Tirsdag 18. november:

14.45-15.45:
Kortere innledninger ved Unio-leder Anders
Folkestad, FO-leder Mimmi Kvisvik, Spekter-direktør
Anne-Kari Bratten og LOs 2. nestleder Hans
Christian Gabrielsen.

11.30-12.30 Lunsj
13.00-13.15: Åpning av
Kartellkonferansen 2014

Anne-Kari
Bratten

Hans Christian
Gabrielsen

Foto: Åsa Marie Mikkelsen

Tone Fløtten

Daglig leder i tenketanken Agenda,
Marte Gerhardsen.
Offentlig sektor har vært gjennom store
endringer siden 90-tallet. Reformene
har i hovedsak vært inspirert av ideer fra næringslivet.
Noe har fungert, men mye har ikke vært godt nok
tilpasset offentlig sektors formål. En del av metodene
er forkastet av næringslivet, men henger igjen i
offentlig sektor. Hva kan vi lære av reformene så langt,
og hvilke nye ideer og løsninger kan vi se mot for å
utvikle fremtidens offentlige sektor? Dette er spørsmål
tenketanken Agendas daglige leder, Marte Gerhardsen
vil prøve å gi noen svar på når hun entrer talerstolen
som første innleder under årets Kartellkonferanse.

Ca 15.45-16.00: Pause
16.00-16.30:
Foto: corporatecommunications.no

Panelsamtale under ledelse av Tom
Berntzen, Corporate Communications.

16.30-18.00: «Kampen om
regjeringskontorene - slik møter
vi en blå ideologi»
Kampanjeleder for Sosialdemokraterna,
Jan Larsson og partisekretær i Arbeiderpartiet,
Raymond Johansen.
I Sverige måtte
Moderaterna og deres
støttespillere forlate
regjeringskontorene i høst.
Den nye statsministeren,
Raymond
Stefan Løfven må orientere Jan Larsson
Johansen
seg i et relativt uoversiktlig
politisk landskap for å få gjennomført regjeringens
politikk i tida som kommer.
I Norge har regjeringen Solberg sittet med makta i litt
over et år, og vi ser konturene av hvilket Norge de
blåblå ønsker seg. Kan vi lære noe av det som skjedde i
Sverige? Hvordan møte høyresidas retorikk? Hva skal til
for å vinne et lokalvalg i 2015 og stortingsvalget i 2017?
Dette er noen av spørsmålene vi stiller til to av dem som
sitter tettest på det som skjer før, under og etter en
valgkamp.

14.00-14.15: Pause
14.15-16.30:
«Lønn som fortjent. Holden III,
frontfaget og tariffoppgjørene.»
Streiken i offentlig sektor i 2012 var en av årsakene til at
Holden III-utvalget ble nedsatt samme høst. Rapporten
deres kom i desember 2013, og en av hovedkonklusjonene
var å hegne om frontfagsmodellen. Det innebærer at
lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer
samlet skal være normgivende for lønnsveksten i resten
av arbeidslivet. I vårens hovedoppgjør ble ordet «frontfaget» brukt ofte -av alle parter. Men de var ikke nødvendigvis enige om betydningen. På kartellkonferansen har
vi samlet noen av de sentrale aktørene, for å høre litt om
erfaringene, ta temperaturen pr. dato og finne ut hva som
blir utfordringene i de kommende tariffoppgjørene.

Innspill/kommentarer fra salen.

14.15-14.45:

20.00: Middag

Jon Hippe

debatten oppmuntret av oppsiktsvekkende menings
målinger for Arbeiderpartiet. Den andre innlederen,
LO-leder Gerd Kristiansen, har vært på Gol før. Og advart
mot dagens regjering. For bakteppet i denne debatten er
ikke som tidligere. Nå ser vi en blåblå regjering som har
det travelt med å forandre Norge, og en arbeiderbevegelse som har store utfordringer i årene som kommer.
De to har allerede varslet at LO og parti vil møte
utfordringene sammen.

18.00: Slutt for dagen
19.30: Den kulturelle overraskelsen

Jan Erik Støstad

NordMod er et forskningsprosjekt som har studert den
nordiske modellens utfordringer fram mot 2030. Det har
sett på følgene av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk for de nordiske landene. Målet har vært å gi et
grunnlag for politikkutforming som kan fornye modellen.
Oppdragsgiver er Samarbeidsorganisasjon for de nordiske
sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen – SAMAK.
Denne formiddagen skal vi få høre om hovedkonklusjonene
i prosjektet, men vi har også bedt Fafo om å si noe om
utfordringene fagbevegelsen står overfor. Gjennom ulike
scenarier vil de to hovedinnlederne spå litt om framtida og
sikkert også utfordre de tillitsvalgte i salen.

20.00: julebord

Torsdag 20. november:
09.00-10.30: «Når hat blir normalt
– kampen mot hatprat og netthets.»

LO Stat feirer 75 år i år. Det samme gjør to vi har
samarbeidet mye med: Norsk Folkehjelp og Sørmarka.
Da syns vi i LO Stat at det må en kakefest til. Selvfølgelig
med tale for dagen, presanger og et kulturelt innslag.
Hva det sistnevnte blir, er en overraskelse, men vi kan
røpe at 100-årsjubilanten Alf Prøysens tekster er
involvert.

v/Ingrid Aspelund, rådgiver for kampanjen Stopp
hatprat og Mani Hussaini, leder av AUF.
Det har blitt en slags
vedtatt sannhet at alle som
ytrer seg i det offentlige
rom, på internett eller i
sosiale medier, må regne
med å bli utsatt for hets,
sjikane, trusler eller til og med vold. Dette rammer også
arbeiderbevegelsens tillitsvalgte. Ingrid Aspelund fra
den europeiske «Stopp hatprat-kampanjen» kommer til
Gol for å si noe om hvordan situasjonen er i Norge og
resten av Europa. Og om kampanjen mot det som er blitt
beskrevet som en trussel mot demokratiet. Nyvalgt
AUF-leder Mani Hussaini leder en organisasjon som må
forholde seg til disse spørsmålene hver eneste dag. Han
har også sin egen personlige historie og sine råd å
komme med.

13.00-14.00: Lunsj

10.30: Avslutning

Avslutningsvis gir vi ordet til LO, som er en av oppdragsgiverne i prosjektet. Spesialrådgiver Jan Erik Støstad har
fulgt prosjektet tett og vil svare på noen av hovedutfordringene.

11.30: «3X75 + 100»

14.00-18.00: «Sterkere sammen
- den faglig-politiske debatten.»
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v/Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og
LO-leder Gerd Kristiansen.
«En av de viktigste
møteplassene i arbeiderbevegelsen», er attesten
LO Stats Kartellkonferanse
har fått fra flere, sist fra
Jens Stoltenberg, som har
vært en trofast gjest på Gol både før og i løpet av sin
statsministerperiode. Partileder og NTL-medlem Jonas
Gahr Støre kommer til Gol og den faglig-politiske
Foto: Siri Hardeland

Foto: Johannes Jansson

Følg oss på twitter: @lo_stat #kartkonf14
og facebook: https://www.facebook.com/lostat.no

Foto: www.lo-bergen.no
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13.15-14.00: «Næringslivets
ideer og offentlig sektor»

Hovedinnledning v/Professor Steinar
Holden, Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo

09.00-11.30: «Den nordiske modellen
fram mot 2030 og fagbevegelsens
utfordringer»
v/Jon Hippe og Tone Fløtten, Fafo og Jan Erik Støstad, LO

foto: pål andreassen

v/LO Stat-leder Tone Rønoldtangen

Onsdag 19. november:

