
Hvordan navigere i et arbeidsliv under endring?  

KART OG KOMPETANSE

09.30 Registrering. Kaffe/te og frukt

10.00 Velkommen. Ved konferansier 
 Bodil H. Andersen, leder av 
 Kompetansefondet HK-AAF  

10.05 Åpning. Ved Terje Olav Olsson,  
 LO-ledelsen, Landsorganisasjonen 
 i Norge

10.15 Utviklingstrekk i norsk arbeidsliv  
 – hva vet vi og hvor går vi?
 Ved Johan Røed Steen, forsker ved 
 Fafo med utgangspunkt i prosjektet  
 «The future of work: Opportunities  
 and challenges for the Nordic 
 models», samt rapportene «Fagarbei- 
 dere og fagopplæringens betydning for  
 innovasjon» og «Tariffavtalene som  
 virkemiddel i kompetansepolitikken» 

11.00 Pause

11.10 Hvorfor satse på utdanning og  
 kompetanse? Ved Gina Lund, 
 direktør i Kompetanse Norge 

11.35 Hva skjer med oss i arbeider-
 bevegelsen når verden 
 forandrer seg? HK Danmark   
 opplevde en massiv medlems-
 nedgang og måtte begynne å tenke  
 helt nytt. Hvilke konsekvenser fi kk  
 dette for ansatte, tillitsvalgte og  
 ledelse i organisasjonen? Innledning  
 ved Kirsti Hansen Demény, 
 avdelingsleder for informasjon,  
 organisasjon og samfunnskontakt 
 i Handel og Kontor i Norge 

12.00 Lunsj

12.45 Kulturelt innslag. 
 Ved Tove Bøygard, musiker og sanger

13.00 Hvordan lærer vi? 
 Hvordan motivere? Hvordan  
 unngå oppsigelser, men heller 
 bygge kompetanse med utgangs-
 punkt i foretakets mål og strategier.  
 Ved Benedikte Sterner, Spesialråd-
 giver innen utdannings- og 
 kompetansepolitikk, Samfunnspolitisk  
 avdeling i LO. Jobber også med kamp-
 anjen «Yrkesfagenes år 2018» og  
 sitter i det offentlig utvalget for 
 «Behov for kompetanseheving som  
 følge av digitalisering i arbeidslivet» 

13.20 Balansekunst – hvordan   
 beskrive kompetanse som  
 bygges opp i arbeidslivet. 
 Utvikling av modell og metode for å  
 beskrive kompetanse. Ved Tormod  
 Skjerve, seniorrådgiver, Virke

13.40 Kartlegging av realkompetanse.  
 Presentasjon av veilederen for 
 dokumentasjon av realkompetanse. 
 Ved representant fra partssammen-
 satt utvalg AAF-HK 

13.50 Kompetansepluss – grunnleg- 
 gende faglig løft. Bedriftstilpas- 
 sede undervisningsopplegg med  
 utgangspunkt i at arbeidsplassen er  
 den viktigste læringsarenaen. Ved  
 Gro Svennebye, leder for fagavde- 
 lingen i Studieforbundet AOF Norge

14.10 Hvordan organisere og 
 fi nansiere utdanning og 
 kompetanse på arbeids-
 plassen. Mulige fi nansierings- og  
 stipendordninger. Ved Bodil H. 
 Andersen, leder av Kompetanse- 
 fondet HK-AAF 

14.25 Oppsummering

14.30 Vel hjem

PROGRAM

Konferanse 14. november 2018, Oslo Kongressenter Folkets Hus   • Påmeldingsfrist 1. oktober 2018

Arrangører: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF


