
Fafo-båten 2019 / MS Sandnes 

 

I dette dokumentet er KJØREPLAN for hvert seminar i 1.KLASSESALONGEN 14. og 15.august. 

Bakerst i dokumentet ligger beskrivelse av lokale/utstyr, samt oppgaver for faglig ansvarlig 

og arrangementsassistent.  

 

 

 

 

 

58 – Sandnes   

 

 

  



Onsdag 14. august 

14:30–15:30 1. klassesalongen: Er deltid bra eller dårlig? For arbeidstakeren, arbeidsplassen og 
integreringen. Vi tar diskusjonen 

Faglig ansvarlig: Ragnhild Steen Jensen, Hanne Kavli 

Arrangementsassistent: Ragnhild 

Gave til eksterne 4 Badehåndklær 

 

I år feirer vi 100 års jubileum for 8-timers dagen, men arbeidstid – og spesielt deltid – er fortsatt 
omstridt. Er deltid bra eller dårlig? Fungerer det som en vei inn i arbeidslivet, eller er det snarere en 
barriere mot fullverdig deltakelse og mot økonomisk selvforsørgelse? Og hva med innvandrerne – er 
deltidsjobb en god arena for integrering? 

 Mette Nord, leder, Fagforbundet 
 Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør, KS 
 Anders Fyhn, seksjonsleder, IMDI 
 Heidi Nicolaisen, Fafo/Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo 
 Hanne Kavli, forsker, Fafo 
 Roy Nielsen, forsker, Fafo 

 

     

   

Foto: F.v: Nord, Hjertaas, Fyhn, Nicolaisen, Trygstad, Kavli og Nielsen 

  



Torsdag 15. august 

08:30–09:30 1.klassesalongen: Pre-lansering av rapporten: Studieforbundene som 
læringskatalysator 

Faglig ansvarlig: Niri Talberg 

Arrangementsassistent: Bente B 

Gave til eksterne: 1 badehåndkle 

En Fafo-rapport om mangfoldet i studieforbundenes arbeid og instruktører/lærere og deltakeres 
beskrivelse av læringsprosesser i kurs arrangert av eller med støtte fra et studieforbund. 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11793 

 

Holstad, Tønder, Talberg og Ødegård 

Kjøreplan:  

08.15 Frokostservering til publikum, bord utenfor salongen, mat tas med inn.  

 

08.30 Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker  

08.31 Niri Talberg, Fafo-forsker, legger fram resultatene 

09.00 Anna Hagen Tønder, Fafo-forsker, kommenterer funnene 

09.10 Kommentar ved Gro Holstad, generalsekretær, Voksenopplæringsforbundet 

09.20 spørsmål fra salen  

09.30 Slutt  

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo 

 

Muligens undersøkelse publikum: Kahoot funker kun hvis salen ser et spørsmål av gangen. Alternativ: 

questback eller papir.  

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11793


Torsdag 15. august 

09:45–10:45 1. klassesalongen: Kontroll og overvåking av ansatte i en digital kontekst. Hva svarer 
ansatte i 2019 om omfang og konsekvenser? Rapportlansering 

Faglig ansvarlig: Mona Bråten 

Møteleder Kristin Jesnes 

Arrangementsassistent: Roy 

Gave til eksterne: Drikkeflaske (3 stk) 

Digital kontroll og overvåking av ansatte – omfang, konsekvenser og betydningen av GDPR. 

 Roger Haga Heimli, 2. nestleder, LO 
 Margrethe Meder, avdelingsdirektør, NHO Advokatene 
 Signhild Blekastad, juridisk fagdirektør, Datatilsynet 
 Mona Bråten, forsker, Fafo 
 Kristin Jesnes, forsker, Fafo 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11545 

 

Heimli, Meder, Blekastad, Bråten og Jesnes 

Program 

09:45: Velkommen v/Kristin J. (Fafo) 
09:50: Presentasjon av hovedfunn i rapporten v/Mona B. (Fafo) 
10:10: Kort kommentar til selve rapporten fra paneldeltakerne (maks 3 minutter hver).  
I følgende rekkefølge: LO, NHO, Datatilsynet 
10:20:  Debatt – Kristin J. (Fafo) stiller spørsmål til panelet  
Åpner evt. for 1-2 spørsmål fra salen til slutt 
10:45:  Seminaret avsluttes 
  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11545


Torsdag 15. august 

11:00–12:00 1. klassesalongen: Offentlig-privat samarbeid for et sunnere Norge 

NB I papiravisa står dette arrangementet i Festsalen. De som viser folk inn, må passe på at 
publikum går riktig. Det blir laget plakat for akkurat dette og det parallelle arrangementet. 

Faglig ansvarlig: Anne Hatløy 

Arrangementsassistent: Erika 

Gave til eksterne 4 badehåndklær 

Matbransjen og helsemyndighetene signerte i 2016 «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et 
sunnere kosthold» for å gjøre det enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. 

 Petter Haas Brubakk, administrerende direktør, NHO Mat og Drikke 
 Linda Granlund, direktør, Helsedirektoratet, Divisjon folkehelse og forebygging 
 Gunstein Instefjord, fagdirektør, Forbrukerrådet 
 Anne Hatløy, forsker, Fafo 
 Andrew Kroglund, møteleder 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11651 

 

Brubakk, Granlund, Instefjord, Hatløy og Kroglund 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11651


Torsdag 15. august 

13:30–14:30 1. klassesalongen: Hvorfor er det så vanskelig å være varsler? Møt blant andre Per-
Yngve Monsen og Anine Kierulf 

Faglig ansvarlig: Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård 

Arrangementsassistent: Ketil 

Gave til eksterne: 4 drikkeflasker 

Frykten for gjengjeldelse gjør at mange arbeidstakere ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. En av Norges mest kjente varslere, Per-Yngve Monsen, har følt på kroppen hvor 
vanskelig det kan være. 

 Per-Yngve Monsen, administrasjonssjef, Fretex 
 Anine Kierulf, fagdirektør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 
 Bente Stenberg-Nilsen, avdelingsdirektør, KS 
 Henrik Dahle, advokat, Unio 
 Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo 
 Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo 

Kjøreplan 

1)            Faglig oppspill: Inntil 10 min v/Sissel 

2)            En varslers erfaringer: Per Yngve Monsen: Inntil 10 min 

3)            Samtale med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og eksperten (Bente Stenberg Nilsen, 

Henrik Dahle, Anine Kierulf). Monsen skal også være med i panelet.  

Møte- og debattleder: Anne Mette (med hjelp fra Sissel) 

 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11620 

 

Foto: F.v: Monsen, Kierulf, Stenberg-Nilsen, Dahle, Trygstad og Ødegård 

 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11620


Torsdag 15. august 

15:00–16:00 1. klassesalongen: Nye forretningsmodeller i og deregulering av transportsektoren: 
Hva skjer med arbeidet? 

Faglig ansvarlig: Sigurd M. Nordli Oppegaar 

Arrangementsassistent: Nerina 

Gave til eksterne: 4 (5) drikkeflasker 

Transportsektoren står overfor potensielt dramatisk omveltninger drevet fram av både ny teknologi 
og politikk. Hvilke prosesser er satt i gang og hvilke konsekvenser vil det ha for de som jobber i 
bransjen i dag og i framtida? 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11546 

 

Foto: F.v: Aarhaug, Skollerud, Eldring, Brun, Jesnes og Oppegaard 

Kjøreplan:  

15.00    Kristin Alsos (møteleder) ønsker velkommen  

Forskerstafett:  

15.05    Jørgen Aarhaug (TØI): Transport i møtet med ny teknologi  

15.11    Kåre Skollerud (TØI): Deregulering av drosje: Taxi – fra profesjon til hobby?  

15.17    Sigurd Oppegaard (Fafo): Uber i Norden og Uber som jobb  

15.23    Kristin Jesnes (Fafo): Plattformer og ansettelsesformer     

TBC       Klubbleder for Transportarbeiderne i Foodora: Om å organisere plattformarbeidere (7 min) 

15.30    Debatt: Forretningsmodeller, arbeidsvilkår og organisering i en digitalisert transportbransje. 

Paneldeltakere:  

Kjetil Thorvik Brun (NHO Abelia)  

Line Eldring (Fellesforbundet)   

Jørgen Aarhaug (TØI)  

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11546


Oppgaver til faglig ansvarlig og arrangementsassistent,  
inkl. beskrivelse av lokale (møbler, kapasitet), teknisk utstyr, kontaktperson Medvind: 

 

1.klassesalong 

Kapasitet: 46 personer sittende, 9 fastskrudde bord. 

Utstyr:   1 skjerm 

   1 mik i bordstativ, 3-4 håndholdt mik (alle mik har ledning)  

   pc (m/mus & trådløs peker) 

Møbler: 2 cafebord med svart duk 

Medvind: Gustav 41 68 03 10 er lokaleansvarlig. Han bistår før arrangementsstart. 

Arr.ass:  Fafoist med praktisk ansvar bistår med rigger og er til stede hele seminaret. 

 

Oppgaver:  
Fafo - Faglig ansvarlig:  

 Sørge for at innledere og paneldeltakere blir tatt imot og finner veien. Ønske velkommen 

 Styre tid (minuttkort – evnt delegere det til verten) og debatt (spørsmål fra salen), avslutte 

seminaret på oppsatt tid, og dele ut gave til ekstern innleder.  

 Innhente evnt ppt, som gis til teknikker.   

Fafo - Arrangementsvertens oppgaver:  

 Reservere plasser til innledere på 1. rad.  

 Legge frem minuttskilt, gaver til eksterne (badehåndkle el drikkeflaske), penner & papir i 

lokalet før start.  

 Fylle på frukt, smågodt & kjeks 

 Sjekke om faglig ansvarlig har alt som trengs. 

 Ønske folk velkommen. 

 Underveis:  

o Telle antall i salen (notere ned / send sms til Tina, 99 10 80 83) 

o Evnt hjelpe faglig ansvarlig med å holde tiden (vise minuttkort til innledere) 

 Ellers: Besvare spørsmål om Fafos program (stafett og seminarer for øvrig), tørke hvis noen 

søler.  

Fafo - Info: Setter frem eske med minuttkort, frukt, smågodt, kjeks, skåler, programhefter, gaver (til 

eksterne: drikkeflaske eller badehåndkle – m/Fafo-logo). Fotograferer. Trår til ved behov. 

Båtens mannskap: rigger & rydder vann/plastglass til innledere/publikum 

Behov som ikke kan løses av de som er der?  

Ring Jon L 906 67 008, Tina 99 10 80 83 eller Helene, Medvind 98 42 68 81 

 

 

 


