV til å diskutere dette på Kartellkonferansens siste dag.

09.00–10.30:

09.00–09.10:
Introduksjon ved møteleder, Hilde Nagell.

09.50–10.00:
Hvordan jobber regjeringen akkurat nå 
med tillitsreformen? Statssekretær Gunn Karin 
Gjul i KDD.

10.00–10.30: Avsluttende panelsamtale
Ellen Dalen, NTL, Mette Asmyhr, Fagforbundet, Hans 
Christian Holte, og Gunn Karin Gjul. 

09.10–09.20:
Kjære velferdsstaten. Jeg har vært snill…. 
Helle Cecilie Palmer.

09.20–09.40:
Hvordan ser det ut fra førstelinja? 
Hvordan jobber NAV med tillitsreformen? 
Ina Libak, sosionom og Hans Christian Holte, arbeids- 
og velferdsdirektør.

09.40–09.50:
Tillitsvalgte om tillitsreformen:  
Vi har spurt noen tillitsvalgte om forventninger til tillits- 
reformen og hvordan de ser for seg at den kan se ut.
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Avslutning  
10.30:

Vel hjem! v/ LO Stat-leder Egil André Aas


