LOs PROGRAM FOR ARENDALSUKA 2018

Arbeidsliv
på dagsorden
Vi holder åpent hus i Bankgården!

LO og mange av LOs forbund vil være til stede under Arendalsuka
2018. I Bankgården, som ligger sentralt i Strandgaten 1, bak
Arendal kultur- og rådhus, setter vi arbeidslivet på dagsorden.
Vi arrangerer en rekke spennende debatter, det blir servering
og underholdning. Stikk innom!

Rigget for framtiden
LOs store kompetansedebatt – med filmpremiere!
Mer og bedre kompetanse er svaret på mange av tidens store
utfordringer, det være seg digitalisering, robotisering, klimautfordringer,
inkludering i arbeidslivet, eller innvandring og integrering. Vi ser nærmere
på hvordan vi kan lykkes med dette i Norge.

5080 Nyhetskanalen står for politisk
satire i kjent stil.
Filmpremiere på Kari Anne Moes
En reise fra tunge løft til tastatur, om
omstillingsprosessen på Coops store
lager på Gardermoen.

Ung og ulikestilt?
Den store likestillingsdebatten.
Ung og ulikestilt? Hvordan kan utdanning og arbeidslivet bidra til mer
likestilling? LO inviterer til et bredt likestillingsarrangement der mange
sentrale aktører debatterer de viktigste likestillingssakene i dag.

TIRSDAG 14. august kl 18.00 – 20.00

Du møter blant andre LO-leder HansChristian Gabrielsen, NHO-sjef Ole Erik
Almlid, næringsminister Torbjørn Røe
Isaksen (H), Ap-nestleder Hadia Tajik,
Gina Lund fra Kompetanse Norge, Simen
Markussen fra Frisch-senteret og unge
lærlinger som markerer Yrkesfagenes
år 2018. Terje Svabø er kveldens
debattleder. Vi serverer byens beste
burger.

ONSDAG 15. august kl 18.00 – 20.00

Åpning ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
Har vi et gutteproblem i skolen – og hva bør vi i tilfelle gjøre med det?
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet og leder for
Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen.
Ung og ulikestilt? Hvilke likestillingsutfordringer er de viktigste
for barn og unge?
Loveleen Brenna, leder i det offentlige utvalget #UngIDag
Paneldebatt med blant andre barne- og likestillingsminister Linda Hofstad
Helleland (H), SV-leder Audun Lysbakken, Anette Trettebergstuen (Ap), Geir
Jørgen Bekkevold (KrF), Silje Hjemdal (Frp) og Sp-nestleder Anne Beathe
Tvinnereim. Debattleder er Marie Simonsen.
Vi serverer byens beste burger. Velkommen!

Fagligpolitisk fest!
Partilederdebatten
på storskjerm
I Bankgården,
tirsdag 14. august kl. 21.00.
Med pølsebod!

ONSDAG 16. august kl 20–24

LOs stand
i politisk gate

LO inviterer til det som har blitt en årlig
tradisjon, nemlig den fagligpolitiske festen
i våre lokaler i Bankgården. Det blir live
musikk med selveste Mikael Wiehe, og mye
annet moro. Utpå kvelden blir det pølsebod!
Velkommen!

På LOs stand i politisk gate
blir det aktiviteter for barn
og unge. Og muligheter for
voksne til å slå av en prat.
Du finner oss i bod 30 og 31.
Velkommen innom!

LOs PROGRAM I BANKGÅRDEN
Oversikt over alle LO og forbundenes arrangementer i Bankgården,
Strandgaten 1 (bak Arendal
kultur- og rådhus). For utfyllende
informasjon, sjekk arrangementene
på arendalsuka.no.

MANDAG 13. august
14.00-15.00: Fagbevegelsens kick-off
med Arendals beste burger
Arrangør: Fellesforbundet | Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier noen ord.
Deretter burger og mingling. Alle forbund
er hjertelig velkommen!

15.00-16.00:
Et liv i arbeid og et arbeidsliv i
endring: Debatt og boklansering
Arrangør: Fellesforbundet | Lansering
av boka Løsarbeidersamfunnet: Erik Wold
samtaler med bokas to forfattere, Elin
Ørjasæter og Line Eldring. Etterfølges av
debatt med Trond Giske (Ap), Heidi Nordby Lunde (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp).

16.00-18.00: Rettferdig omstilling på
norsk?
Arrangør: Norsk Tjenestemannslag,
Fagforbundet, Den norske kirke, Naturvernforbundet, Broen til framtiden
| Rettferdig omstilling – hvordan harmonerer dette med norske utslippsmål og
planer for olje- og gassutvinning? Politikerduell og debatt om hva fagbevegelsen
må bidra med. Debattleder: Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Wraps.

18.00-22.00: Skal redere og luftbaroner få holde på som de vil?
Arrangør: LO, Norsk Sjømannsforbund
og Norsk Flygerforbund | Vil vi ha et arbeidsliv der norske lønns- og arbeidsvilkår
skal ligge til grunn i hele ikke bare deler av
Norge? Byens beste hamburgere.

18.00-20.00: Rigget for framtiden –
den store kompetansedebatten

12.00-14.00: Krisemøte – den norske
modellen på kanten av stupet?

Arrangør: Industri Energi, Tankesmien
Agenda | Vi setter plastens problemer
og muligheter på dagsorden. Ordstyrer:
Sigrun Gjerløw Aasland. Servering.

Arrangør: LO | Mer og bedre kompetanse er svaret på mange store utfordringer,
det være seg digitalisering, klimautfordringer eller integrering. Hvordan kan vi
lykkes med dette i Norge? Debattleder:
Terje Svabø. Underholdning ved 5080
Nyhetskanalen. Byens beste hamburgere.

Arrangør: Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag | Minikonferanse om svart
økonomi. Hvilke regulatoriske skritt må
tas for å komme arbeidslivskriminalitet til
livs? Paneldebatt med representanter for
de politiske partiene. Tapas.

10.00-12.00: Kulturpolitikk for en ny
tid?

21.00-23.55: Partilederdebatten på
storskjerm

Arrangør: LO og Spekter | Kulturdebatt
om institusjonenes rolle i et nasjonalt og
regionalt perspektiv. Servering.

Arrangør: LO | Vi er ett år inn i Stortingsvalgperioden, og med bare ett år til neste
lokalvalg er det duket for en forrykende
partilederdebatt.

TIRSDAG 14. august
08.00-10.00: Er plast alltid verst?

12.00-14:00: Kodak, Nokia, Amazon –
hvordan går det med butikken?
Arrangør: Virke Handel, Handel og
Kontor i Norge, Fellestiltakene Virke
og LO | Snur digitaliseringen opp ned på
norsk handel og butikk-Norge? Hva må til
for å unngå samme skjebne som Kodak
og Nokia i en bransje som sysselsetter
over 380 000 arbeidstakere? Byens beste
hamburgere. Underholdning ved Tønes.

14.00-16.00: Medbestemmelse og
fagforeninger
Arrangør: LO, Forbundet for Ledelse og
Teknikk | Partssamarbeidet har lange
tradisjoner. Partene i arbeidslivet debatterer medbestemmelse gjennom fagforeningen. Vi byr på hamburgere.

16.00-18.00: Fra drøm til virkelighet –
om arbeidsinkludering
Arrangør: Fellesorganisasjonen (FO)
Regjeringen har varslet en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb. Men hva skal
til for at ungdom, arbeidstakere med
nedsatt funksjonsevne og de med hull i
CV-en skal få en jobb å gå til? Seminar og
debatt. Servering.

ONSDAG 15. august
08.00-10.00. Treffer LO-lederen spikeren på hodet?
Arrangør: Skolenes landsforbund (SL) |
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen innleder om ståa i norsk skole. Underholdning:
SLs nestleder Chris Gøran Holstad, gitar.
Frokost.

10.00-11.45: Brunsj i arkivet – hva
skjer om samfunnet ikke klarer å
dokumentere seg selv?
Arrangør: Fagforbundet, Arkivforbundet, Arkivverket | Samfunnsutviklingen
preges av digitalisering, og endringene
skjer i stort tempo. Vi ser tegn i norsk
forvaltning på at det medfører at viktig
dokumentasjon forsvinner. Vil teknologien redde oss eller vil disse utfordringene
bare bli større? Servering.

10.00-12.00: Fagfolk i manko
Arrangør: EL og IT Forbundet | Norge
vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i
2035, mange innen elektrofagene. Det
skjer samtidig som Norge skal ta i bruk
ren, elektrisk kraft på nye områder. Hvem
skal gjøre jobben? Paneldiskusjon med
representanter fra energibransjen og
elektrobransjen. Servering.

14.00-15.30: Lobbydebatt – må man
være rik for å få gjennomslag?
Arrangør: Agenda Rådgivning | Bård
Vegar Solhjell og Ketil Raknes har skrevet ”Jakta på makta - 12 råd for effektiv
påvirkning”. De sparker opp til debatt, og
løser lobbynøtter fra publikum.

14.00-16.00 Grønn teknologi eller en
brysom nabo? Mineralnæringens
framtid i Norge
Arrangør: Norsk Bergindustri, Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) | Mineralnæringen tilbyr langsiktige, lønnsomme
og bærekraftige arbeidsplasser i hele
landet, og det grønne skiftet er avhengig
av sikker tilgang til mineralske råstoffer.
Likevel er det utfordrende å etablere
nye mineralprosjekter i Norge. Debatt.
Servering.

16.00-18.00: Likelønn. Har Island
svaret?
Arrangør: Fellesorganisasjonen (FO)
Som første land i verden bøtelegger
Island bedrifter som ikke gir kvinner samme lønn som menn. Hva kan vi lære av
Island? CORE - Senter for likestillingsforskning vil presentere sin rapport. Kommentarer fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Servering.

18.00-20.00: Ung og ulikestilt?
Den store likestillingsdebatten
Arrangør: LO | Hvordan kan utdanning
og arbeidsliv bidra til mer likestilling? LO
inviterer til et bredt likestillingsarrangement der mange sentrale aktører debatterer de viktigste likestillingssakene i dag.

ANDRE ARRANGEMENTER
Debattleder: Marie Simonsen. Underholdning ved Mikael Wiehe. Byens beste
hamburgere.

20.00-23.55: Fagligpolitisk fest
Arrangør: LO | LO inviterer til den tradisjonelle fagligpolitiske festen i Bankgården. Det blir live musikk med selveste
Mikael Wiehe, og mye annet moro. Pølser!

TORSDAG 16. august
08.00-09.45: Til barnevernsbarnas
beste?
Arrangør: Fellesorganisasjonen (FO),
Landsforeningen for barnevernsbarn
(LFB) | Ikke ”hvem som helst” kan undervise barna våre, men ”hvem som helst”
kan ha ansvar for barna i barnevernet.
Frokostmøte om kompetanse i barnevernet. Servering.

10.00-12.00: Digitalisert Norge –
arbeid eller ledighet?
Arrangør: EL og IT Forbundet | Hvilke
muligheter og utfordringer ligger i digitalisering av Norge? Servering.

12.00-14.00: HK tar pulsen på bærekraft
Arrangør: Handel og Kontor i Norge |
HK i Norge har som et av de aller første
forbundene fått inn bestemmelser om
bærekraftig utvikling i hovedavtalen med
Virke. Forbundsleder Trine Lise Sundnes
om hvordan partene i arbeidslivet kan
bidra. Tapas. Kahoot med premier.

14.00-16.00: Det organiserte arbeidsliv
Arrangør: Norsk Arbeidsmandsforbund
(NAF) | NAF organiserer arbeidstakere
i flere bransjer som er under press på
grunn av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Debatt om virkemidlene
som må til for at Norge skal kunne ha et
godt og produktivt arbeidsliv i framtiden.
Servering.

16.00-18.00: Nok kloke hoder og
varme hender?
Arrangør: Fagforbundet, Verdighetssenteret | Debatt om brennbare spørsmål i pleie- og omsorgs-Norge! Hva tenker
fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner
og politikere om sykepleiermangelen, og
har de fortsatt «respekt for yrkesfag» i
framtidens eldreomsorg? Hva med frivillighetens plass? Servering.
Underholdning: Mikael Wiehe

18.00-18.40: Populisme i Europa og
sosialdemokrati i krise
Arrangør: Tankesmien Agenda og Res
Publica | Europa er preget av sosial uro,
flyktningkrise og økonomiske nedgangstider. Dette kunne gitt grobunn for en ny
sosialdemokratisk storhetstid, men sosialdemokratiet presses både fra venstre
og høyre. Hvordan møte utfordringen fra
populistiske partier og ekstreme krefter?
Har sosialdemokratiet i Europa svarene?
Servering.

19.00-19.20: Diktlesning: Alt skal bli
forandra. Snart. 100 norske dikt om
fellesskap og kamp.
Arrangør: Tankesmien Agenda og Res
Publica | Arbeiderlyrikken har en sterk
og rik tradisjon i Norge. Hvem skriver arbeiderdikt i dag, og hva skildrer man nå?
Opplesing og miniforedrag ved redaktørene Anne Marit Godal og Leif Høghaug.

19.20-20.00: Amerikanske tilstander
Arrangør: Tankesmien Agenda og Res
Publica | Det er blitt en klisjé å frykte
amerikanske tilstander, men burde vi nå
følge ekstra nøye med på utviklingene i
USA? Hva kan vi lære av Trumps post-faktuelle presidentperiode? Hva bør vi passe
oss for når det gjelder polarisering, skarp
retorikk i politikken og institusjoner som
tilsynelatende smuldrer opp?

LOs ledelse deltar også på
en rekke arrangementer
andre steder i byen.

Tirsdag 14. august
Vår neste industrielle
revolusjon
Arrangør: Gassnova
Tid og sted: Kl. 07.30-09.00
(Lukket arrangement)
LO-sekretær Are Tomasgard
deltar.
Gi småbedrifter et
hjemmemarked–adgang
til det offentlige markedet
skaper nye jobber
Arrangør: NHO
Tid og sted: Kl. 08.30–09.45.
MØR biffhus. LOs 2.
nestleder Roger Haga Heimli
kommenterer og deltar i
debatten.
PROSIN-konferansen 2018:
Kompetansebehov for en
industri i endring
Arrangør: Klynge
Tid og sted: Kl. 09.30–12.00.
Vitensenteret. LO-sekretær
Are Tomasgard deltar.
Den norske lederen. Hva
lærer studentene om
partssamarbeid?
Arrangør: LO og NHO
Hovedorganisasjonens
Fellestiltak. Tid og sted: Kl.
10.00–12.00. MØR biffhus.
LOs 1. nestleder Peggy
Hessen Følsvik deltar.
Hvor er det blitt av alle
gutta?
Arrangør: Arbeids- og
velferdsdirektoratet
Tid og sted: Kl. 12.30–13.30.
Madam Reiersen. LO-leder
Hans-Christian Gabrielsen
deltar i debatten.

Norge 2022
Arrangør: Norsk olje og gass
Tid og sted: Kl. 14.00–15.30.
Madam Reiersen. LOsekretær Are Tomasgard
deltar i debatten.
Hva er handelens rolle i
framtidens sentrum?
Arrangør: DOGA, LO og Virke
Tid og sted: Kl. 16.30–17.30.
Lilandgården. LOs 1.
nestleder Peggy Hessen
Følsvik deltar.
Etter #metoo – klarer vi å
oppføre oss i fylla?
Arrangør: Actis og Norske
kvinners sanitetsforening
Tid og sted: Kl. 16.30–17.30.
Café Victor. LOs 1. sekretær
Julie Lødrup deltar i
debatten.

Fellesforbundet
Tid og sted: Kl. 14.00–15.45.
Madam Reiersen. LO-leder
Hans-Christian Gabrielsen
deltar.
Svarte natta. Debatt og
konsert
Arrangør: Samarbeid mot
svart økonomi
Tid og sted: Kl. 21.00–23.15.
Bakgården. LO-sekretær
Trude Tinnlund deltar.

Torsdag 16. august
Etter #metoo–hvordan
skape et trygt arbeidsliv
for unge arbeidstakere?
Arrangør: Actis, AKAN
Tid og sted: Kl. 08.30–09.30.
Kafe No 9. LO-sekretær
Kristin Sæther deltar.

Kompetanse – hvordan
evne å bygge digital
kapasitet
Arrangør: IKT Norge
Tid og sted: Kl. 17.00–18.00.
Castelle. LO-sekretær Trude
Tinnlund deltar.

Ungdom i fagbevegelsen
gis for lite plass og
innflytelse
Arrangør: Fafo
Tid og sted: Kl. 13.30–14.30.
Fafo-båten. LOs 1. nestleder
Peggy Hessen Følsvik deltar.

Onsdag 15. august

Er velferdsstaten truet av
private aktører?
Arrangør: Arendalsuka, LO,
NHO,KS og Unio
Tid og sted: Kl. 13.30–15.00.
Arendal kultur- og rådhus
LO-leder Hans-Christian
Gabrielsen deltar.

Lansering: Rapport om
Norges framtid
Arrangør: NHO
Tid og sted: Kl. 11.00–12.15.
MØR biffhus. LO-leder HansChristian Gabrielsen deltar.
Kompetansetrygghet
Arrangør: LO Stat, Spekter
Tid og sted: Kl.13.00–15.00.
Kinoen. LOs 1. nestleder
Peggy Hessen Følsvik deltar.
Hvordan realiserer vi
fullskala CCS?
Arrangør: Norsk olje og gass,
NHO, LO, Norsk Industri,

Fremtidens folkeopplysning – hva må vi lære når
maskiner kan mer enn oss?
Arrangør:
Voksenopplæringsforbundet
Tid og sted: Kl. 14.00–15.00.
Pigene på Torvet. LOs 1.
sekretær Julie Lødrup deltar i
debatten.
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Anders Horn, mobil: 916 36 694, anders.horn@lo.no
Trond Gram, mobil: 996 18 169, trond.gram@lo.no
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