v a l g v e r k s t e d 13. – 14. juni 2017

NY R EGJ ER I NG – NY R ETN I NG
PROGRAM 13. JUNI – DEL 1
09.30 Registrering – kaffe, te og rundstykker

PROGRAM 13. JUNI – DEL 2
15.30 K
 affe, te, kake,
frukt- og grønnsaksbuffet

11.00 Åpning
Musikalsk innslag
TTHQ
Tine Thing Helseth, Jarle G. Storløkken,
Gunnar Flagstad, Aksel Jensen og Erik K. Jøkling

16.00 L ive podcast: Forskjeller og fellesskap
Audun Lysbakken, leder i SV og Hans Olav Lahlum,
Oppland SVs førstekandidat til stortingsvalget
16.30 Medieverksted i plenum

Velkommen
Mette Nord, styreleder LO Kommune

Kommunikasjon som virker!
Geirmund Jor, spesialkonsulent Fagforbundets
informasjonsavdeling

11.15 V
 alg 2017 – hva står på spill?
–M
 immi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen (FO)
–H
 ans Ole Rian, leder Musikernes fellesorganisasjon
–A
 nne Finborud, leder Skolenes landsforbund
– J an Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet
	– M
 ette Nord, leder Fagforbundet
Din stemme teller
Dagfinn Svanøe, ungdomsleder EL og IT Forbundet
12.00 E uropa i endring – fakta og fiksjon om
høyrepopulismen
Anders Ravik Jupskås, nestleder og forsker ved
Senter for ekstremismeforskning, UIO
12.30 Amerika i solnedgang?
Thomas Seltzer, programleder for
Trygdekontoret
12.50 A
 llsang:
«Stå opp, la din stemme klinge»
Forsangere: MFO
13.00 Lunsj
14.00 P
 arallellseminarer
– deltakerne velger ett

Alle seminarene varer 1 time og 30 minutter

SEMINAROVERSIKT PÅ NESTE SIDE

• Hvorfor er kommunikasjon så viktig i valgkampen?
• Hvordan skal vi nå gjennom med budskapet vårt?
• Hva er god kommunikasjon?
• Hvordan kommuniserer vi?
• Kan vi overbevise andre om å stemme «riktig»?



Vil valget avgjøres på nett?
Ingrid Langerud, kommunikasjonssjef Arbeiderpartiet
 rbeiderpartiet har de siste årene gjennomført
A
omfattende valgkamper på nett som bærer preg
av klare strategier og med ressurser som bidrar til
at kampanjene gjennomføres. Arbeiderpartiet planlegger tidenes digitale valgkamp. Hvordan planlegger
de valgkampen på nett? Hva kan vi lære av dem?  
Og hvordan kan vi mobilisere egne medlemmer
på sosiale medier?

17.30 Programslutt
19.00 Aperitiff
   
19.30 Festmiddag i Luftrommet
Kunstnerisk innslag
Utdrag fra forestillingen «Halve Kalvø»
Medvirkende: Charlotte Frogner, Pål Christian Eggen,
Niklas Gundersen og Ståle Sletner
Allsang
Kjøkemester:
Hans Ole Rian, leder Musikernes fellesorganisasjon
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SEMINARPROGRAM 13. JUNI
Seminar 1

Seminar 2

Seminar 3

Forskjells-Norge
De rike blir rikere og de
fattige blir flere

Et arbeidsliv i endring

Hvem skal eie landet

Arbeidsledigheten har økt de siste
årene. Den sittende regjeringen har
skapt langt færre arbeidsplasser enn
den forrige. Samtidig har arbeidslivet
blitt tøffere gjennom bruk av flere
midlertidig ansatte, sosial dumping og
press på arbeidsmiljøloven. Høyresidens svar på framtidens arbeidsliv er
omstilling og mer kompetanse, men
hva innebærer det? Skal vi godta at
ledigheten øker og at rettighetene i
arbeidslivet svekkes? Hva skal til for et
trygt og seriøst arbeidsliv i framtiden?

Fellesskapets eierskap utfordres av
høyresiden i politikken. Regjeringa har
åpnet for at staten selger seg ned i flere
selskaper. Høyres programkomité foreslår å delprivatisere Statkraft – Norges
største kraftprodusent og den ledende
aktøren innen fornybar energi i Europa.
Konsekvensen kan bli utsalg av evigvarende vannkraftressurser som har
gitt industriutvikling, verdiskaping, lys
og varme i over hundre år. Regjeringa
ønsker også privatisering av åtte jernbanestrekninger og legger opp til at
flere bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal konkurranseutsettes.
Er samfunnet tjent med oppsplitting
og flere aktører på skinnene når det er
bedre utstyr og infrastruktur jernbaneNorge trenger?

Forskjellene i Norge øker. De fattigste
får en stadig mindre del av inntektene
mens de rikeste øker sin andel. De ti
prosent rikeste eier halvparten av all
formue. Blant barnefamilier har forskjellene økt. I dag lever 92 000 barn
i Norge i fattige familier. Å leve i fattigdom er først og fremst belastende for
dem det gjelder, men også en utfordring for lokalsamfunn, kommuner
og velferdsordningene.

14.00 Åpning
	Seminarleder Ane Lindholt,
rådgiver Fellesorganisasjonen
(FO)

14.00 Åpning
	Seminarleder Gunn Karin Gjul,
avdelingsleder Samfunn,
Fagforbundet

		Seminarleder Robert Kippe,
kommunikasjonssjef EL og IT
Forbundet

Fattigdom i 2017
	Mimmi Kvisvik, leder
Fellesorganisasjonen (FO)

14.05 Et arbeidsliv i endring  
	Jonas Bals, skribent og politisk
rådgiver Arbeiderpartiet

14.05 Hvem skal eie vannkraften?  
		Jan Olav Andersen, leder
EL og IT Forbundet

14.10 O
 ppfølging av familier med
lavinntekt i Drammen
  	Heidi Jøndahl Nilsen,
teamkoordinator levekår i
Drammen kommune

14.40 Kommentarer
	– Mette Nord,
leder Fagforbundet
	– Anne Finborud,
leder Skolenes landsforbund

14.20 Jernbanens framtid
		Jane Brekkhus Sæthre,
leder Norsk Jernbaneforbund

Spørsmål fra salen

14.45 K
 an politikk avskaffe
fattigdom?
  
– Karin Andersen, stortings
representant for SV
	– Bente Stein Mathisen,
stortingsrepresentant for
Høyre

15.00 D
 ebatt og spørsmål fra salen
  
15.30 Seminarslutt

14.00 Åpning

14.35 H
 va slags strategi har
Arbeiderpartiet og
Senterpartiet?
– Else-May Botten, stortings
representant og nærings
politisk talskvinne for
Arbeiderpartiet
		– Per Olaf Lundteigen,
stortingsrepresentant for
Senterpartiet

15.05 Debatt og spørsmål fra salen
15.05 Debatt og spørsmål fra salen   
15.30 Seminarslutt
15.30 Seminarslutt
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PROGRAM 14. JUNI
08.30 Kaffe, te, frukt- og grønnsaksbuffet

11.10 H
 vordan vinne valget
– Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen
– Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
– Karianne Tung, Sør-Trøndelag AP

08.45 Kunstnerisk innslag
Elever fra musikk-, dans- og dramalinjen
på Jessheim videregående skole
09.00 B
 ruk stemmeretten
Appell ved Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

	Ledes av Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategi i LO

11.40 Pause med kaffe, te og kake
09.15 Hva sier velgerne tre måneder før valget?
Eileen Fugelsnes, førsteamanuensis på BI
09.40 R
 ikets tilstand etter fire år med blå-blå regjering
Linn Herning, daglig leder For velferdsstaten
10.05 S
 atirisk innslag
Jon Niklas Rønning

12.00 Ny regjering – ny retning
	Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet og
statsministerkandidat
	
Kommentarer ved:
– Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende
– Eva Nordlund, Nationen
– Berit Aalborg, Vårt Land

10.20 Pause
Ledes av journalist Trude Teige

10.30 N
 orge endres – lar sentraliseringen seg stoppe?
Trygve Slagsvold Vedum, leder Senterpartiet
10.50 M
 arked og motmakt
Bjørnar Moxnes, leder Rødt

13.00 M
 usikalsk avslutning
Marja Fjellheim Mortensson og Daniel Herskedal
13.10 Lunsj
14.00 Slutt

Konferanseleder:
Mette Nord, styreleder i LO Kommune

Kulturinnslagene  støttes  av:
Kulturinnslagene støttes av

SpareBank 1 er leverandør av forsikringer i LOfavør
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