
 

 

Til ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter i Innlandet 
 

Lillehammer 25. mars 2022 
 

Invitasjon til samarbeidskonferanse 2022 
 
Kommunal-kommunal og distrikts departementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten 
(LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) inviterer med dette statlige arbeidsplasser Innlandet til  
 
samarbeidskonferanse på Scandic hotell Hamar, 31. august – 1- september 2022. 
 
Invitasjonen sendes til alle statlige arbeidsplasser i Innlandet. Målgruppen for konferansen er de 
lokale partene i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra 
virksomheten deltar sammen.  
 
Konferansen er gratis, vi dekker til utgifter kurs, reise og overnatting. 
 

Vi ber påmelding innen 17. august 2022 via denne lenken: Samarbeidskonferanse 2022 | 
Statsforvalteren i Innlandet.  
 
På grunn av begrenset hotellkapasitet, vil "førstemann til mølla"-prinsippet gjelde. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til medlemmer av arrangørgruppen for Innlandet: 

Arild Kjempekjenn LO arild.kjempekjenn@lostat.no  

Lisbeth Huse Berntsen YS sfmoplbh@statsforvalteren.no  

Bente Ovedie Skogvang UNIO bente.skogvang@inn.no 

Thale M. Briseid Wangen Akademikerne thale.merethe.briseid.wangen@mattilsynet.no  

John-Arne Birkeland Nav john-arne.birkeland@nav.no  

Parshang Aminian Statsforvalteren paami@statsforvalteren.no  

Solveig Seem Statsforvalteren fmhesse@statforvalteren.no  
 
I Hovedtariffavtalene i staten (HTA) er det satt av midler til felles opplærings- og utviklingstiltak 
for ledelsen og tillitsvalgte i statlige virksomheter, jf. HTA pkt. 5.3.1. Formålet med midlene er å 
bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt, blant annet ved å skape en 
felles forståelse av lov- og avtaleverket. Midlene brukes til å arrangere samarbeidskonferanser 
rundt om i landet. Undersøkelse blant statlige HR ledere viser at det er både behov og ønske om 
mer informasjon om lov- og avtaleverk. 
 
Vi ser frem til å møtes på samarbeidskonferanse! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsgruppen for regionalt samarbeid i Innlandet. 
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Samarbeid og medbestemmelse i fremtidens arbeidsliv 
 
 
Med forbehold om endringer i programmet. Detaljert program legges ut innen 1. august og sendes 
de som melder seg på.  Vi setter av tid til diskusjon og summing rundt bordene.. 
 

Onsdag 31. august 
11.30  Lunsj  
12.30  Velkommen og introduksjon  
 Den norske modellen 

Video om den norske modellen  

 
Den norske modellen og partssamarbeidet. 
Egil André Aas, Leder i LO Stat  
Gisle Nordheim, Statens personaldirektør   

 
Hovedavtalen i staten 
"Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, 
medbestemmelse og utvikling?"  

 Pause  

 
Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen  
 

 
Innlandseksempler på godt partssamarbeid.  
Arbeidsgivere og tillitsvalgte fra bl.a. fra Nav, Mattilsynet, 
Statsforvalteren.   

 Pause  

 
Nye tariffavtaler og lokale forhandlinger. Siste nytt om 
årets forhandlinger. 
 

 

Tillitsreformen  
Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste 
prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og 
bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. Et viktig formål er 
å styrke trepartssamarbeidet.  Medvirkning og inkludering er 
viktige verktøy for å få gode lokale prosesser.  

16.55  Oppsummering av dagen  
17.00  Program slutt 
18.30  Aperitiff 
19.00  Middag 

 

 
torsdag 1. september  
Frokost og utsjekk før kl. 
09.00 

09.00  

Bærekraftsmålene og partssamarbeid 
Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Alle 
land har et ansvar for å oppfylle bærekraftsmålene innen 

2030. Hvordan kan offentlig sektor bidra til at vi når 

bærekraftsmålene? Hvordan implementere bærekraftarbeidet i 
medbestemmelsen i statlig sektor.   



  

 
Mangfold og likestilling 
Likestillingssenteret  

 

Kompetanseutvikling i staten i et arbeidsliv i endring 
"Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden – 
utfordringer og tiltak" 
Kompetansesatsing i staten - Planer for tverrgående 
kompetanseutviklingstilbud for statsansatte  

 Pause m/kaffe  
 Den hybride hverdagen  
12.30 Oppsummering av disse to dagene, avslutning og vel hjem  
13.00 Lunsj og avreise 

 

https://likestillingssenteret.no/

