
Velkommen til regional konferanse -

Hva står på spill?
Hvor: Teams
Når: 26. August kl. 15.00 – 18.00

Hva er offentlig sektor for samfunnet?
Hvordan skape og sikre tillit til brukerne?
Hvordan skape og sikre god utvikling av tjenestene 
i lys av lov- og avtaleverk?
Har vi glemt formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven?
Har vi glemt involvering og medbestemmelse? 

Konferansen er gratis for medlemmer i de deltagende 
forbund.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonene. 

Påmelding gjøres HER innen  20. august. 
(Navn, Forbund, Arbeidssted, e-post for deltakelse på teamsmøtet)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1UZOeQ7f06rGL21pIKRayiU-F_U2x1Hti1CaPi6XRJUOFhMT1RKMlU3Mk1DOEhEWkZWRDdKM0Y1ViQlQCN0PWcu


Hva står på spill?
Offentlig sektor, viktig del av den Norske modellen.

Svekke eller bygge?

Program:
15.00 Konferansestart
v/møteleder

15.03 Hva mener LO Stat og Unio og hva forventer de?
v/ Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat og Ragnhild Lied Leder i Unio

15.30 Hva skjer med tryggheten og tilliten om du fjerner noen 
steiner i grunnmuren? Hva skjer når politikk overstyrer fag og 
utførelse? Hva skjer når de ansatte ikke har medinnflytelse?
Hva skjer når tjenester ikke harmonerer med samfunnets- eller den 
teknologiske utviklingen? 
v/ Hilde Wisløff Nagel, tankesmien Agenda

15.50  Pause

16.00 Agenda fortsetter.

16.30 Pause

16.40 Hva mener de politiske partiene? Hvordan vil de organisere 
offentlig sektor, sikre tjenester etter samfunnets behov og skape 
tillit til ansatte, innbyggerne og deres behov?
Partiene får 3-4 min til innledninger om sitt program. Så utfordres 
de med spørsmål og realitetsforståelse om utførelse i praksis.
v/ Kjell Werner, redaktør i ANB leder innlegg og debatt

17.55 Slutt ord.
v/ møteleder

18.00 Konferansen avsluttes 
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