LANDSKONFERANSEN 2014
24.-26. September 2014 på Sørmarka konferansehotell, Siggerud.

Onsdag 24. September.
12:00 -13:00

Lunsj

13:00-13:15

Velkommen v/ LO Stat-sekretær Anniken Refseth.

13:15-13:45

Åpning v/ LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

LO Stat-lederen kommer til landskonferansen. Temaene hun vil berøre er blant annet betraktninger i
etterkant av årets tariffoppgjør, samt tanker rundt det som kan utløse strid mellom den blå-blå
regjeringen og fagbevegelsens mest betente saker for tiden, nemlig de varslede endringene i
arbeidsmiljøloven.
14:00 – 16:00 Dialog: Hvor mye fritid skal vi ha, og hvem skal styre den?
Fritid og arbeidstid er et mye omdiskutert tema i Norge. Regjeringen har foreslått endringer i
arbeidsmiljøloven, som vil bety større fleksibilitet, -men for hvem? Vi har invitert Peggy H. Følsvik,
1.nestleder i LO, og Arve Kambe , leder av arbeids- og sosialkomiteen og stortingsrepresentant for Høyre,
til dialog om dette temaet. Dialogen styres av Kari Bernardini, journalist.
16:00

Uteaktivitet

19:00

Middag

Torsdag 25. September.
9:00 - 12:30

Forsvar og Sikkerhet

Er vi trygge i Norge? Det er et spørsmål vi som enkeltmennesker og samfunn har stilt oss flere ganger i
løpet av de siste årene. Vi har fortsatt friskt i minne 22.juli-terroren, og riksalarmen knyttet til et mulig
angrep fra Jihadister nå i sommer. Samtidig har naturkreftene gitt Norge noen beredskapsmessige
utfordringer.
-

Debatt

Forsvarslinjer.
o Innleder: forbundsleder Norges Offisersforbund Egil Andre Aas.
Radikalisering – en sikkerhetsrisiko.
o Innleder: Geir Lippestad.

Tankesmien Agenda – en kort presentasjon.
Tankesmien Agenda AS er en norsk, partipolitisk uavhengig tankesmie. Agenda skal utvikle
politikk og analyser for sentrum – venstre i norsk politikk. De er fortsatt i startgropa, men kommer til
landskonferansen for å fortelle oss om ideen bak tankesmia og litt om veien videre.
o

Innleder: styreleder Geir Lippestad.

Debatt
12:30 – 13:30 Lunsj
13:30 – 17:30 Arbeidsmiljøloven og arbeidstid – konsekvenser for arbeidstakerne med de foreslåtte
endringene.
«En forsiktig oppmykning», sier regjeringen om de planlagte endringene i Arbeidsmiljøloven på området
arbeidstid. «Et kraftig angrep på opparbeidede rettigheter, som vil bringe oss 100 år tilbake» er attesten
fra fagbevegelsen. Dette vil vi vite mer om, og har derfor invitert ulike innledere til å fortelle oss om ulike
dilemmaer i denne saken.
-

Forholdet mellom tariffavtalene og arbeidsmiljøloven.
o Innleder: LO Stat-sekretær Dag Westhrin.
Arbeidsmiljøloven og arbeidstid -noen dilemmaer:
o Innleder: forbundsleder Hans Ole Rian fra Musikernes fellesorganisasjon.
o Innleder: forbundsleder Geir Bjørkli fra Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund.
o Innleder: Ebba Wergeland, Arbeidsmedisiner med erfaringer fra Arbeidstilsynet.

19:30 Middag

Fredag 26. September.
9:00-12:00 Fagligpolitisk samarbeid og kampen for den nordiske modellen
Vi tapte valget, men nye ideer har kommet til etter den gang. Det er lenge til 2017, og i LO er man
bekymret for at de blå-blå skal demontere den norske modellen. Erfaringene fra Sverige og Danmark
skremmer mange. Strategene planlegger derfor allerede mot lokalvalget i 2015 og stortingsvalget i
2017. Fagbevegelsen ønsker som en del av denne satsingen et sterkt fagligpolitisk samarbeid, og satser
bredt landet rundt.
-

Fagligpolitisk samarbeid i Trøndelag.
o Innleder: Distriktssekretær i LO Stat Lars Børseth,
- Strategiske valg – først 2015, så 2017.
o Innleder: LO-sekretær Are Tomasgard.
- Hvordan skal vi ta den nordiske modellen videre inn i framtida? NordMod – prosjektet.
o Innleder: Spesialrådgiver i LO, Jan-Erik Støstad,
Debatt
-

12:00 – 13:00 Lunsj og hjemreise

