Er du kandidat eller fagligpolitisk tillitsvalgt i ditt lokallag har vi har gleden av å invitere deg
til årets viktigste fagligpolitiske konferanse i regi av SV og Fagforbundet. Konferansen har
som hensikt i å både være et område for debatt, men vi ønsker også å dele kunnskap om to
av valgkampens viktigste saker, heltidskultur i kommunene og profitt i velferden. Det er
veldig viktig å innhente kunnskap på dette området siden det er noe vil som parti går til valg
på. For SV er det svært viktig å synliggjøre og bekjempe høyresidens reduksjon i permanente
heltidsstillinger i kommunen samt at de oppmuntrer til å ta ut profitt fra velferdstjenestene.
Tidspunkt: 24. Mai
Sted: Clarion Hotel & Congress på Gardermoen
Påmeldingsfrist: 1. Mai
Påmelding: https://www.sv.no/fagligpolitisk-konferanse-2019/
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Program for fagligpolitisk konferanse i Sosialistisk Venstreparti
Kommune- og fylkestingsvalget 2019
09.30 Registering og innsjekk
10.00 Velkommen og program for dagen
10.10 Audun Lysbakken, leder i SV om hovedsakene for valgkampen 2019
10.30 Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet om hovedsakene for valgkampen 2019
11.15 En kommunal heltidskultur med Sara Bell, Ida Søraunet Wangberg


Hvordan ser det ut i norske kommuner i dag? Fakta, undersøkelser og innsikt
om heltidkulturen.



Hva er utfordringene med dagens situasjon?



Hva er venstresiden sine løsninger, hvordan snakker vi om dem og hvordan
får vi løftet dette til en viktig sak i valgkampen – sammen!

13.00 Lunsj
14.00 Lokal workshop – hvordan lykkes i hjemkommunen
15.30 Pause
16.00 Profitt i velferden vår med Linn Herning


En statusrapport på konkurranseutsatt velferd. Fakta, undersøkelser og
innsikt om velferdsprofitører



Hva kan vi gjøre lokalt og hvilke løsninger har vi, hvordan snakker vi om dem –
og hvordan snakke til potensielle velgere om profitt i velferd?



Hva er SVs forhold til de ideelle aktørene

17.00 Hvordan løse det lokalt med Marianne Borgen, Sunniva Holmås Eidsvoll
18.00 Avslutning og hjemreise
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