
2.–3. februar 2023, Radisson Blu Royal Garden

LOs regionkonferanse i Trøndelag

TORSDAG 2. FEBRUAR
 09.00 Registrering og enkel servering
10.00 Åpning 
 Musikalsk innslag med Trond Helge Johnsen. 
 Konstituering.
10.30 Den faglige og politiske situasjonen

Norge er for de aller fleste av oss et godt samfunn å bo i. 
Samtidig står vi overfor viktige utfordringer.

 Innledning ved LOs ledelse, LO-sekretær  
 Are Tomasgard.
 Debatt fra talerstol på innledning og innkomne   
 forslag.
12.00 Lunsj 
13.00 Utdanning og kompetanse i arbeidslivet

Lik rett til utdanning og livslang læring i hele landet er 
grunnleggende for den enkeltes mulighet til personlig 
utvikling og samfunnsdeltakelse.
Innledning ved kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) 
Samtale fra scenen: 
• Stian Sagvold, tillitsvalgt Aker Verdal,    
 Fellesforbundet 
• Astrid Kjelsnes, tillitsvalgt Markaplassen    
 skole, Skolenes Landsforbund 
• Alida Domaas, nestleder Industri Energi Ung 
• Tonje Brenna, kunnskapsminister
Møteleder: Jo Skårderud, Klassekampen
Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

14.30 Pause
15.00 LOs lokalorganisasjoner

Lokalorganisasjoner er en sammenslutning av 
fagforeninger i en eller flere kommuner. I 2023 starter 
lokalorganisasjonenes år. Bli bedre kjent med to av 
Trøndelags lokalorganisasjoner.

 Innledning ved LO i Fosen og LO i Ytre Namdal
 Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra   
 talestol.
16.00 Tillitsvalgt 

Godt skolerte og trygge tillitsvalgte er LO-forbundas 
viktigste medlemsfordel. Samtidig gir tillitsvalgte 
tilbakemelding om at de føler seg alene i vervet, og uten 
støtte eller råd når de trenger det. 

 Innledning ved Kristine Nergaard, Fafo.
 Debatt med erfaringsdeling fra talerstolen.

20.00 Festmiddag 
 Trond Helge Johnsen med band.

FREDAG 3. FEBRUAR
 09.00 Sulis 

Informasjon og smakebiter fra spillefilmen 
Sulis. Filmen har premiere i 2023 og handler om 
arbeidernes kamp for å etablere fagforening. 

 Innledning ved Tom Vidar Karlsen og Trond   
 Eliassen, Storyline Nor. 
 09.30 Kommune- og fylkestingsvalget 2023

11. september avholdes kommune- og fylkestingsvalg. 
LO-familien har tradisjon for å engasjere seg med 
medlemsdebatt og faglig valgkamp.

 Innledning ved Andre Nerheim, leder LOs   
 avdeling for samfunnskontakt og strategisk   
 arbeid. Debatt med erfaringsdeling fra   
 talerstolen.
 10.15 Pause med utsjekk av rom
 10.45 Hvem blir ny fylkesordfører i Trøndelag?

Møt de mest aktuelle personene til å overta vervet 
som fylkesordfører i Trøndelag. 

 Samtale: 
 • Per Olav Skurdal Hopsø, Arbeiderpartiet 

• Rakel Skårslette Trondal, SV 
• Tomas Iver Hallem, Senterpartiet 
• Pål Sæther Eiden, Høyre
• Debattleder: Snorre Valen, Trønderdebatt
Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

 12.00 Valg av representanter fra Trøndelag til  
 LOs representantskap
 Behandling av forslag til LOs regionkonferanse
 Avslutning. 
 13.00 Lunsj


