
Fafo-båten 2019 / MS Sandnes 

 

I dette dokumentet ligger KJØREPLAN for hvert arrangement i FESTSALEN 14. og 15.august. 

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

og arrangementsassistent.  

 

 

 

 

 

58 – Sandnes   

 

 

  



Onsdag 14. august 

12:15–13:15 Festsalen: Mestrer du livet, mestrer du skolen - kan økt livsmestringskompetanse 
redusere frafall i skolen 

NB: Arrangement med trang tid både før og etter. Har slideshow og video som bør testes gjerne 
med tekniker på tirsdag kveld. 

Faglig ansvarlig og møteleder: Jon Rogstad 

Arrangementsassistent: Tina (og Jon L) 

Gave til eksterne: Håndklær  

Hvordan ruster vi ungdom til å ta gode valg for livene sine? Fafo, Voksne for barn, Kronprinsparets 
Fond og ExtraStiftelsen gir deg ferske fakta og nye tanker om hvordan vi kan styrke ungdom. 

 Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo 
 Kristin Halvorsen, styreleder, Kronprinsparets Fond 
 Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet 
 Hans Christian Lillehagen, generalsekretær, ExtraStiftelsen 
 Signe Horn, generalsekretær, Voksne for barn 
 Nana Dua-Mensah, SaLTo-koordinator for sentrum i Uteseksjonen, Oslo kommune 

https://www.arendalsuka.no/event/view/12039 

 

Foto: F.v: Rogstad, Halvorsen, Stoltenberg, Lillehagen og Horn 

Mangler foto av Nan Dua-Mensah 

 

 

På neste side er tidsplan for forberedelser og Program 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/12039


Onsdag 14. august 

12:15–13:15 Festsalen: Mestrer du livet, mestrer du skolen - kan økt livsmestringskompetanse 
redusere frafall i skolen 

Forberedelser og kjøreplan: 

Tid Innhold Ansvarlig 

11.30 Møte gjennomgang av rigg og 
forberedelser 

Alle organisasjoner. Fafo sørger for lyd og lys, 
projektor mv.  

12.00 Oppmøte deltakere panelsamtale  

12.05 Dørene åpnes, Sandwich Brothers 
deler ut sandwich-is ved 
landgangen 

Kronprinsparets Fond 

 Slideshow ungdomsbilder og 
statements. Lydspor med ungdom, 
avsluttes med at det ringer inn kl. 
12.15 

Kronprinsparets Fond 

 Innslipp publikum Fafo 

12.15 Velkommen, dette skjer Kristin Halvorsen, Kronprinsparets Fond 

12.18-
12.28 

Frafall; Hvor trykker skoen 
egentlig?  

Jon Rogstad 

12.30-
12.45 

Kan livsmestringsverktøy være en 
del av løsningen? Øvelse, filmklipp 

Monika E. Hammer og Merete Borg 

12.45-
13.05 

Panelsamtale: Er det egentlig mulig 
å redusere frafall i videregående 
skole?  Hvordan? Må alle fullføre? 

Jon Rogstad, forskningsleder i Fafo (moderator)  

Kristin Halvorsen, Camilla Stoltenberg, Hans Chr. 
Lillehagen, Signe Horn, Nana Dua-Mensah 

13.05 Avrunding, oppsummering. Slutt 
13.10 

Jon Rogstad, Fafo 

  



Onsdag 14. august 

13:15–14:15 Festsalen:  
Digitalisering og kompetansebehov i varehandelen – er seniorene løsningen? 

Faglig ansvarlig: Anne Inga Hilsen 

Arrangementsassistent: Jon L (og Tina)  

Møteleder: Berit Solli 

Gave til eksterne 6 Håndklær 

Hva er verdien av seniorer og deres kompetanse i kundearbeid når digitalisering tar over de enkle 
oppgavene? 

 Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk 
 Trine Lise Sundnes, leder, Handel og kontor 
 Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Virke 
 Berit Solli, kommunikasjonsrådgiver, Senter for seniorpolitikk 
 Edvin Pedersen, driftssjef, Meny AS 
 Bente Andersen, tillitsvalgt Meny i Kristiansand 
 Anne Inga Hilsen, forsker, Fafo 
 Johan Røed Steen, forsker, Fafo 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11522 

 

Foto: F.v: Østerud, Sundnes, Kristensen, Solli, Hilsen og Steen.  

Mangler foto av Pedersen og Andersen, Meny.  

 
Program 

20 min: Presentasjon av to rapporter om hhv Digitalisering i varehandel og Seniorpolitikk i 
varehandel v/Johan Røed Steen og Anne Inga Hilsen, Fafo  

15 min: Case og erfaringer fra Meny v/Edvin Pedersen og tillitsvalgt Bente Andersen fra Meny i 
Kristiansand 

20 min: Kommentarer fra partene: Ivar Horneland Kristensen, Virke, Trine Lise Sundnes, HK og Kari 
Østerud, SSP 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11522


Onsdag 14. august  

14:30–15:30 Festsalen: Når velferdsstatens bakkemannskap blir slått, hetsa og tråkka på – hvem 
tar ansvaret? 

Faglig ansvarlig: Inger Marie Hagen 

Arrangementsassistent: Jørgen 

Gave til eksterne: FO dekker gaver (tre drikkeflasker i backup) 

 

Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for svært mange ansatte i 
velferdstjenestene – som NAV, barnevern, tjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorgen og så 
videre. 

 Mimmi Kvisvik, forbundsleder, FO 
 Guro Angell Gimse, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet 
 Mariadelle Silva-Harper, Hovedtillitsvalgt, FO 
 Inger Marie Hagen, forsker, Fafo 

   

Foto: F.v: Kvisvik, Gimse, Silva-Harper og Hagen 

 

  



Onsdag 14. august 

16:00–17:00 Festsalen: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og 
restaurantbransjen 

NB: Arrangementet har 1. klassesalongen som lokale i papiravisa. Men det er ikke noe parallelt 
arrangement. 

Faglig ansvarlig: Anna Hagen Tønder 

Arrangementsassistent: Anne K. 

Gave til eksterne: 3 drikkeflaske  

Det er stort behov for faglærte kokker og servitører i hotell- og restaurantbransjen. Men interessen 
for å ta utdanning i restaurant- og matfagene blant ungdom synker. Andelen utenlandske 
arbeidstakere i bransjen har økt betydelig de siste årene. Hva er årsak, og hva er virkning? Hvordan 
påvirkes kvaliteten i tjenestene av økt innslag av utenlandsk arbeidskraft? Hvordan påvirkes den 
matfaglige kompetansen i Norge på sikt? 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11527 
 

   

Foto: F.v: Klemmetsen, Brødholt, Nævisdal, Hagen Tønder, Nyen og Østhus 

 Kjøreplan 

16.00 Velkommen ved Torgeir Nyen, Fafo-forsker (5 min) 
16.05 Innlegg ved Anna Hagen Tønder, Fafo-forsker (10 min) 
16.15 Innlegg ved Ståle Østhus, Fafo-forsker (10 min) 
16.25 Hans Petter Klemmetsen, daglig leder, Smag & Behag (5-10 min) 
16.32 Jørn Brødholt, daglig leder, Opplæringskontoret for resepsjon- restaurant- og matfag i Agder 
(5-10 min) 
16.39 Tove Nævisdal, avdelingsleder, Arendal kommune (5-10 min) 
16.46 Spørsmål fra møteleder/sal til alle 5 innledere (2-14 min) 
17.00 Slutt  

Møteleder: Torgeir Nyen, Fafo   

https://www.arendalsuka.no/event/view/11527


Onsdag 14. august 

19:30 Festsalen: Vitenskapsquiz med redaktør Nina Kristiansen i Forskning.no 

Faglig ansvarlig: Alf 

Arrangementsassistent: Jon L, Stein, Bente B, Tina  

Gave til eksterne Badehåndkle 

 

Hvilken plantefamilie tilhører mais, hvete og korn? Hva heter studiet av naturlige språk og tale? 
Hvem oppfant lynavlederen i 1752? Denne kvelden inviterer vi til allmennquiz om vitenskap og 
forskning på Fafobåten. Quizen ledes av Forskning.no-redaktør Nina Kristiansen. 

 

 

 Foto: Nina Kristiansen 

 

https://www.arendalsuka.no/event/view/12439 

Program 

Baren er åpen fra 19:30 

 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/12439


Torsdag 15. august 

09:30–10:30 Festsalen: Bruk av barn i bistand og bistandsforskning – verdighet, stigma, mål og 
midler 

Faglig ansvarlig: Anne Kielland 

Arrangementsassistent: Åge 

Gave til eksterne  

Både bistandsarbeidere og bistandsforskere står ofte ovenfor etiske dilemmaer. «Do no harm» skal 
være et grunnprinsipp, men noen ganger er det fristende å rettferdiggjøre etiske overtramp med 
argumentet om at: Målet helliger midlene. 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11613 

 Kari Helene Partapuoli, generalsekretær, Plan International Norge 
 Ragnhild Dybdal, førsteamanuensis, Senter for Krisepsykologi, UiB og OsloMet 
 Gunnar Zachrisen, ansvarlig redaktør, Bistandsaktuelt 
 Alf Berg, fotograf og skribent, selvstendig 
 Sunniva Folgen Høiskar, leder, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale 

Hjelpefond 
 Tewodros Kebede, forsker, Fafo 

Møteleder: Andrew Kroglund. 

 

 

 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11613


 

Torsdag 15. august 

11:00–12:00 Festsalen: Hør LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om økt ulikhet, 
organisasjonsgrader og tillitsvalgtes hverdag 

NB I papiravisa står dette arrangementet i 1. klassesalongen. 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 Mette Ødegård 

Møteledere: Sissel og Anne Mette 

Arrangementsassistent: Anne Hege 

Gave til eksterne: Ett håndkle 

Vi prøver å skape en tradisjon med å invitere LO-lederen til en samtale om aktuelle spørsmål for 
fagbevegelsen og arbeidslivet. I de seinere årene har forskjellene mellom høyt og lavtlønte blitt 
større. Det skaper bekymring, i likhet med at andelen fagorganiserte nå er under 50 prosent. 

 Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder 
 Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo 
 Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo 
 Kristine Nergaard, forsker, Fafo 
 Bård Jordfald, forsker, Fafo 

https://www.arendalsuka.no/event/view/12221 

 

Gabrielsen, Trygstad, Ødegård, Nergaard og Jordfald 

Program 

1. Faglig oppspill (5 min) v/Bård Jordfald om lønnsforskjeller, med påfølgende samtalerunde. 

2. Faglig oppspill (5 min) v/Kristine Nergaard om organisasjonsgrad, med påfølgende samtale 

3. Ny teknologi og behov for kompetanseutvikling 

4. Foran valget – populistiske strømninger (bompengeparti osv) og frykt for høyrepartiene (ref. 
ETUC-kongress i Wien). Hva er det som gjør at mange er så sinte og forlater de etablerte politiske 
partene? Hvordan merkes dette i fagbevegelsen?  

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/12221


Torsdag 15. august 

13:30–14:30 Festsalen: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av 
utsatte barn og unge 

Faglig ansvarlig: Inger Lise Skog Hansen, Tone Fløtten 

Arrangementsassistent: Bente Mcl 

Gave til eksterne: drikkeflaske (3 stk)  

Den moderne velferdsstatens innretting av tjenestene kan føre til svikt og utfordringer i 
oppfølgingen av utsatte barn og unge. Det er særlig når behovene er sammensatte og mange 
tjenester kan ha ansvar, at utfordringene oppstår. Manglende samarbeid kan føre til at behov ikke 
oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Blir det trøbbel i 
velferdsstatens grenseflater? 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11649 
 

  

Borgen, Eide, Nærestad, Fløtten og Skog Hansen 

Kjøreplan: 
 
13.30 Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo 
13.35 Innlegg ved Inger Lise Skog Hansen, Fafo-forsker (ppt *) 
13.50 Panelsamtale med 3 x 5 min kommentar innledningsvis: 

Marianne Borgen, ordfører, Oslo 
  Helge Eide, områdedirektør, KS 
  Elisabeth Nærestad, prosjektleder Arendal kommune 
14.05 Panelsamtale – kommentatorene og ILSH 
14.30 Slutt 
 
Debattleder: Tone Fløtten, Fafo  

* ppt med animasjoner. Program må lastes ned i forkant. Samme animasjon/program som på 
Fafokonferansen.  

 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11649


Torsdag 15. august 

15:00–16:00 Festsalen: No strings attached? Statens pengestøtte til muslimske organisasjoner og 
trossamfunn 

Faglig ansvarlig: Olav Elgvin 

Møteleder: Ragna Lillevik 

Arrangementsassistent: Eli 

Gave til eksterne  

Bør staten stille krav når den gir penger til muslimske organisasjoner og trossamfunn? 

 Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
 Olav Elgvin, forsker, Fafo 
 Farukh Qureshi, politiker for Ap i Oslo 
 Rania Jalal al-Nahi, Statsviter og samfunnsdebattant 
 Basim Ghozlan, forstander i Det Islamske Forbundet 
 Ragna Lillevik, forsker, Fafo 

https://www.arendalsuka.no/event/view/11648 

 

Foto: F.v: Joys, Elgvin, Qureshi, Basim Ghozlan, al-Nahi og Lillevik 

Program 

Velkommen ved møteleder Ragna Lillevik, Fafo-forsker 

Innledning ved Olav Elgvin, Fafo  

Panel som inkluderer de 4 øvrige deltakerne 

  

https://www.arendalsuka.no/event/view/11648


Festsalen 

Kapasitet: 120 på bord, samt rader med stoler 

Utstyr:   2 skjermer  

   1 mik i bordstativ + 6 håndholdt mik (alle mik har ledning) 

   pc (m/mus & trådløs peker) 

Møbler:  3-4 cafebord med svart duk 

   Tre barkrakker tilgjengelig hvis behov 

Teknikker: Ann Sidsel er til stede hele tiden. PPT kan gis henne 

Medvind: Helene 98 42 68 81 er lokaleansvarlig. Kan bistå med ommøblering og annet. 

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 

 

 


