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“DANSEGULV FOR DEMOKRATIET”

Viktigere enn noen gang
– mer enn 1000 arrangementer

DEN STORE
SAMTALEN

SOMMERLEIR
FOR VOKSNE

Kåre Willoch og Erik
Solheim samtaler
med Anne Grosvold
om de store spørsmål.

Marie Simonsen
vender alltid tilbake
til Arendalsuka.
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LEDER

TIL KAMP FOR
DEMOKRATIET

Velkommen

For 50 år siden, i det historiske året 1968, klatret Olof
Palme opp på et lasteplan i Visby på Gotland. Den allerede
da omstridte undervisningsministeren var på ferie, men lot
ikke sjansen gå fra seg til å holde en tale om ”Socialdemokratin – Framtidsgarantin.”

Første gang?
Det er ofte magisk; det å
oppleve noe første gang. Da
jeg hørte om idéen ”Arendalsuka,” var jeg solgt. Jeg undret
meg: Hvorfor har ingen tenkt
på en slik uke før?

Palme visste ikke der og da at han la ned grunnsteinen
for Almedalsveckan, en nå for lengst etablert institusjon
for det frie ordskiftet i Sverige. ”Alle” må være der i uke
27 hvert år, hvis ikke plasserer du deg selv på utsiden av
svensk samfunnsdebatt.

Da vi startet opp, var det ingen av oss som trodde at
Arendalsuka kunne bli så omfattende som den er blitt. Likevel, under den første uka i
2012, var det noe helt spesielt
å vandre i Arendals gater. Det
var som å gå der for første
gang. Boder, stands og ikke
minst folkelivet i kjente gater,
men likevel så annerledes.

Arendalsuka, hvert år i uke 33, er én av flere demokratifestivaler i Europa som er inspirert av Almedalsveckan.
Årets uke er den sjuende i rekken og den største – så langt.
1000 arrangementer går av stabelen denne uka i sørlandsbyen. Titusener tar turen til Arendal for å delta i eller observere dette ”demokratiets dansegulv.”

Vi er jo vant til at vår kjære
by endrer seg i sommerukene
når turistene strømmer til.
Likevel, Uka i 2012 vitnet om
noe mye mer. Engasjementet
fortalte meg klart og entydig
at det ikke stemmer hva vi så
ofte får høre, det at folk ikke
bryr seg, at man er lei av politikk. Påstanden er rett og slett
ikke sann. Arendalsuka er
blitt en manifestasjon på at vi
i Norge er så heldige å ha et
særdeles bredt spekter av frivillige, av organisasjoner og
etablerte partier som utgjør
selve fundamentet i vårt folkestyre.

1968 rystet verden. Robert Kennedy og Martin Luther
King ble myrdet, Tet-offensiven markerte begynnelsen på
slutten for USAs krig i Vietnam, TV-bilder fra Biafra skaket
oss alle, studentopptøyene i Paris var revolusjonen nær og
sovjetiske tanks drepte Tsjekkoslovakias demokratiske vår.
Også 2018 er preget av uro. En uberegnelig amerikansk
president sverter allierte og hyller despoter. I Europa er vi
vitne til at bevegelser som går til kamp mot det flerkulturelle fellesskapet styrker seg, etablerte partier er i villrede
hvordan de skal svare. Vi ser det i Norge og i våre naboland.
Almedalsveckan og Arendal denne uka, er arenaer hvor
demokratiets utfordringer – og betydningen av de demokratiske verdiene – tas opp til seriøs og grundig debatt. 50
år er gått siden starten, men verden av i dag forteller oss at
fortsettelsen er like viktig.

Det er med dette som utgangspunkt jeg igjen ønsker
velkommen til Arendalsuka.
Uansett om du er engasjert, eller bare vil observere, så vil du
i løpe av disse dagene kunne
overvære – eller delta i – dialog, diskusjon og debatt.

Terje Svabø

ARENDALSUKAS RÅD:
Ordfører Arendal kommune
(leder) - Robert C. Nordli
Fylkesordfører Aust-Agder
fylkeskommune - Gro Bråten
Fylkesordfører Vest-Agder
fylkeskommune - Terje Damman
Ordfører Kristiansand
kommune - Harald Furre

HOVEDPROGRAMKOMITÉEN
for Arendalsukas
eget program
Øystein Djupedal (leder)
Helene Fladmark
Harald Stanghelle

ARENDALSUKA UNG
Helene Fladmark (leder)
Ola Eiksund
Representant for LNU

Høytidelige ord, men Arendalsuka er blitt et verksted for
demokratiet. Ikke minst derfor er det at vi legger så stor
vekt på Arendalsuka Ung, en
egen arena for de kommende
generasjoner.
Jeg gleder meg til å se deg i
Arendal.
Robert C. Nordli
ordfører og leder av
Arendalukas råd

Maria Moksness
Arendalsuka Ung

GENERELLE
HENVENDELSER

Harald Danielsen - leder

maria.moksness@
arendalsuka.no

post@arendalsuka.no

harald.danielsen@
arendalsuka.no

Tone Skindlo Taraldsen
koordinator
tone.skindlo.taraldsen@
arendalsuka.no

Dag Tynes
produsent hovedprogram

Tone Worren Kløcker
vertskap

PRESSEHENVENDELSER

tone.worren.klocker@
arendalsuka.no

VERTSKAPSTELEFON

Gunn Alice Andersen
sponsorer

dag.tynes@arendalsuka.no

LO - distriktssekretær
Agnes Norgaard

Frank Kvarstein – stands,
utescener og byområder

Hans Birger Nilsen
avtaler og sikkerhet

Universitetet i Agder
viserektor - Stephen Seiler

frank.kvarstein@arendalsuka.no

Helle Ruhaven
kommunikasjon

hans.birger.nilsen@
arendalsuka.no

Programkomitéen ved
leder - Øystein Djupedal

For her deltar alle på like vilkår. Arrangementene er åpne
for alle og de er gratis. For
Arendalsuka er dette en ufravikelig forutsetning. Like viktig er det at alle som deler vår
visjon, våre grunnleggende og
overordnende verdier, skal få
delta og dermed være med på
å videreutvikle vårt demokrati.

PROSJEKTGRUPPE
ARENDAL KOMMUNE

gunn.alice.andersen@
arendalsuka.no.

NHO – direktør
Siri Mathiesen

Ordfører og rådsleder Robert C.
FOTO: MONA HAUGLID
Nordli.

helle.ruhaven@
arendalsuka.no

Øystein Negeaard
pressesenter
presse@arendalsuka.no

presse@arendalsuka.no

905 29 805

REDAKSJON
PROGRAMAVISEN
Terje Svabø, redaktør
Tone Skindlo Taraldsen
Maria Dalby
Linn Juul-Petersen
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Prosjektgruppen
i Arendalsuka
Hovedprogramkomiteen for Arendalsuka består av f.v
Øystein Djupedal (leder), Helene Fladmark og Harald
Stanghelle. Bildet er tatt under komiteens besøk hos
FOTO: ARENDALSUKA
Almedalsveckan i sommer.

I mer enn ett år planlegger
Arendalsukas hovedprogramkomite de sentrale
elementene i denne
rikspolitiske og internasjonale
møteplassen.

Hovedprogramkomitéen
Prosjektgruppen i Arendalsuka: Hans Birger Nilsen, Helle Ruhaven, Dag Tynes, Tone Skindlo Taraldsen, Frank
FOTO: MONA HAUGLID
Kvarstein, Maria Moksness.

Gjennom hele året jobber denne
gjengen for å lage en enda bedre
Arendalsuka enn den forrige.
Vår oppgave er å tilrettelegge for
dette demokratiske dansegulvet,
hvor over 800 ulike organisasjoner, politiske partier, medier og
virksomheter deltar for å formidle budskap og debattere aktuelle
spørsmål; i møte med hverandre
og publikum.
I alt vil det finne sted ca 1000
arrangementer.
Vi har mange oppgaver: Alt fra å
utnytte byrommet på en hyggelig
og forsvarlig måte, se til at infrastrukturen er på plass. Vi samarbeider med det lokale næringslivet og ser til at informasjonen på
våre nettsider og andre kommunikasjonskanaler er aktuell og

riktig. Vi lager programavis og
tilrettelegger for pressen.
Alle standplasser i Politisk gate
skal måles opp og kulturopplevelser planlegges og gjennomføres.
Ikke minst medvirker vi til et
spennende og variert program for
barn og ungdom, hvor betydelig
vekt legges på forståelsen av de demokratiske verdiene. Og veldig,
veldig mye mer.

Hver arbeidsdag blir vi overrasket og ydmyke over alle som vil
være en del av dette dansegulvet.
Vi er svært imponert over den
kreativitet som utvises for å synliggjøre sak og/eller budskap.
Dessverre, og ofte med tungt
hjerte, klarer vi ikke å innfri alle
disse ønskene, nettopp fordi vi
må ta hensyn til alle.

Det er mye som skal tilrettelegges når 70.000 - 80.000 mennesker inntar en sørlandsby av
middels størrelse en uke i august.
Vi opplever at viljen til samarbeid er stor hos lokalbefolkningen, arrangører og samarbeidspartnere.
Det gjør vår jobb lettere, og er
grunnen til at vi allerede nå gleder oss til å ta fatt på Arendalsuka 2019.

Prosjektgruppen i Arendalsuka
består av Tone Skindlo Taraldsen, Helle Ruhaven, Dag Tynes,
Hans Birger Nilsen, Frank Kvarstein og Maria Moksness. Nå arrangementet nærmer seg utvides
teamet med Gunn Alice Andersen, Øystein Neegaard og Tone
Worren Klöcker.

Målet med hovedprogrammet er å løfte opp de
viktigste og mest aktuelle temaene – akkurat
nå – for debatt og samtaler. Her samler vi markante politikere og de fremste fagfolkene fra
inn og utland for å sette temaene inn i et større perspektiv. I arbeidet med å utarbeide et representativt program, har vi et verdifullt samarbeid med en rekke aktører.
Gjennom høsten inviteres organisasjoner, politikere, virksomheter, journalister og enkeltpersoner til å komme med forslag til spørsmål
som bør tas opp under Uka. Dessverre klarer vi
ikke favne alle gode forslag; det er rett og slett
ikke plass til alle gode ideer
Hovedprogrammet foregår hovedsakelig i
storsalen i Arendal kultur- og rådhus, men
også på andre arenaer. Stortingspartienes egne
partitimer, som foregår på Kanalplassen, inngår også som en del av hovedprogrammet. Her
er det partiene selv som lager og presenterer
innholdet.
Vår målsetting er at publikum og deltakere
skal gå litt klokere ut av debattene enn da de
kom.
Har du innspill til tematikk for Arendalsuka
2019, følge med på våre nettsider for informasjon rundt dette.

4 / ARENDALSUKA /

Annonsebilag / Fredag 10. august 2018

En samtale med Kåre Willoch er å sammenligne med en
inspirerende forelesning. Temaene er mange, men han passer selv
nøye på å holde tråden. Han lar ikke innskutte spørsmål forstyrre
sine resonnementer før han mener seg ferdig med svaret.

Kåre Willoch deltar også i år under Arendalsuka, et arrangement han beskriver som «et veldig positivt tiltak».

FOTO: MONA HAUGLID

EN INSPIRERENDE
HISTORIETIME MED
KÅRE WILLOCH
Det er både utfordrende og givende nok en gang å intervjue Willoch; en journalistisk øvelse jeg har gjennomført mang en gang og
som hovedregel med stort utbytte – i alle fall for undertegnede. Det
slår meg i løpet av samtalen at han ennå – unnskyld, ennu – ikke
har sagt til meg: ”Jeg ville ikke ha stilt spørsmålet slik.” Så kanskje

har jeg vært for forsiktig, eller er Willoch blitt mildere?
Uansett, utgangspunktet for intervjuet er at han også i år skal delta under Arendalsuka, denne gangen i samtale med tidligere SV-leder, nå assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim. Anne Grosvold skal lede
”Den store samtalen” mellom de to på Kanalplassen tirsdag ettermiddag.
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BOLLER OG RUNDSTYKKER
Forstår vi vår tidligere statsminister rett, vil han legge vekt på hvor viktig det er å kunne
sin historie for å forstå nåtidens utfordringer. Han skyter inn: ” Hadde Trump kunnet
historie, ville han ikke ha satt i gang en handelskrig. Enhver som har lest litt om hva
som skjedde i 1930-årene, vet hva slike proteksjonistiske tiltak kan føre til.”
Intervjuet finner sted på Erna Solbergs kontor i Høyres hus, velvilligst stilt til disposisjon av generalsekretær John-Ragnar Aarset. Willoch ville ikke møtes på en restaurant
”med slike høye smørbrød. Finn et sted med boller og rundstykker med ost.” Aarset
klarte nesten å etterkomme det ønsket.
På veggen henger et bilde med flere kjente Høyre-profiler, blant andre Erling Norvik:
”Vi hadde et veldig tillitsfullt samarbeid, som var positivt og viktig. Du vet, han ville
aldri bli statsråd, selv om jeg spurte flere ganger. Erling mente han kunne utrette mer i
en friere rolle.”

VI MÅ FORSTÅ RUSSLAND
Hva bør så ”Den store samtalen” dreie seg om? Willoch konstaterer at det hverken
nasjonalt eller internasjonalt dreier seg om én samtale, men flere aktuelle spørsmål.
Han velger å starte med den vestlige verdens forhold til Russland:
”Da Mikhail Gorbatsjov meget fortjenestefullt var med på å gjøre slutt på den kalde
krigen, burde den vestlige verden ha fulgt opp med en større forståelse for Russlands
interesser. Antydningen om NATO-medlemskap for Ukraina, ble utgangspunktet for
en unødvendig konfrontasjon mellom øst og vest.
De vestlige land burde ha tenkt seg mer om, ikke valgt en linje som førte til økte
motsetninger. Sanksjonene som ble innført etter annekteringen av Krim, kan jo ikke
være noen varig løsning. Vi er alle tjent med gode kår også i Russland. Dessuten er det
ytterst lite som tyder på at befolkningen på
Krim igjen ønsker å bli en del av Ukraina.”

BARNEFAMILIENES KÅR
På den hjemlige fronten er Høyres nestor
fortsatt meget opptatt av barnefamilienes
kår. Han sier at det fødes for få barn i Norge
og at realverdien av barnetrygden er gått
sterkt ned:
”Det er rett og slett ikke riktig at barnetrygden har stått stille i kronebeløp. Ved
siste århundreskiftet ble den satt ned for familier med tre eller flere barn. Deretter har
den stått stille i kronebeløp, slik at realverdien er gått kraftig ned. En løsning kan være
at skattesystemet endres slik at foreldre med
flere barn ikke betaler like mye i skatt som
barnløse. Jeg mener en bedre ordning vil
være at foreldre får fradrag som monner i
skatten. De som ikke tjener nok til å få uttelling for en slik endring, bør få kontanttilskudd.
Vi må for all del unngå at barna får en
fornemmelse av at foreldrene er fattigere
enn andre fordi de har valgt å få flere barn.
De psykologiske virkningene på barna vil
være svært uheldige,” fastslår han.

MER MODERAT FRP
Som sagt, Willoch mener at ”Den store
samtalen” må ha plass til flere elementer.
Han sier at det var riktig å ansvarliggjøre
Fremskrittspartiet ved å ta det inn i regjering:
”Det har åpenbart hatt en modererende
effekt, bare se på synet på bompengene.”
Selvsagt er vår tidligere statsminister også opptatt av klima og forventer at han får
utdypet sine synspunkter under Arendalsuka, men understreker at det går for sakte med
korrekte klimapolitiske tiltak, ikke minst mot den forsøplingen plasten representerer.
Hvis vi så tar med at han vil avvikle ”den merkelig taxfree-ordningen” og i stedet
senke prisene på Vinmonopolet med 15 prosent og at han ikke skjønner ”hvorfor det er
viktigere å bevare enhver kvadratmeter av Oslomarka i stedet for å sikre sol og grønt for
boliger i hovedstaden,” har vi vært gjennom de fleste av temaene i denne intervjurunden.

SNART 90
Tredje oktober fyller Kåre Willoch 90 år. Jubilanten har planene klare for hvordan han
skal feire dagen sammen med sine aller nærmeste. Hva som ellers skal skje, vet han
ikke, men legger til: ”Jeg sier som Sokrates; alt med måte!”
Tekst: Terje Svabø

FOTO: MONA HAUGLID

Det er rett
og slett
ikke riktig
at barnetrygden
har stått
stille i kronebeløp.
Ved siste
århundreskiftet ble
den satt
ned for
familier
med tre
eller flere
barn.
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Interessert
i ung alder
8. juni fikk sjuende klasse ved Roligheden skole på
Tromøy i Arendal besøke Stortinget. Der fikk seks
journalister fra ChildPress intervjue stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

SISTE FINISH:
Vilde Haslekås
Solheim og
Anton William
Fladmark har
intervjuet
mange via
telefon, og
jobber her med
siste rest.

Det skal være greit å
være politiker i Norge,
fra alle partier

GOD TID: Stortingspresidenten tok seg
god tid til klassen fra
Roligheden skole og
juniorjournalistene i
CIPC. Anton W.
Fladmark intervjuer,
mens Markus Thunes
filmer. Foto: Stortinget.

Tone W. Trøen, stortingspresident (H)

FOTO: MONA HAUGLID

Hva var det som fikk deg til å bli politiker?

Hvilke tiltak har du gjort for å forbedre
– Det var faktisk veldig mange år siden. Jeg var ung og situasjonen rundt byggingen av garasjen?
drev med idrett, og så syntes jeg den kommunen jeg
bodde i hadde så innmari dårlig treningsfasiliteter for
barn og unge. Så det var det første engasjementet
mitt – det gjorde at jeg ble aktiv.

Hva er det viktigste du gjør som
stortingspresident?

– Ja, vi har fulgt veldig tett opp, og jeg har vært der
flere ganger. Og så har vi passet på at vi får beskjed
dersom det nå skulle vise seg at det skulle koste enda mer penger. Foreløpig har det gått veldig bra. Vi har
fått inn en ekspert som også betyr mye, han har lang
erfaring og han betyr mye for at vi styrer prosjektet
godt nå.

– Det er å lede møtene i Stortinget, passe på at alt
arbeid som skjer her inne går sånn som det skal gå, og
at det er greit å være politiker i Norge, fra alle partier.

Ut ifra det det jeg har forstått skal du
åpne Arendalsuka og Arendalsuka Ung.
Hvorfor mener du barn og unge burde
komme til Arendalsuka?

Hvis du skulle endre én ting i skolen,
hva ville du endret?

– Jeg er jo veldig opptatt av at barn og unge bryr seg
om demokratiet vårt, og engasjerer seg ikke bare i
politikk, men alt annet som det er viktig at barn og
unges stemme høres i. Og at dere som er unge bruker
ytringsfriheten deres og at dere sier deres mening.
Derfor er det jo innmari viktig at barn og unge også er
en del av Arendalsuka, som handler om nettopp det –
være tydelig og ha en stemme. (©ChildPress.org)

– Stortingspresidenten skal egentlig ikke være så
veldig politisk, men jeg er veldig opptatt av at barn og
unge skal ha det trygt på skolen, for jeg tror at det
henger sammen med hvor mye man klarer å lære.
Så jeg er veldig glad for at det er flere helsesøstre
som er på plass i skolen nå, og så håper jeg vi får
enda flere.

Hvordan var det å overta ansvaret for
byggingen av garasjen etter Olemic
Thommessen?
– Det var jo en veldig stor oppgave å få, men jeg har
bestemt meg for at sammen med de andre som sitter
i presidentskapet, skal vi følge veldig tett opp, og så
skal vi forsøke å gjennomføre dette prosjektet på en
måte som gjør at folk igjen får tillit til Stortinget.

ChildPress er et nettverk av skolebarn knyttet sammen gjennom
journalistikk basert på
barns interesse og ønske om å forstå og bli
hørt i et samfunn der
barns stemme ofte ikke
blir hørt. ChildPress utforsker alle muligheter
til å gjøre barn og unge
interessert i journalistikk. Et godt samarbeid
med bibliotek og skolen har lenge vært en
av deres kjernesaker.
Fakta sjekking og kritisk kildebruk er også
høyt på lista til ChildPress, noe som er viktig i en tid med mye
«Fake News». De har
kontorer i Arendal og
Brussel, og sprer seg til
andre deler av Europa.
Sjekk nettsiden childpress.org og Arendals
lokale
Facebook-side
og Instagram – Arendal
I got you covered.

JUNIORJOURNALISTENE: Denne
gjengen har laget sakene om
Arendalsuka Ung.F.v: Elena
Tellefsen Vhile, Josefine Rygh
Bergraf , Dina Madelen Halvorsen,
Vilde Haslekås Solheim , Anton
William Fladmark og Markus Thunes.
FOTO: LINDA ASKELAND
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Det er gått mer enn 60 år siden sist hun
var i Arendal. Besøket fant sted i 1957,
samme året som hun fikk sin debut på lerret gjennom klassikeren ”Fjolls til fjells.”
Liv Ullmanns filmkarriere startet her
sammen med kjente navn som Leif Juster,
Unni Bernhoft, Frank Robert og Willie
Hoel.
Det var en beskjeden begynnelse på en
eventyrlig karriere, med over 40 filmer.
Uten tvil er hun Norges mest kjente skuespiller, med bred internasjonal anerkjennelse, to Oscar-nominasjoner og et dryss
av høythengende utmerkelser, både nasjonalt og internasjonalt.
Liv Ullmann er skuespiller, regissør og
forfatter. Teater, film og TV er hennes scener.
I Norge har hennes betydelige roller i filmer
som An-Magritt og Utvandrarna skrevet
seg inn i historien. Listen over suksesser er
for øvrig meget lang, ikke minst gjennom
samarbeidet med Ingmar Bergman.

POLITISK OG SOSIAL AKTIV
På scenen i Arendal, sammen med Anne
Grosvold, kommer vi nok til å bli nærmere
kjent med en annen, sentral side av Liv Ullmanns liv; hennes mangeårige sosiale og
politiske engasjement. Hun har vært aktiv
i det humanitære arbeidet både for
UNICEF og UNESCO og i egenskap av
representant for disse organisasjonene
besøkt en rekke utsatte nasjoner, som følge
av menneske- eller naturskapte ødeleggelser. Undertegnede møtte henne første
gang i slummen i Manila i 1987, hvor hun
sammen med mann og datter med egne
øyne satte seg inn i innbyggernes lidelser.
”Hva kan det internasjonale samfunnet og
vi som enkeltmennesker gjøre for å gi barn
og voksne i slummen mulighetene til et bedre liv,” var spørsmålet hun stilte seg. Turen til
Manila var en oppfølging av et for henne allerede langvarig humanitært oppdrag.
I 1980 reiste hun sammen med blant andre Elie Wiesel og Joan Baez til Thailand
og gikk sammen med medisinsk personell
til den kambodsjanske grensen for å yte
hjelp til flyktningene. Hun har hatt sterke
opplevelser i Haiti og Bangladesh med
medmennesker som i motsetning til henne
selv, ikke står overfor noen valg. De er
fengslet i sin fattigdom, en skjebne Liv Ullmann gjennom sitt engasjement ikke vil
akseptere.

LIV ULLMANN
INNTAR SCENEN
I ARENDAL
Liv Ullmann nærmer seg de 80, men hun
tenker fremover. Hun vi gi sitt bidrag til
samfunnsdebatten, der hvor hennes brede
og lange erfaring kan bety en forskjell.

Hennes innsats for flyktninger, vil åpenbart bli et tema under torsdagens samtale
i Kulturhuset. I alle fall er deres situasjon
det første Liv Ullmann tar opp da vi
snakker med henne på telefonen fra Boston:
” Globalt sett er jo flyktningesituasjonen
dessverre utviklet seg i negativ retning. Hva
gjør den med oss? Våre holdninger avslører
egoistiske sider hos oss som kan velge. Hva
er meningen med livet når vi ikke tar slike
tragedier inn over oss? Det er i alle fall holdninger jeg ikke vil identifisere meg med.
Men det er også et annet tema hun må
forvente å få spørsmål om:
”Du kommer til å bli spurt om #metoo?
”Om #metoo skal jeg selvsagt si noe,
hvis jeg blir spurt om det. Her er mange
skjebner, trakasseringer og voldtekter.
Dette får jeg utdype i Arendal.”
”Hva er du mest opptatt med nå?”
Jeg skriver litt om temaer som berører
akkurat det vi nå snakket om; om behovet
for empati, medfølelse, hva man vil med
livet. Jeg søker inn i mitt indre og forhåpentligvis formulerer enkelte tanker som
også andre kan ha glede av å lese.”
I forhåndsomtalen av Liv Ullmanns besøk heter det at hun vil snakke om ukjente
sider av sitt liv, hendelser som ikke tidligere er offentlig kjent. Hun vil også snakke
om sitt sterke, sosiale engasjement.

FOTO: NTB SCANPIX

LIV ALENE
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Oppvekstsofaen i Arendal
Oppvekstsofaen er en viktig møteplass
for alle som er opptatt av barn og unges
oppvekstvilkår. Her samles mennesker
med erfaring, kunnskap og posisjon
for å bidra til at barn og unge i Norge
får en bedre oppvekst.

Et samlet forskningsmiljø på oppvekstfeltet er enig om at foreldre – både fedre og mødre – er viktige
for barnets utvikling. Så hvordan involveres fedre i barnevernssaker? Har barnevernstjenestene for lave
forventninger til den forelderen som ikke har omsorgen og hvordan kan familieråd sørge for at begge
foreldrene lettere kan være en ressurs for barna?
Bufdir legger frem nye undersøkelser om hvordan barnevernstjenestene jobber for å involvere begge
foreldrene i barnevernssaker som omhandler deres egne barn.
Debatt i Oppvekstsofaen:
• TORE STRØMØY (journalist og programleder)
• ANITA STORHAUG (NTNU)
• ATHAR ALI (leder i Norsk Innvandrerforum)

• ARE SAASTAD (REFORM (ressurssenter for menn)
• ELLEN MOSSIGE MARTINSEN (Færder kommune)
• MARI TROMMALD (Bufdir)

Tid: Onsdag 15. august kl. 15.30 - 17.00 | Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Frihet, likhet og farskap – farsrollen 2018
Hvordan opplever fedre sin rolle i familien… og i hvilken grad opplever de at tjenesteapparatet er relevant
for dem? Begge foreldrene er like viktige for barn. På hjemmebane er arbeidsfordelingen mellom mor og far
stadig mer likestilt, og i samspillet med barna inntar mange foreldre komplementære roller. Det ﬁnnes ingen
fasit i foreldreskap.
Så hva tenker fedre i Norge om sitt foreldreskap? Vurderer fedre seg som likeviktige i barnas liv som
mødrene - og er mødrene enige i dette? Bufdir legger frem en ny foreldrerolleundersøkelse og inviterer til
ulike innledninger med vekt på fedrerollen med påfølgende debatt.
Innledninger:
• TORE SAGEN, skuespiller, komiker og en del
av Radioresepsjonen
• VETLE LID-LARSSEN, forfatter og spaltist
• HELENE URI, FORFATTER, språkforsker og professor
• PEDER KJØS, psykolog og spaltist
• MARI TROMMALD, direktør Bufdir

Debatt i Oppvekstsofaen
• LINDA HOFSTAD HELLELAND, barne- og likestillingsminister
• DORA THORHALLSDOTTIR, standupkomiker og familieterapeut
• THORGEIR KOLSHUS, sosialantropolog og spaltist
• MAHMOUD FARAHMAND, debattant
• THOMAS SKJØTHAUG, psykologspesialist

Tid: Torsdag 16. august kl. 13.00 - 15.00 | Sted: Clarion Hotel Tyholmen

ILLUSTRASJONSFOTO: TINE POPPE

Er fedre i barnevernet en
undervurdert ressurs?
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▲

NORGES FORSVARSFORENING
UNDER ARENDALSUKA 2018
ER DET BARE PRAT DET POLITIKERNE SIER OM FORSVARET?
Forsvaret er beskrevet som underdimensjonert og underfinansiert. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har
brukt begrepet minimumsforsvar om Forsvaret av i dag.
Hva har partiene gjort for å styrke Forsvaret de senere årene? Er det bare snakk, eller er det substans i det
politikerne sier?
Møt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), tidligere forsvars- og utenriksminister, stortingsrepresentant Espen
Barth Eide (Ap), stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) og stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde
(FrP) i debatt under Arendalsuka. Debattleder: Generalsekretær Christian Bugge Hjorth, Norges Forsvarsforening.
Innleder er tidligere forsvarssjef, i dag forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, general (p) Sverre Diesen som snakker
om de dilemmaer Forsvaret har stått overfor, om erfaringer knyttet til utforming og finansiering av strukturen.

▲

▲

Denne interessante debatten går av stabelen mandag 13. august 2018 klokken 11.00 – 13.00 i restaurant Madam
Reiersen. Enkel servering.

HVA VIL VI MED HEIMEVERNET?
Vi møter den nye sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen. På møtet kan du
delta med spørsmål og kommentarer!
Kristoffersen har lang og bred erfaring fra Hæren. Han har blant annet ledet Forsvarets
spesialkommando og vært nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. Kristoffersen
har bred erfaring fra operativ virksomhet og er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for
sin innsats i Afghanistan i 2007 og 2008.
Hvilke planer har han for HV? Er det tyngre våpen, flere soldater, mer trening og et betydelig
større budsjett HV ønsker seg i fremtiden? Eller ønsker han et helt nytt HV? Dette er en mann
politikerne bør lytte til.
Møtet finner sted tirsdag 14. august på Tyholmen hotell, store sal, kl. 13.00 til 15.00.

▲

▲

Enkel servering.

EN AV STATENS VIKTIGSTE OPPGAVER ER Å BESKYTTE
LANDET OG BORGERNE MOT OVERGREP UTENFRA.
Å SVEKKE FORSVARET ER Å SVIKTE DENNE OPPGAVEN.
ARENDAL FORSVARSFORENING, NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
(NVIO) AUST AGDER - NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND AVD. NEDENES – ARENDALS
SJØMANDSFORENING - DISTRIKTSRÅDET HV-08 AGDER OG ROGALAND

▲

▲

Besøk oss på stand 118 og 119 foran DnB innerst i Pollen!
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Design: Innoventi

Veiledere fra karrieresentrene i Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder er til stede på
Kompetanse Norge-standen på Sam Eydes plass.
Mandag 14.00–18.00
Tirsdag, onsdag og torsdag 12.00–16.00
Fredag 10.00–14.00
Kom innom for speed-veiledning og CV-sjekk.
• Ta med CV-en din og få råd om hvordan du
lager en proff CV.
• Hvordan få den jobben du ønsker deg?
• Hva er en god søknad?
• Hvordan takle jobbintervjuet?
• Hva kan du bruke din utdanning og erfaring til?
• Hvem trenger din type kompetanse for tiden?
kompetansenorge.no/karriereveiledning

Setter
næringslivets
interesser på
dagsorden
Morten Haakstad, daglig leder, setter
sentrale spørsmål på dagsorden. Gjennom
god dialog og gode prosesser løfter han
frem de viktige sakene for medlemmene i
Arendal Næringsforening.
«Kontakt meg gjerne om du har en sak
som er viktig for deg! »

Velkommen til våre kafédebatter:
Innvandrerkvinner:
Kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe?
Madam Reiersen, tirsdag 14/8 11.00–12.00
Innvandrerkvinner jobber mindre enn innvandrermenn, og
mange som kommer i jobb, faller fort ut igjen. Hvorfor er det
slik? Hva skal til for at kvinnene får en jobb og beholder den?
Med: Gina Lund, Kompetanse Norge | Libe Rieber-Mohn, IMDi | Anne Brit
Djuve, Fafo | Beate Hagen, IKEA Slependen | Rama Jama, student.
Debattleder: Terje Svabø
Foto: Céline Thommesen

Norge i omstilling:
Må du tvinges til etter- og videreutdanning?
Pigene på Torvet, torsdag 16/8 11.30–12.30
Arbeidslivet endrer seg raskt, og alle må stadig lære nye
ting for å henge med på jobben. Hvorfor tar da færre av oss
etter- og videreutdanning? Er det tid, motivasjon eller støtte
fra arbeidsgiver det skorter på?
Med: Camilla Tepfers, EVU-utvalget, partner og medgründer inFuture |
Mailen Greve, ansvarlig for Statoil Academy | Liv Sannes, arbeidslivspolitisk
avdeling LO | Gina Lund, Kompetanse Norge.
Debattleder: Terje Svabø

kompetansenorge.no

Kontakt
Morten Haakstad
Daglig Leder
M: 901 57 899
arendalnaeringsforening.no
Arendal Næringsforening

Samarbeidspartnere
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NHC Group – en drivkraft for positiv endring

Norlandia Barnehagene

Norlandia Care

Hero Group

Aberia Healthcare

Selskapene i NHC Group byr på følgende
spennende seminarer under Arendalsuka:
Hvordan skape samfunnsnytte gjennom
ungdommers mestring

Barn utsatt for menneskehandel i Norge –
min kamp for et verdig liv

14

15

TIR

KL 16:00 - 17:30
STED Thon Hotel Arendal
ARRANGØR Kjør for livet

ONS

Angelica Kjos forteller sin historie fra en barndom
i fosterhjem, barnehjem og ungdomshjem. Hun
forteller om menneskehandel, tortur, rusavhengighet
og overgrep. Nå er hun erfaringskonsulent i Aberia og
pådriver for brukermedvirkning i barnevernet.

Hindrer språkkrav regjeringens
inkluderingsdugnad?

Hvordan sikre varm, nær og god omsorg
i norske sykehjem?

ONS

KL 14:00 - 15:30
STED Arendal bibliotek
ARRANGØR Hero Kompetanse

Regjeringens inkluderingsdugnad skal få flere
flyktninger og innvandrere i jobb. Samtidig stilles
det strenge språkkrav til mange jobber i samfunnet.
Brukes språkkrav som et påskudd for å hindre at
flyktninger får jobb og gjøre Norge til et mindre
attraktivt land for asylsøkere?

16
TOR

159
158

KL 16:00 - 17:00
STED Pigene på Torvet
ARRANGØR Aberia Healthcare

Gjennom historien til en Europamester som ble sosial
entreprenør lærer vi om hvordan endringen i Ørjans og
mange andre ungdommers liv skaper stor økonomisk
nytteeffekt for lokalsamfunn i Norge.

15

Torvscenen
Torvet

KL 10:00 - 11:00
STED Bankgården
ARRANGØR Norlandia Care

Vi setter søkelys på hvordan systematikk i pasientsikkerhetsarbeid kan gi bedre opplevd kvalitet for
sykehjemsbeboere og på hvordan teknologi kan gi
en mer individualisert og verdig omsorg. Vi vil også
belyse lederskap som kritisk innsatsfaktor.

THE NHC GROUP OF COMPANIES

157
156
155
154
153
152

147
148
149
150
151

146
145
144
143
142

141
140
139
138
137
164
136
163
162
161
160

aten

166

165

ndg
Stra

Besøk oss på våre stands. Aberia og Hero finner du
på stand 139. Norlandia Care og Norlandia Preschools
finner du på stand 150 og 151.

Sammen i krigen

16
TOR

KL 16:00 - 17:30
STED Pigene på Torvet
ARRANGØR Aberia Healthcare

Marius Karlstrøm vokste opp i barnevernet. Da han
var 14 år møtte han Freddy Bolle, miljøarbeider i
Aberia. Freddy ble vendepunktet for Marius. Han så
ressurser der andre så problemer, han så kreativitet
der andre så uønsket adferd. Freddy og Marius
forteller sin historie.
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Almedalsveckan markerte i år sitt 50 års jubileum. Et halvt
århundre er gått siden Olof Palme steg opp på lasteplanen og
kombinerte sommerferien med sitt politiske budskap.
Arendalsuka er blitt
mye større
og ikke
minst mer
vesentlig
enn hva vi
turde håpe
på da vi
startet opp.
ØYSTEIN DJUPEDAL, ER LEDER AV HOVEDPROGRAMKOMITEEN FOR ARENDALSUKA.

FOTO: MONA HAUGLID

”LÄNGE LEVE DEMOKRATIN!”
Arendalsuka er inspirert av Almedalsveckan
og Øystein Djupedal mener det svenske mottoet passer som hånd i hanske også for den
norske utgaven.
Lederen av hoedprogramkomiteen, Øystein
Djupedal, er bokstavelig talt kampklar; tent for
å ta fatt på nok en uke med debatt, konferanser, samtaler, kultur og ikke minst meningsfylt
samvær i den idylliske sørlandsbyen.
I sommer hentet han og flere andre som står
i spissen for den norske uka, inspirasjon i Visby. De tok med seg hjem gode ideer, men forberedelsene til en Arendalsuke spekket med
program fra grytidlig morgen til sen kveld, har
pågått i over ett år. Djupedal er mer enn fornøyd med årets program:

Gratis og for alle. For ledelsen i Arendalsuka
er det helt avgjørende å holde fast ved enkelte
grunnprinsipper: Folkestyret og kunnskap om
samfunnet skal være gratis for alle, slik at man
kan gjøre seg opp sine egne meninger, uten
hensyn til lommeboka. Uka skal derfor være
for alle og gratis, i den forstand at arrangementene er åpne ( så lenge det er plass) og at det
ikke skal koste noe å komme inn. Videre skal
arrangementene ikke benyttes til salg eller andre kommersielle aktiviteter.
Djupedal er urolig over hva han ser som en
tiltagende kommersialisering av enkelte aktiviteter under uka, i den forstand at noen organisasjoner benytter dyre byråer til å planlegge
sine møter:

”Jeg sa det i fjor, men vil gjenta det i år: Arendalsuka er blitt mye større og ikke minst mer
vesentlig enn hva vi turde håpe på da vi startet
opp. Programmet for den første uka var klar i
2011, men da terroren kom til Norge ble den
selvsagt avlyst. Fra 2012 har det bare gått en
vei: Ei stadig mer omfattende uke.
Dette skyldes selvsagt ikke bare dyktighet,
men en god porsjon flaks og ikke minst en enestående innsats og dugnadsånd fra Arendal
kommune og administrasjonen der. Det finnes
ikke det eventbyrå som kunne ha gjort jobben
like godt som kommunens ansatte.
I tillegg må jeg få legge til at det blant politikere, næringsliv, kulturarbeidere, det frivillige Norge og samfunnsinteresserte generelt,
åpenbart var et behov for en slik uke.,” slår
Djupedal fast.

”Dette har selvsagt ikke alle økonomi til og
jeg vil understreke at vi i Uka legger meget godt
til rette for de hundrevis som ønsker å markere
seg på den ene eller annen måte; så særdeles
kostbar byråhelp burde være unødvendig.
La meg oppfordre byens utesteder, hoteller
og de private som leier ut leilighet/hus: Vis
måtehold! Jeg ønsker ikke at prisene skal stige
under Uka. Det er i strid med den dugnadsånden som denne uka virkelig er tuftet på.”
Djupedal har for lengst døpt innholdet i
Arendalsuka som ”Demokratiets dansegulv.”
Han sier at dessverre er det å fremme og arbeide for demokratiet, ikke blitt mindre krevende de åra Arendal har vært i sentrum for
det politiske ordskiftet i Norge:
”Å styrke troen på demokratiet er selve motivasjonen for vårt arbeide. Derfor satser vi også

DET HELE STARTET FOR 50 ÅR SIDEN DA
OLOF PALME HOLDER SIN ETTER HVERT SÅ
HISTORISKE TALE.
FOTO: HISTORISK

så sterkt på Arendalsuka Ung, dra med de
unge i den åpne og sunne meningsbrytningen
denne uka representerer.

I Europa ser vi beklageligvis regjeringer som
misbruker sitt mandat til å innskrenke borgernes rettigheter. Medias arbeidsvilkår begrenses og domstolenes uavhengighet angripes. I
mange land i Europa – også i våre naboland ser vi udemokratiske krefter med betydelig
innflytelse. Utfordringen fra slike grupperinger og partier må vi ta på høyeste alvor og i et
slikt internasjonalt perspektiv blir Arendalsuka enda mer givende å jobbe med,” understreker Øystein Djupedal.
Tekst: Terje Svabø
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Vi gir deg

JOBBSJANSEN hver dag!

Møt arbeidsgivere på vår stand på Sam Eydes plass.
Alle er på jakt etter folk!
MANDAG 13.8.

TORSDAG 16.8.

Kl 14.00-18.00: TM-huset
(Avd Grimstad og Tvedestrand)

Kl 11.00-14.00: Burger King
Kl 14.00-17.00: Sørlandet Sykehus

Grimstad og
Tvedestrand

FREDAG 17.8.

TIRSDAG 14.8.

Kl 09.00-14.00: XXL

Kl 11.00-14.00: Avfall Sør
Kl 14.00-17.00: Kruse Smith

ONSDAG 15.08. KL. 10.00
Kantina ved NAV Arendal, inngang fra Pollen

ONSDAG 15.8.
KL 11.00-12.30: Nordisk Jobstart+
Kl 15.30-17.00: Nordisk Jobstart+

«Hvor lenge vil du bo hjemme? Planlegg i tide,
før andre må gjøre det for deg...»
Hvordan kan Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral
bistå?

ONSDAG 15.08. KL. 12.00 OG KL. 13.00
Eureka kompetanse
Mind the gap
Foredrag ved Oda Blålid - om gapet mellom nåværende
kunnskap og dagens praksis knyttet til muskel og
skjelettplager.

– Vi gir mennesker muligheter
Følg oss på:
Jobbprat Sørlandet
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Her møter du NMBU på Arendalsuka 2018:
Følg med på arendalsuka.no for flere arrangementer.
TIRSDAG 14/8
10.00 – 12.00

Pakkhuset Galleri, Torvet 9

Teknoromantikk eller teknorevolusjon?
Kan teknologi redusere klimaendringene? Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten.
Arr.: NITO

12.30 – 14.00

Telenors Arena

Digital kompetanse i en digital tid – Hvordan lykkes vi?
Rektor Mari Sundli Tveit holder innlegg før debatten.
Arr.: Tekna, NITO, Abelia, IKT-Norge

16.00 – 16.45

Lille Andevinge

Nabokrangler er ikke lovløse
Foredrag ved Einar Bergholm, Førstelektor/ advokat, Institutt for eiendom og juss, NMBU.
Arr.: Juristforbundet

ONSDAG 15/8
10.00 – 12.00

Arendal kino

Vi har trua – derfor investerer skognæringen
Seminar om innovasjon i norsk skogindustri. Professor Margareth Øverland forteller
om «Foods of Norway», et senter for forskningsbasert innovasjon ved NMBU.
Arr.: AT Skog, Viken Skog, Norges Skogeierforbund

12:00 – 14:30

Eureka kompetanse 1

Åpent møte om genmodifisert mat
Arr.: Bioteknologirådet, Senter for digitalt liv Norge, Heidner biocluster, NHO Mat og Drikke,
Aquagen, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Norsk landbrukssamvirke, Forbrukerrådet,
Sjømat Norge, NMBU v/ prosjektet GENEinnovate

14:00 – 15:00

Fagforeningenes hus, Salen i 3. etasje

Hvor mye skjuler nordmenn i skatteparadis? Innsats mot skjult inntekt og formue
Annette Alstadsæter professor ved Handelshøyskolen, NMBU, skattedirektør Hans Christian
Holte , ØKOKRIM og media debatterer den private skatteflukten fra Norge.
Arr: Skatteetaten
19:00 – 20:30 MS Sunnhordland (eksakt plassering kommer senere)

SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap
Rektor Mari Sundli Tveit deltar i debatten.
Arr.: UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien (LMI), Inven2

TORSDAG 16/8
09:30 – 11:00

Arendal kino, Sal 1

Hovedprogram: Finnes det monopol på sannhet?
Rektor/ UHR-leder Mari Sundli Tveit deltar i debatten.
Arr.: Arendalsuka, Universitetet i Agder, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet

nmbu.no
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Inkluderende arbeidsliv for utviklingshemmede

HELT MED skaper arbeidsplasser i vanlig
arbeidsliv for personer med utviklingshemming. HELT MED legger stor vekt på oppfølging gjennom hele yrkeslivet. I løpet av
2018 er de første 45 arbeidstakerne på
plass, blant annet på hotell, sykehjem, ﬂyplasser, restauranter, butikker og barnehager. I løpet av 10 år har vi ambisjoner
om å skape nye arbeidsplasser for mer
enn 1.000 personer.
HELT MED drives av Stiftelsen SOR. HELT
MED utvikles i nært samarbeid med ﬁre av
LO’s fagforeninger; FO, Handel og kontor,
Fellesforbundet og Fagforbundet. HELT
MED/Stiftelsen SOR er også medlem i NHO
Arbeid og inkludering.
Se www.heltmed.no

Tirsdag 14.8. kl 16 i Bankgården
kan du møte oss på FO’s arrangement «Fra drøm til virkelighet forutsetninger for vellykket
arbeidsinkludering». Der møter
du blant annet Ida (bildet) som
har fått jobb gjennom HELT MED
på Scandic hotell.
Vi har også stand hele uken.

Stiftelsen SOR

www.stiftelsensor.no
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Arendalsuka utvider et fra før godt og variert utvalg av scener
og lokaler. Blant annet er Appellscenen utvidet med et større
telt. Regn er ikke lenger noen hindring for arrangementene.

FOTO: ARENDALSUKA

NYE SCENER FOR DEBATT
Teltscenen:

Formålet med teltscenen er å gi et tilbud til organisasjoner som ikke har
økonomi til å leie de store lokalene sentralt i Arendal. Disse er derfor
prioritert ved tildeling. Teltet er 15 x 15 meter og inneholder scene, stoler
og enkelte bord. Det er plass til ca. 150 mennesker.
Arrangementene åpner mandag 13. aug. kl. 17:00. Deretter går det
slag i slag fra kl. 08.00 om morgenen til kl. 22.00 om kvelden, til og med
fredag 17. aug. Det vil være fem arrangementer hver dag, slik at de mest
ivrige tilhørerne kan få med seg hele 22 arrangementer (inklusive mandagen) i løpet av uka. Det er svært mange spennende temaer som tas
opp – her nevnes kort klima og miljø, helse, digitalisering, teknorevolusjonen i norsk landbruk, omsorgsforskning og debatt med tidligere partiledere m.m.

Appellscenen:
Appellscenen ligger på Teaterplassen. Teaterplassen er en liten grønn
park som ligger på Tyholmen, mellom Tyholmen Clarion Hotell, Tyholmen Kolonial og Stenhuset restaurant. Arendalsuka samarbeider med
nevnte etablissementer for tilbud av mat og drikke av høy kvalitet med
kortreiste og lokale råvarer. Forhåpentligvis har vi her klart å etablere

et sted hvor man kan nyte god mat og drikke samtidig som man kan få
med seg sentrale temaer i samfunnsdebatten.

Appellscenen vil være åpen fra tirsdag til fredag mellom kl. 11.00 til
19.00 og ble første gang brukt av Arendalsuka i fjor. Vi laget en liten
scene og innbød folk til å holde appeller. Dessverre opplevde vi at en
del av arrangementene regnet bort. Av denne grunn blir det et større
telt i år i tilknytning til scenen med bord og stoler hvor man også sitter
trygt i le for vær og vind.

Teaterplassen:
I år – som i fjor – vil det bli en utstilling på teaterplassen. Fem montere
med bilder tatt av fotograf Morten Krogvold i Nepal. Det er bilder tatt
av jenter og gutter med funksjonshemming og retter søkelyset på denne
gruppen sårbare personer.
I samarbeid med Grid vil også Reindriftssenteret i Kautokeino sette
opp en samisk lavvo med reinskinn på gresset i parken, hvor det arrangeres møter og samtaler.
Sjekk dag til dag programmet på Arendalsuka og les om alle programpostene på Teltscenen og Appellscenen. Her er noe for enhver
smak!
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Selv om aktuell samfunnsdebatt og politisk holmgang er
sentralt under Arendalsuka, er det definitivt også mye å
velge mellom for alle kulturinteresserte.

SCHEEN JAZZORKESTER,
FOTO: DAN RIIS

EI UKE MED UNIKE
KULTURTILBUD
Tilbudet av kulturarrangementer spenner fra
klassiske konserter til medrivende dokumentarfilm. Det er billedkunst, litteratur og en stor
bredde i debatter om kulturen, ofte kombinert
med kulturinnslag av høy kvalitet.
Kulturen kan oppleves på mange forskjellige
scener – fra den store folkefesten på Kanalplassen til den intime scenen i Bakgården. Bygården er en av de best bevarte og den er blitt
et ettertraktet spillested for mange artister.
Selv regnvær ikke kan ødelegge den spesielle
stemningen i Bygården.
Kulturarrangementene viser mangfoldet i
norsk kulturliv og gir tilskueren en gratis, unik
opplevelse i flotte rammer.
Det vil også være kulturarrangementer i
regi av Arendal Ung – se side 6 og 7 i avisens
del 2.
Her er et utvalg av kulturarrangementer:

I tillegg til Kjetil Bjerkestrands egne komposisjoner, blir også norsk musikk godt representert.

Oslo Strykekvartett,
l Bakgården, tirsdag kl.20.00
Rett etter en interessant kulturdebatt kan du
møte Oslo Strykekvartett. Deres renommé,
som en av de mest allsidige strykekvartetter,
har siden starten i 1991 vært forent med høy
kunstnerisk standard og integritet.

Trio - Kirsti, Ola & Erik,
l Bakgården,
torsdag kl. 18.30

dets mest prisvinnende enere på fele. Som duo
spiller de Ropstads materiale.

Teater Anne Franks søsken,
l Kulturhuset, fredag Kl. 19.30
Fredag kveld byr på en samtale mellom Harald Stanghelle og kunstsamler Nicolai Tangen. De skal snakke om lidenskapen for kunst
og rett etter fremfører Kilden teater og konserthus sin oppsetting av stykket Anne
Franks søsken. Det er en forestilling om et
Europa i endring, hvor man forsøker å
gjøre diskusjonen rundt flyktninger til noe som berører oss, og
samtidig spør stykket om vi
tillater at historien gjentar
seg?

Rett etter samtalen
«Hva skjer i USA» leArendal Big Band,
det
av
Harald
l Kanalplassen,
Stanghelle, vil du
Scheen Jazzorkester,
fredag kl. 20.00
kunne oppleve en unl Kanalplassen, mandag kl. 15.00
ik trio. Trioen består
Scheen Jazzorkester spiller under åpningen av av Kirsti Huke Vok,
22 musikker vil sette gang i
Arendalsuka. Det er et profesjonelt stort jazzen- Ola Kvernberg og Erik
en koselig fredag kveld med
semble med 12 musikere basert i Skien. For dem Nylander. De vil spille
musikk som fenger og gir deg
som ikke har hørt de spille før, er dettemulighet- kjente låter av Tom
lyst til å danse. Bandet har tidKIRSTI HUKE TRIO,
en til å oppleve et av de mest anerkjente og pro- Waits, ABBA, Nick Cave og
ligere spilt på Arendalsuka, og
PRESSEFOTO
har du ikke hørt de tidligere, opgressive ensemblene. Her legges det
mange flere, i deres egen
flotte fortolkning. Her er
opp til folkefest med god musikk
pfordres du til å bli med denne kvelden.
det snakk om en trio med
og fantastisk stemning.
musikere av høy i klasse. Kirsti Kristiansand symfoniorkester,
Arve Tellefsen og
Huke fikk i 2017 tildelt Radka Ton- l Kulturhuset, lørdag kl. 13.00
Kjetil Bjerkestrand,
eff Minnepris.
Tradisjonen tro avsluttes lørdagen med en
l Bakgården,
klassisk konsert. Her har du sjansen for å opErlend Ropstad og
mandag kl. 20.00
pleve et profesjonelt symfoniorkester som også
Erlend Viken,
byr på seg selv. Benytt anledningen til å bli
l Bakgården,
Det er første gang at
kjent med den klassiske musikken helt gratis.
fredag kl. 13.30
Arve Tellefsen og Kjetil
Kom og nyt det beste klassiske musikken SørARVE TELLEFSEN,
Bjerkestrand gjester Baklandet har å by på.
FOTO: HARRY WAD
gården. Med så særs dyktige
Fredagen er selve kulturdagen under
musikere på plass er det all
Arendalsuka og rett etter en kulturde- Kultur er i fokus på mange andre arrangegrunn til å glede seg. Programmet
batt er det konsert med Erlend Ropstad og menter under Arendalsuka – for det fulle
vil inkludere et utvalg av filmmusikk, blant Erlend Viken. Ropstad er en av landets mest kulturprogram se nettsiden;
annet av John Williams og Enrico Morricone. anerkjente soloartister og Viken er en av lan- www.arendalsuka.no/kultur
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Norges nyeste universitet har modellene som
sikrer god intregrering mellom universitet og næringsliv
Snakk med oss om fremtidens undervisning på stand nr. 160

FoUI-ekspert

Industrimaster

Gaveprofessorat

USN ansetter forskning-, utvikling- og

Et masterstudie over tre år hvor studenten

Samarbeidspartnere finansierer viktig

innovasjonseksperter (FoUI) fra industrien i

studerer 50% og jobber 50% i en relevant

forskning i to til seks år innenfor relevante

deltidsstillinger for å øke antall forsknings-

bedrift. Studenten blir ansatt i bedriften

problemstillinger.

prosjekter mellom næringslivet og USN.
2

under studiene.

usn.no
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Visste du at du kan bruke tang som ingrediens i brødet ditt, drikke
vann fra spiselig emballasje, og bruke sjøgress som materiale til
mobildeksel eller til dine solbriller? De blå skogene forsyner oss med
unike muligheter til innovative løsninger for bærekraftige produkter.

Bærekraftig vekst
i de blå skogene
Torsdag 16/8
19:00 - 22:00
Le Monde Arendal,
Rådhusgaten 18,
4836 Arendal

Havet, som dekker mer enn to tredjedeler av planeten
vår, er livsnødvendig for oss mennesker. Marine planter
som finnes langs kysten, som mangrove- og tareskoger,
tidevannsmarsker og sjøgressenger, yter viktige
tjenester for miljøet og oss mennesker. De spiller en
viktig rolle i å holde våre hav sunne og fungerer som
et trygt habitat for marine arter. Dette marine livet
inkluderer fisk som vi fisker til mat, så vel som truede
arter som havskilpadder og sjøku. De bidrar til å
beskytte kystsamfunn mot stormer og bølger. I tillegg
absorberer de blå skoger store mengder karbondioksid,
og bidrar dermed med å redusere klimaendringene.
Nye innovasjoner viser også at de blå skogene kan gi
oss enda flere fordeler. Med et havmiljø truet av høyt
ressursbruk for økonomisk vekst, kan de blå skogene
brukes som bærekraftige alternativer. Tang og tare har

Norwegian
Blue Forests
Network

i en årrekke blitt brukt som mat, krydder og i medisin.
Men materiale fra tang kan også være med på å
redusere det enorme forbruket av plast, som er en
stor trussel mot dyrelivet i havet.
Blå innovasjoner og bærekraftig bruk av blå skog er
viktig i en overgang fra dagens økonomi til sirkulær
økonomi. Blå økonomi har potensial til å fornye
næringer og bedrifter slik at økologiske og miljømessige
risikoer reduseres.
På torsdag under Arendalsuka arrangerer Norsk
Nettverk for Blå Skog et arrangement med fokus på
innovasjoner fra blå skog, blå vekst og bærekraftig
bruk av marine ressurser. Under arrangementet
kan du drikke Ooho, smake tarepesto og teste
sjøgressprodukter.
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skråblikk
Du vet du er i Arendal når du på en tyve meter lang spasertur går forbi presten
Einar Gelius. Så islamkritikeren Hege Storhaug. Og så nokasraneren Erling Havnå.

Det demokratiske rotet
Ordene tilhører en venninne fra kommentatoriet i hovedstaden. Snakkeklassen. Som litt underforstått (eller – ikke så veldig underforstått
egentlig) synes det er eksotisk å besøke denne
byen en gang i året, i det sørlandske,
rurale distrikts-norge. Og det er jo den gjengen
som er her, den siste sommeruka år etter år. Det
er deres julaften og 17. mai og julebord og bedriftsfest og rotbløyte og seminar. Snakkeklassen, lobbyistene, politikerne og journalistene.
Samfunnstopper i privat og offentlig sektor.

Dagens Næringsliv har slått fast at hvis du
ikke er invitert til Arendalsuka, hvis du ikke
skal delta eller lede eller foredra i et av de mange, mange arrangementene under denne ukeslange demokratifesten – ja, så er du ingen. Ingenting. I hvert fall ingen norsk offentlighet,
den åpne eller skjulte, bryr seg om.
For oss som bor i denne byen hver uke året
rundt er det ingen spesiell opplevelse å se våre
lokale størrelser sprade rundt i gatene. For oss
er der rarere at Jonas Gahr Støre slikker på en
is i gågata, at Erna Solberg nikker smilende til
en eldre velger på Langbrygga, eller at noen
faktisk bruker tid på å ta en selfie med Sylvi
Listhaug på Kanalplassen. Makta kommer nær
oss og makta har flyttet ut av Oslo-gryta. Reist
til en slags ukeslang feriekoloni på Sørlandet,
hvor de bygger nettverk og diskuterer samfunnsutviklingen, mens de prøver å avgrense
fest fra fyll. Moro fra metoo. En liten ekstraferie for de allerede priviligerte, som egentlig ikke
trenger en hel uke på å tømme representasjonskontoene.

Tv-studioer og podkast-studioer slenges opp på
gatehjørner, båtdekk og tak, og bygårder og selskapslokaler blir plutselig trykkokere i en blanding av kraftige debattscener og mørke barer.
Det koker over av nasjonens mektigste synsere,
eksperter og premissleverandører. Og internasjonale.

For det har vært noen store og magiske øyeblikk av verdiutveksling og demokratiutøvelse i
denne festivalens ennå korte historie. De som
fant veien inn i salen Store Torungen for å høre
Charlie Hebdo-redaktøren Gerard Biard snakke, bare et halvår etter det brutale terrorangrepet i Paris – de glemmer det ikke. Det var tyst i
salen, en knappenål i gulvet ville vært øredøvende leven.

Det har vært noen historiske debatter og. Noen
punkter hvor det politiske Norge stoppet, eller
tok en liten sving. Som i 2012, da daværende
justisminister Grete Faremo kunngjorde litt
famlende i en direktesendt tv-debatt at politidirektør Øystein Mæland trakk seg fra stillingen
på grunn av de knusende konklusjonene i 22.
juli-kommisjonens rapport.

Arendalsuka ble etablert i – Arendal. Mot alle
odds, egentlig. Lang vei fra Oslo. Synes Oslofolk. Mer krøllete sted å reise til fra innsiden av
Ring 3, enn en kjapp flytur til en annen storby.
Noen bruker endatil kollektivtrafikken for å
slite seg nedover mot solen. Til denne litt inneklemte byen stappfull av stigma fra den gamle
«rudebilstasjonens» dager da Harald Eia og
Bård Tufte Johansen reiste ned og gjorde seg morsomme på lokalbefolkningens bekostning. Fylte
byen med et stigma av påmfri, bankedu-kultur og
stripete sossegensere. Siden har rutebilstasjonen
blitt revet. Unge arendalitter har sluttet å snakke
dialekt. Og når Harald Eia nå er på besøk i byen
er han en del av establishmentet, han står i teltet
til Dagens Næringsliv og forteller at vi er ikke så
gode på likestilling som vi tror. Uten at noen
egentlig blir sjokkert, smått bedøvet av gratis vin
som vi er.

Men satte seg, det gjorde altså Arendalsuka
straks. Sterke kreft er i byen, med litt hjelp fra lob
byist er som så nytt en av denne fest en, har nå fak
tisk klart å lage en beg ivenhet som er av den sor
ten at man føler man må være der for å – være

noen. For å være med. Den følelsen. De har vært
med å transformere denne byen med en berømt
rut ebilsta sjon til en by fylt med gjeldende polit ikk.

Noen er redde for å snakke om de
mo
k ra
t i.
Ytringsfrihet. Kalle det t e en demok rat ifest ival, en
hyllest til det frie ord og frie skifte. Det blir så fort
pompøst. Men i 2018 må vi kaste av oss frykt en for
store ord. Det er helt nødvend ig at vi løft er blikket
og ser at nettopp i vår tid, nettopp nå, er det ikke
de store ord og store verd ier vi skal være redde.

Det er de små.

En kompis av meg fra den samme snakkek lassen
i Oslo, et blasert, analyt isk og kaldt hode fra kommentatoriet i den nasjonale pressen, sier han har
slutt et å reise til Arendalsu ka. Den aldrende sur
pompen synes det blir for mye mas. Det blir for
kaot isk. For rot et e. Og jeg tenker at det er som
demok rat iet selv. Den best e sty refor men av de
alle.

Karen Kristine Blågestad


Kulturredaktør i Fædrelandsvennen
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KS og Arendalsuka –
en god match
«Norges største politiske møteplass», kaller
Arendalsuka seg. Og det er riktig - en uke i august
hvert år.
Alle andre uker, i alle år, er det hundrevis av politiske møteplasser
i Norge som er enda viktigere: I fylkesting, kommunestyrer,
bydelsutvalg og en rekke andre organer diskuterer og vedtar
folkevalgte representanter saker som er viktige for hverdagen til
innbyggerne i Norge.
KS arbeider for at alle disse politiske møteplassene skal bli så gode
som mulig, at lokaldemokratiet, selve bærebjelken i et levende
folkestyre, skal være så engasjerende og interessant som mulig for de valgte representantene, og for innbyggerne som har valgt
dem.
Derfor står KS – alene og sammen med andre – bak en rekke
arrangementer under Arendalsuka, derfor er KS med i enda ﬂere
debatter og møter som andre arrangerer, og derfor har KS i år valgt
å være blant Arendalsukas sponsorer.

I hovedprogrammet for
Arendalsuka 2018:
Tirsdag 14. august kl. 09.30 i Arendal Kino:
Den digitale kommunen - er den bra for deg?
Kunstig intelligens, velferdsteknologi, sosiale roboter
og andre digitale muligheter kan gjøre innbyggernes
hverdag enklere og velferdstjenester mer effektive. Men
alt er basert på utstrakt bruk av personopplysninger.
Hvordan kan kommunene utnytte disse mulighetene på
en måte som ivaretar grunnleggende rettigheter for hver
av oss?
ARR.: DATATILSYNET, KS OG ARENDALSUKA
To rsdag 16. august kl. 13.30 i Store To rungen,
Arendal kultur- og rådhus:
Er velferdsstaten truet av private aktører?
Venstresida sier private aktører truer velferdsstaten.
Høyresida sier den er et supplement og sikrer den.
Hvem har rett? Svaret får du kanskje i denne debatten.
ARR.: LO, NHO, UNIO, KS OG ARENDALSUKA
Fredag 17. august kl. 09.00 i Store To rungen,
Arendal kultur- og rådhus:
De nye fylkeskommunene - nytt liv eller langsom død?
Et ekspertutvalg har foreslått å ﬂytte mange
tunge oppgave over fra staten til de nye, større
fylkeskommunene. Forslagene har høstet både
begeistring og raseri, og vi får begge deler denne
morgenen. Stortinget skal behandle saken i høst, og de
viktigste aktørene møter du her.
ARR.: KS OG ARENDALSUKA

Fagseminarer:
KS arrangerer frokostseminarer på
Drømmeplassen kl. 08.00 - 09.15
Tirsdag: Om utenforskap og forebygging.
Bruker vi pengene riktig - eller bruker vi bare penger?
Hva er prisen, hvem betaler og hvem høster gevinsten?
Onsdag: Sykefravær i kommunene.
Hvilke utfordringer og muligheter ﬁnnes i arbeidet
med å redusere sykefraværet? Hva slags ledere får
til lavt fravær? Hvilke sammenhenger ﬁnner vi mellom
mestringsorientert lederskap og sykefravær?
KS presenterer ferske funn fra forskningen.
To rsdag: Digitalisering i skolen - fra
teknologistyrte behov, til behovsstyrt teknologi.
Hvilke premisser legges til grunn for vurderingen av
behovet for å bruke tid og penger på nye, digitale
produkter? Og aller viktigst: Lærer elevene mer?
Fagseminarer på Clarion Hotel Tyholmen:
Tirsdag kl. 08.30 - 10.00: Dyrt, tett og trivelig?
Tettstedene og byene fortettes i stor fart og høye priser
ekskluderer mange fra utbyggingsprosjektene. Mange
barnefamilier presses ut av sentrale områder med god
kollektivdekning og høy servicegrad, til områder med
færre funksjoner og dårligere kollektivtilbud. Hvordan
skal vi utvikle attraktive og klimavennlige tettsteder?
To rsdag kl. 11.00 - 13.00: Helgearbeid og
heltidskultur.
Alle er enige om at vi må utvikle en heltidskultur for
å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i
årene som kommer. Uenigheten handler om hvordan.
Mange peker på at helgearbeid er nøkkelen, men
den diskusjonen skaper fort konﬂikt. Hvordan skal vi
komme frem til gode løsninger uten å bli sittende fast i
uenighetene?

KS Ung:
Fredag 17. august i datarommet,
Eureka kompetanse (fulltegnet)
Under Arendalsuka inviteres skoleklasser til å
spille “Snasen”. Her skal de være rådmann/
administrasjonssjef i den ﬁktive kommunen Snasen,
og ta viktige beslutninger for kommunen. De lærer om
kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og
hvordan en kommune styres.

Les mer om KS på Arendalsuka her
www.ks.no/arendalsuka

Øvrige arrangementer:
I tillegg til egne arrangementer deltar KS på en rekke
møter, debatter og seminarer som andre arrangerer.
Se programmet for Arendalsuka 2018.
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OMSTART I ARENDAL
Norsk politikk har ikke vært seg selv det siste
året. Det skyldes hovedsakelig ett forhold, metoo. Det som begynte som et knippe anklager
mot Hollywood-regissøren Harvey Weinstein i
oktober i fjor om langvarig og omfattende seksuell trakassering, antente i løpet av kort tid
den offentlige samtalen verden om. Så også i
Norge. Og særlig har dette rammet politikken,
lokalt som på riksplan.
Jeg skal ikke her diskutere bevegelsen og ordskiftet som er oppstått i kjølvannet av det inntrufne. Det er nok å si at ingenting blir det
samme igjen. Metoo-saken er også politikk,
men har utover å reise sin egen politiske agenda også innvirket på resten av det politisk liv.
Alle partier har sine varslingssaker. Enkelte av
våre fremste stortingspolitikere sitter i utvisingsbåsen på ubestemt tid. Noen politiske miljøer har taklet det hele bra. For andre har det
vært rene ulykka.
Særlig hardt rammet er Arbeiderpartiet. Partiet slet i utgangspunktet med å samle seg etter
Stoltenberg-epoken. Strid om posisjoner, linjer
og lederskap har preget partiet fra 2014 til i
dag. Trond Giskes avgang som nestleder kan
ha vært nødvendig for å rydde opp etter anklagene mot ham, men har dernest bidratt til å
forsure partiets indre liv og å svekke det idepolitiske gjenreisningsarbeidet ytterligere.
For to andre partier med fremtredende politikere ute av spill, Høyre og Senterpartiet, ser
skaden ut til å være minimal. Erna Solberg
briljerer i rollen som landsmoder, nærmest hevet over all partipolitikk, mens Senterpartiet
skårer på misnøye med regjeringens strukturpolitikk, særlig inn mot kommune- og regionreformen. Det virker heller ikke som om Fremskrittspartiet rammes av at Terje Søviknes
metoo-fortid igjen er blitt en sak i mediene.
Etter snart et år med disse debattene er det å
håpe at Arendalsuka kan sette en ny agenda
for det politiske ordskiftet. Alt har sin tid, og
nå er det tid for å sette andre saker fremst på
dagsorden. Det er nok å velge i, fra det globale
til det lokale.
For å ta det globale først: Verden er nesten
ikke til å kjenne igjen. Halvannet år med Donald Trump har gitt oss et spill vi knapt var
forberedt på. Hvem som nå er venner og fiender, må leses fra dagseddelen og ikke fra nedarvede mønstre for allianser og avtaler. For
Norge er dette ugreit, i første omgang handelspolitisk, i neste omgang også strategisk. Det

Jon P. Knudsen førsteamanuensis universitetet i Agder og bl.a. Valganalytiker.

FOTO: PRESSEBILDE UIA

kan i den sammenheng være en skjebnens
ironi at vi nettopp nå står foran en militærøvelse her til lands med uvanlig sterk alliert innsats, og at basepolitikken på nytt er blitt et tema. Håper dette lar seg gjøre.

våer: Regjeringen presser på for en fase to i
kommunereformen; en reform den gjerne vil
ha fullført. Samtidig lurer den på hvordan regionreformen skal landes, en reform den i utgangspunktet ikke ønsket.

”Pax Americana” synger uansett på siste verset. Da vil det igjen være tid for å ta fram floskelen om at Norge er et lite land i verden, og
montere denne innsikten inn i nye rammer.
Det er i så fall ikke en disiplin for nervesvake.

Under normale forhold ville disse forvaltningsreformene ha skapt voldsom debatt nasjonalt, og ikke bare i Finnmark, slik tilfellet er
nå. Men det har altså ikke vært et politisk normalår. La oss håpe at en ukes ordskifte rundt
Pollen kan endre på det. Vi møtes i Arendal for
en rikspolitisk omstart.

Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg.
Det bør prege årets Arendalsuke. Det er reformer under utrulling for begge forvaltningsni-

Jon P Knudsen
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Det blåser på toppene

Noen av våre mest markante partiledere tar bladet fra munnen og deler
reﬂeksjoner i etterpåklokskapens lys som tidligere ville satt nasjonen i fyr.

Partilederdebatten før partilederdebatten
Tirsdag 14. august kl. 20 - 21 på Teltscenen

GÅR ELBILPOLITIKKEN I ELITEFELLA?

#forskjELsnorge
Stor�nget har sa� som mål at i 2025 skal alle personbiler og små
varebiler som selges være utslippsfrie. Det krever en kra�ig
satsing på ladeinfrastruktur i hele Norge. I dag ﬁnnes det
fylker uten en eneste hur�glader og mange bor slik at hjemmeladning ikke er mulig. Hvert år øker avstanden mellom antallet
ladbare biler og �lgjengelige ladepunkt. Nissan og Fortum inviterer
derfor �l årets store ladedeba�.

Tirsdag 14. august kl. 13.30 - 15.30 i Am Eureka

KLIMAGEVINSTEN VED Å FANGE OG LAGRE CO

Fra avfallsproblem
til CO2-industri
Innledninger fra:
Olje- og energiminister Terje Søviknes (FRP)
Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten, Oslo kommune
Sverre Overå, prosjektdirektør, Equinor
Hildegunn T Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk Olje og Gass
Per Langer, Fortum
Fredrik Hauge, Bellona
Liv Monica Stubholt, Fortum Oslo Varme
Kje�l Lund, Oslo kommune

Onsdag 15. august kl. 09 - 10.30 i Am Eureka
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Ja til forutsigbarhet,
forpliktelser og trygghet!
Ja til flere pakkeforløp!

Livet i storbyen
Innvandrere i by opplever i langt større grad enn majoritetsbefolkningen opphopning av levekårsproblemer knyttet til bolig,
arbeid, inntekt, nabolag, sosialt utenforskap og helse. Dette viser
en ny rapport skrevet av by- og regionforskningsinstituttet NIBR
ved OsloMet – Storbyuniversitetet på oppdrag fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Invitasjon til politisk møte om pasientforløp i
samarbeid med pasientorganisasjoner
Tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00 – 16.15
Thon hotell Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal

Vi retter søkelyset mot levekår i storbyen og inviterer til:

Arrangør; Novartis Norge AS. Samarbeidspartnere: NRF,
LHL og Kreftforeningen
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LHL
Frode Jahren, Generalsekretær

15.15

Kreftforeningen
Ole Alexander Opdalshei, Ass. Generalsekretær
Beate Heieren Hundhammer, Leder politisk seksjon

15.20

HOD
Anne Grete Erlandsen, Statssekretær

15.25

Pasientintervju
Siri Lill i samtale med pasienter

15.35

Debatt
Panel med NRF, LHL, Kreftforeningen og politikere
Høyre: Anne Grete Erlandsen
Krf: Olaug Bollestad
Ap: Ingvild Kjerkol
Slutt

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt
og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. For informasjon om kostnader forbundet med deltakelse på
arrangementet, vennligst kontakt undertegnede.
«Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige
lover og forskrifter, Regler for legemiddelinformasjon samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI
har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De
regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på
måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og
rettslige vurderinger skal være avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet,
åpenhet og skriftlighet. Nedenfor er noen hovedpunkter fra reglene gjengitt:
•
Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard.
Sosiale aktiviteter vil ikke bli bekostet av legemiddelfirmaet.
•
Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen endres.
•
Dersom du er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet må du ha arbeidsgivers samtykke for å være
deltaker eller bidragsyter på arrangementet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som
arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling
av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler
for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at
firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når
som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg
mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000. Arrangør dekker møtekostnader,
tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til
det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og
oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker
å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.» Unntak fra
dette er advisory boards / investigator møter hvor arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader,
foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, reise- og oppholdskostnader, samt måltider knyttet
til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
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Tid: 14.30-15.30, 15. august
Sted: Pigene på torget
Mens storsamfunnet applauder innvandrerjentenes opprør mot
negativ sosial kontroll, møtes innvandrergutter i storbyen med en
forventing om å jekke seg ned. Ny forskning viser at det er guttene,
og ikke innvandrerjentene som sliter mest. Hvordan er det å vokse
opp som gutt med innvandrerforeldre i Groruddalen og på Holmlia?
Hvilke utfordringer møter gutta? Er de i skvis mellom stigmatisering
i samfunnet og forventninger på hjemmebane? Vi inviterer til
opplesning og samtale om utenforskap og fellesskap.
Møt forfatteren Zeshan Shakar, som vant Tarjei Vesaas’ debutantpris
i 2017 for «Tante Ulrikkes vei». Fra Holmlia kommer Dara Goldar, som
har skrevet et kapittel i boka «Kjære bror». Migrasjonsforsker Kristian
Rose Tronstad (OsloMet) bidrar med funn fra forskning om demografi
og levekår blant innvandrere og deres barn i storbyen.

Storbyfaktoren – rike byer og
dårlige levekår
Tid: Kl. 16.00-17.15, 15. august, + mat og mingel etterpå
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
De fleste av oss har fått stadig høyere levestandard. Samtidig er
antallet fattige husholdninger økende, og stadig flere barn med
innvandrerbakgrunn vokser opp i husholdninger med lav inntekt.
Denne utviklingen bekymrer og engasjerer. På den ene siden er
storbyens mangfold av folk, med ulik bakgrunn, språk, religion, kultur
og livsstil. På den annen side har storbyer særskilte utfordringer på
grunn av store forskjeller mellom fattig og rik. I storbyene er det
forskjeller når det gjelder utdanningsnivå, boligstandard og tilgang til
meningsfulle fritidsaktiviteter. Nabolag blir mer og mer like når det
gjelder hvem som bor der, og med det blir byene delt.
Hva kan storbyer gjøre for å møte disse utfordringene? Hvilke krav
stiller dette til offentlige tjenester og myndigheter?
Innledninger ved OsloMet-forskerne Kristian Rose Tronstad, Ingar
Brattbakk, Torhild Skotheim, Marianne Dæhlen og Espen Dahl.
Kommentarer ved Guri Melby (V) og Raymond Johansen (Ap).
Ordstyrer: Linn Stalsberg

FOTO: SIV DOLMEN
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Gutta på torget
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Pilene peker
i riktig retning
Erna Solberg

Høyre ønsker
et bærekraftig
velferdsamfunn

HØYRES
HJERTESAKER
Skape flere jobber

I Norge har vi gode velferdstjenester,
små forskjeller og mange i arbeid.
Vi er i dag et av verdens beste land å bo i.
Det ønsker vi også å være i fremtiden.

Kunnskap i skolen

Derfor skal elevene lære mer i skolen. Færre skal
falle fra. Bedriftene skal forske mer og bli grønnere.
Veier og jernbane skal rustes opp. Og det skal lønne
seg å arbeide og investere i norske arbeidsplasser.
Det er med optimisme og fremtidstro Høyre ønsker
å bygge fremtidens Norge. Et Norge som skal
være grønnere, smartere og mer mangfoldig enn
i dag. Et Norge hvor de som kan jobbe forsørger
seg selv og deltar i samfunnet. Et Norge i bedre
forfatning enn det vi selv overtok fra våre foreldre.
Et bærekraftig velferdssamfunn innebærer at vi
kan finansiere gode velferdstjenester, inkludere alle
i samfunnet og innfri klimamålene. Med en godt
utdannet og omstillingsdyktig befolkning, er få land
bedre rustet til å håndtere omstillingen enn Norge.
Bli med på å skape et
bærekraftig velferdssamfunn!

Høyre har flere
arrangementer
under Arendalsuka.
Se arendalsuka.no

Trygg omsorg,
raskere behandling
Styrke forsvar
og beredskap

DINE
HJERTESAKER
Vi ønsker dine hjerte-saker.
Besøk Høyres stand i den
politiske gate på Kanalplassen
eller på hoyre.no/innspill.

Lyst til å bli medlem i Høyre, frivillig eller
lese vårt program? Besøk oss på hoyre.no.
Vi ses i den politiske gata på Kanal
plassen og på Hill på Langbrygga.
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TILBAKE - OGSÅ I ÅR
Når jeg drar til Arendalsuka har jeg bilder i hodet. Det hender jeg
kjører bil, eller tar buss, men som regel tar jeg toget. Og som regel
reiser jeg sammen med min gode venn og kollega Martine Aurdal som
er enda gærnere etter Arendalsuka enn jeg, og det sier ikke lite.

Sommerleir for voksne
Hun kaller Arendalsuka sommerleir for voksne. Det er veldig kompakt, oversiktlig
og så faller alltid noen i vannet likevel.
Arendal er et strekk for de aller fleste i et langstrakt land, men Oslo-folk
har en tendens til å se all ferdsel utenfor ring 3 som en ekspedisjon. Det
gjelder særlig journalister etter at gullgåsa ble slaktet og gjenoppsto
som finn.no og Facebook. Mens vi i forrige århundre reiste helt til
Afrika og andre land i verden, er vår høyeste ambisjon i 2018 å
komme oss til Sørlandet.
Derfor er det bra at det skjer noe på Sørlandet også, ikke bare
i Kina. Kortreiste nyheter er det pressen trenger og folk vil ha.
Men NSB må få med seg at journalister er på vei. Ifjor gikk
restaurantvognen tom for vin før Asker. Slik kan vi ikke ha det
i verdens rikeste land.
Martine og jeg har vært her hvert år siden før Arendalsuka
offisielt ble Arendalsuka. Vi var ikke vanskelige å be, for å si
det sånn. Etter fire-fem ukers sommerferie, hvem har lyst til
å dra tilbake på jobb? Det er slitsomt å jobbe. Jeg ser at
6-timersdag igjen er på dagsorden, men det er jo seks timer
i Pollen folk vil ha. Seks timer med et kommunikasjonsbyrå
som betaler mat og drikke. Kanskje en soft-is med strø hvis
du er heldig.
Arendalsuka er en myk overgang til høstens mørke. Dagbladets årlige nachspiel er så ettertraktet at Erna Solberg vurderte
å droppe partilederdebatten for å delta. I stedet kom statssekretæren og ble. Det er mulig han fortsatt er der, ikke som statssekretær, men i bakgården i Arendal. Mobilen hans vet bare PST hvor
er.
Det er et av bildene jeg får i hodet, når jeg drar til Arendalsuka. Norsk
politikk er så fredelig at alle kan samles i Pollen i Arendal uten tegn til
knuffing og ukvemsord. Den er så fredelig at selv de ekstreme i Arendalsuka
benytter tradisjonelle og trauste virkemidler som stands og pamfletter. Høflig
spørres det; kunne du tenke deg å stemme på en kristenfundamentalist, eller har du
noen gang vurdert å være bitte litt nynazist?
Det koker jo av og til, særlig i valgår, og da jeg skulle til NRK Sørlandet for å oppsummere i 2017,
sa jeg til en lokal NRK-reporter, var ikke dette gøy, og hun sa tvert, jeg er glad det er over, jeg går
ut og tar fem på gata.
Et bilde jeg har i hodet er av en kveld jeg satt sammen med Erna Solberg og Monica Mæland og flere
andre på en restaurant i Pollen, og vi drakk vin og skravlet og noen festrøykte, jeg sier ikke hvem, men
det var en morsom kveld som bekreftet det jeg alltid har visst. Høyre-folk kan feste.
Arendalsuka er en manifestasjon av at norsk politikk er veldig hyggelig og jovial og ganske så
kjedelig. Jeg skulle ønske det var mer sprell. Det kan hende politikere burde komme til Arendalsuka med et litt mer åpent sinn, ta toget, sitte i restaurantvogna og lytte mer. Jeg kommer ikke til
Arendal for å høre på ferdige taler og slagord. Jeg kommer for å snakke og høre på folk som resten av året banker på hos politikerne uten at vi vet det.
Arendalsuka er behind the scenes for åpen scene.
Politikerne burde egentlig holde kjeft i Arendal. Og lytte mer. Det gjelder også på nachspiel.
Jeg har ett bilde fra Arendalsuka hvor jeg nesten faller i vannet fra Bellona-båten, som har en
stor glippe mellom brygga og dekk, men Fredric Hauge redder meg i siste øyeblikk. Det er litt
sånn det er i Norge. Når alt kommer til alt, lar vi ikke folk drukne, selv om de jobber i Dagbladet.
Jeg har det bildet i hodet mitt av Arendalsuka som jeg hadde av Kalvøya-festivalen da jeg var 17.
Jeg husker Bob Dylan, og det var alltid sol og varmt selv når det regnet og var gjørmete. Det er
ikke mange norske politikere som er Bob Dylan, heldigvis kanskje, men for oss nerder på sommerleir holder det med Erna og Jonas, Bjørnar og Siv. Bare de ikke prøver å synge rundt leirbålet.
Marie Simonsen
kommentator Dagbladet

Marie Simonsen ferdig med nødvendige innkjøp
til Dagbladets etterfest under fjorårets
Arendalsuke. FOTO: ØISTEIN MONSEN
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YS-PROGRAM
ÅPENT FOR ALLE

MANDAG 13.08 KL. 14.00–15.00

ONSDAG 15.08 KL. 19.00–23.30

Forsvarets utvikling,
ivaretar dagens
langtidsplan behovet?

Finanskveld:
Finansnæringen; viktig
eller bare høyt skattet?

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Befalets Fellesorganisasjon
og Parat Forsvar

Sted: Sparebanken Sør
Arrangør: Finansforbundet og Finans
Norge

MANDAG 13.08 KL. 15.00–16.00

TORSDAG 16.08 KL. 09.00–10.00

Forebygging er politiets
primærstrategi / Virker
A-krim samarbeidet?

Mobbing i barnehagen
– et felles ansvar.

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Parat politiet og Norges
Politilederlag

Sted: Clarion Hotel Tyholmen,
«L. Torungen/ Sandvigen»
Arrangør: Partnerskap mot mobbing
(Skolelederforbundet)

MANDAG 13.08 KL. 18.30–19.15

TORSDAG 16.08 KL. 09.00–11.00

ABE-reformen
= ostehøvelkutt
=politisk unnfallenhet?

Frokostmøte:
Rett etat på rett plass!

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: YS Stat
TIRSDAG 14.08 KL. 09.00–11.00

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Ambulanseforbundet i
Delta, Brannforbundet i Delta og
Politiets Fellesforbund

YS ARBEIDSLIVSBAROMETER 2018:
Jorunn Berland

HVORDAN HINDRE
UTENFORSKAPET?
Tirsdag 14. august klokken 08.45–10.00
Nyhet! YS Arbeidslivsbarometer for 2018 legges frem
i helhet. Presenteres av AFI.
YS Arbeidslivsbarometer er den største og mest
omfattende årlige undersøkelsen om tilstanden i det
norske arbeidslivet. I år ser vi på hvem som er utenfor
arbeidslivet, og hvem som står i fare for å falle ut.

Heidi Nordby Lunde

Kommentarer fra YS-leder Jorunn Berland og debatt
mellom Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Arild Grande
fra Arbeiderpartiet.
Stein Kåre Kristiansen leder arrangementet.

Arrangementet finner sted på
Clarion Hotell Tyholmen, sal A.
Frokost serveres fra klokken 08.30.
Arild Grande

FREDAG 17.08 KL. 09.00–11.00

Frokostmøte: Får de små
Frokostmøte:
bra nok mat i barnehagen?
Uhørt eldrereform

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Delta Oppvekst og
Forbrukerrådet
ONSDAG 15.08 KL. 09.00–11.00

Frokostmøte: Leve hele
livet, hva betyr det?
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Helsefagarbeiderne i Delta
og Pårørendealliansen
ONSDAG 15.08 KL. 11.00–12.30

Finanslunch:
Har vi nok kunnskap og
innovasjonskraft?
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangør: Finansforbundet

Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Audiografforbundet i Delta
FREDAG 17.08 KL. 11.00–12.30

Hvorfor går ikke
mobbetallene ned?

ER DU GOD NOK?
Karoline Dyhre Breivang

Sted: Arendal kultur- og rådhus,
«Store Torungen»
Arrangør: Arendalsuka, Partnerskap
mot mobbing (Skolelederforbundet)
og Mobbeombudene i Norge

Tirsdag 14. august klokken 19.00–20.30
Arbeidslivet er i endring. Disse endringene får
konsekvenser for arbeidstakerne. Det de en gang
utdannet seg til og den kompetansen de hadde, er
ikke nødvendigvis lenger tilstrekkelig.

FREDAG 17.08 KL. 11.00–11.45

Musikkforestillingen
«Selfie»

HISTORIER OG DEBATT OM
OMSTILLING OG KOMPETANSE

Thorir Hergeirsson

Sted: Arendal kino, «Sal 1»
Arrangør: Partnerskap mot mobbing
(Skolelederforbundet), Arendalsuka
Ung

Robin Dale Oen

Skal arbeidsgiveren se seg om etter ny kompetanse
og arbeidskraft, eller de kan bidra til å løse
utfordringene med det oppståtte kompetansegapet
hos sine ansatte? Hvem sitt ansvar er det å sørge for
at arbeidstakerne har den nødvendige kompetansen
gjennom et helt arbeidsliv?
Arrangementet ledes av Erik Aasheim.
Medvirkende er: Karoline Dyhre Breivang,
Thorir Hergeirsson, Robin Dale Oen, Jorunn Berland,
Helge Leiro Baastad, Ole Erik Almlid, Gina Lund og
Vigdis Mathisen

Jorunn Berland

Arrangementet finner sted på
Clarion Hotell Tyholmen, sal A+B.

Helge Leiro Baastad

www.ys.no
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Fra den gryende morgen til de sene kveldstimer:
Arendal er i de kommende døgn igjen arenaen for Norges
demokratiske dansegulv. Vi har grunn til å glede oss, men
selv i land nær oss øker oppslutningen om partier og
organisasjoner som bekjemper verdiene til Arendalsuka.

EI UKE TIL
ETTERTANKE
I EN UROLIG TID
Arendalsuka har satt seg, i den forstand at den er blitt et samlingspunkt for enhver organisasjon med respekt for seg selv. Det er ikke
lenger mulig å overse disse dagene som totalt endrer den blide sørlandsbyen til et mylder av arrangementer. Det er her du bør bli sett;
eller i alle fall ha en særs god forklaring på hvorfor du ikke har tatt
turen til Pollen.
Om du er statsminister eller opposisjonsleder, representant for organisasjonene i arbeidslivet, ungdomspolitiker, tillitsvalg i NGO’er
eller interesseorganisasjoner, alle piler peker mot Arendal. I aller
høyeste grad gjelder det også de tusener av nysgjerrige tilskuere og
tilhørere som vil få med seg ett, eller kanskje et titalls av de mange
hundrede arrangementene.

Kulturen på fremmarsj
Kulturen gjør seg gledelig nok stadig mer gjeldende. Ikke bare gjennom konsertene i den flotte Bakgården, men på mang en scene og
selvsagt også som tema i debatter. Arendalsuka Ung representerer et
spektakulært innslag og forteller at uka også har nådd fram til regionens barn og ungdom.
Det nærmer seg det urettferdige å fremheve enkelte av arrangementene fremfor andre. I Kulturhuset og på Kanalplassen vil det være
plass til flere hundre tilhørere, men erfaringene forteller at et intenst
ordskifte avholdt på en liten kafé, i telt eller om bord i en båt, kan vise
seg å være et vel så givende alternativ. For det er nettopp dette som er
selve fundamentet i denne uka; mangfold i valg av scene og innhold.
Tradisjonen tro blir det både partilederdebatt og holmgang mellom
lederne for landets politiske ungdomsorganisasjoner. I tillegg har alle
partiene sin egen time på Kanalplassen og de er representert med egne
stands, som er med på å skape en trivelig trengsel. Så her er det bare
å spørre, partiene og organisasjonene, og få brynet eller prøvd sine
standpunkter.

I et internasjonalt perspektiv
Å lese programmet for Arendalsuka, er i seg selvinspirerende. Bredden
i temaene er rett og slett imponerende og understreker at det er de
mange, som i månedsvis planlegger og forbereder sine egne arrange-

menter, som skal ha en betydelig del av æren for at Arendalsuka er en
suksess.
Hver dag er det debatter, foredrag og samtaler som krever at vi hever blikket og ser ut over Norges grenser. Å sette Arendalsuka inn i et
internasjonalt perspektiv, er definitivt med på å leve opp til ukas visjon, hvor det bl a heter:
«Arendalsuka er partipolitisk uavhengig og har som mål å styrke
troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten
bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.»
Dette er store ord, men det er viktig å ha en visjon å løfte seg etter.
Selv kom jeg til å tenke på betydningen av det ordskiftet som finner
sted i Arendal, da jeg tidligere i år deltok på et seminar i Zagreb om
det såkalte «illiberale demokratiet. « Det er Ungarns statsminister,
Viktor Orban, som har lansert begrepet. Den tidligere så liberale politikeren etablerer seg nå som en leder for dem i Europa som vil innskrenke de demokratiske verdiene, ikke minst ytrings- og organisasjonsfriheten.
Det skremmende med «illiberale demokratier, « er at det er partier
som er kommet i posisjon gjennom valg, som benytter sin nyvunne
makt til å trampe på de rettighetene som gjorde at de ble valgt. Disse
mørke kreftene kommer stadig nærmere oss. På konferansen i Zagreb
uttrykte NGO’ene en forståelig uro over at det i Europa utvikler seg et
«illiberalt belte» fra Østersjøen til Adriaterhavet.
I Polen, i Slovakia, i Ungarn, ja til og med i Østerrike, ser vi nå at
regjeringskontorene inntas av partier med et tvilsomt forhold til
demokratiet. Også i andre europeiske nasjoner er det en bekymringsfull utvikling; organisasjoner blir forbudt, representanter for mediene
trakasseres. I Slovakia ble en journalist tidligere i år skutt og drept.
Jan Kuciak arbeidet med en sak om korrupsjon og han trådte åpenbart makten for nær.
De kommende dagene skal vi verdsette betydningen av det frie
ordskiftet; ikke bli selvgode og navlebeskuende, men sette Arendalsuka inn i et internasjonalt perspektiv.
Tekst: Terje Svabø
Foto: Mona Hauglid
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– Arendalsuka
er partipolitisk
uavhengig
og har som
mål å styrke
troen på
politikk og
politisk debatt. Arendalsuka vil
på denne
måten bidra
til å styrke
kraften i
vårt levende
demokrati.
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Klarer vi ikke å oppføre oss i fylla?
Tirsdag 14. august kl. 16.30–17.30
Café Victor

Colorado
eksperimentet

Legalisering & medisinsk
marihuana
5 år

-hva har skjedd?

#metoo-kampanjen førte til at enkelte
organisasjoner, partier og bedrifter
innførte strenge retningslinjer for alkohol
i sosiale sammenhenger. Klarer ikke
voksne mennesker å oppføre seg i
fylla?
I panelet:
• Sandra Bruflot, Unge Høyre-leder
• Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU-formann
• Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten
• Julie Lødrup, førstesekretær i LO
Ordstyrer: Eirik Bergesen

”Vi vil ha f....di”
Onsdag 15. august kl. 14.00–16.00
No 9 kaffe og platebar
Norge er ett av verdens mest likestilte
land. Likevel ser vi fremdeles store
utfordringer: Kvinner tjener mindre enn
menn. Kvinner er mer utsatt for vold i nære
relasjoner. Og menn våger å sende «vi har
lyst på f…. di» til sin tidligere sjef. Kampen
for likestilling er ikke over, men i endring. Den handler ikke
lenger om stemmerett og de synlige sakene, men om de
strukturelle forskjellene og det berømte glasstaket. Hvem
skal ta kampen videre – og når?
I panelet:
• Linda H. Helleland, Barne- og likestillingsminister (H)
• Kari Jaquesson, samfunnsdebattant
• Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Ap
• Hanne Bjurstrøm, Likestilling- og diskrimineringsombud
• Kristin Gjelsvik, blogger og forfatter
Ordstyrer: Marie Simonsen

Min kropp? Mine egg? Min livmor?
Torsdag 16. august kl. 10.00–12.00
Annen Etage, Langbryggen 3, 2. etg.

Clarion Hotel Tyholmen
Sal A
Torsdag 16 august
kl. 1530 - 1700
Norsk Narkotikapolitiforening

Eier vi egentlig kroppene våre? Som
kvinne har du ikke selvråderett over
egen kropp på alle områder.
Sæddonasjon har vært tillatt i årtier,
men fremdeles er ikke eggdonasjon lov.
Politikerne har bestemt at du ikke har lov
til å leie ut livmoren din til surrogati. Du
har heller ikke lov til å ta betalt for seksuelle tjenester. Er dette
fornuftige reguleringer av handlinger vi ikke ønsker skal
skje? Eller er det en statlig overstyring av kvinnens kropp?
I panelet:
• Svein Harberg, stortingsrepresentant fra Høyre
• Ole Martin Moen, filosofi- og etikkprofessor
• Aksel Braanen Sterri, statsviter, skribent og kommentator
• Mala Wang Naveen, forfatter og kommunikasjonsrådgiver
Ordstyrer: Hege Ulstein
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PALESTINERNE TRENGER FORTSATT VÅR
SOLIDARISKE STØTTE OG BLOKADEN AV GAZA
MÅ OPPHEVES!

Våre arrangementer under Arendalsuka:
Hva vil det si at
menneskerettighetene
er universelle?

Foredragsmøte mandag 13.august kl 18:00 - 20:30,
Storsalen 3.etasje
Foredrag av Erik Fosse: Borgerrettsmarsjen i Gaza.
3 som har besøkt Palestina, Gaza eller ﬂyktningeleirer i Libanon forteller bl.a. om
egne opplevelser: Venke Anny Nes, regionsekretær og Palestina-ambassadør i
Fagforbundet Agder. Gerd von der Lippe, nestleder Ship to Gaza Norway. Anne
Lie Nordberg, styremedlem og landstyrerepresentant Palestinakomiteen i Aust
Agder.

I år er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 70 år.
Erklæringen fastslår at den gjelder for alle mennesker, altså at
den er universell. Hva betyr det? At alle er enig i dens innhold?
Eller at den gjelder for alle, også dem som ikke tilslutter seg dens
innhold?

Arrangører:

Filosof Morten Fastvold kåserer om menneskerettighetenes
universalitet.

i Østre Agder

avdeling 9 Østre Agder

Arrangementet finner sted
Torsdag 16. august kl. 19:00 til 20:30 Torvgaten 7

EU PÅ VILLE VEIER: HVA BLIR KONSEKVENSENE AV
NYE KABOTASJEREGLER OG JERNBANEPAKKE 4?
Debattmøte tirsdag 14.august kl 18.00 – 20.30,
Storsalen 3.etasje
Innledere: Lars Morten Johnsen, forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund.
Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder Norsk Jernbaneforbund. Grethe Therese
Thorsen, forbundssekretær Norsk Lokomotivmannsforbund. Stortingsrepresentantene Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (AP), begge i transport- og kommunikasjonskomiteen. Heming Olaussen, leder EU/EØS-utvalget SV.
Arrangører:

SVART ØKONOMI I SKATTEPARADIS – Hvilke
samfunnsmessige konsekvenser har det?

Kjærlighetskafé:
Hvordan kan vi forstå hva kjærlighet er?
Er kjærlighet noe som kan læres?
Kan det å uttrykke tanker om kjærlighetens
mangfoldige vesen gi oss innsikt i hva kjærlighet
betyr for oss?
På kjærlighetskafe samtaler vi om dette fenomenet
som er så viktig for oss, men samtidig så vanskelig
å gripe med språket alene.
Ta med niste, eller kjøp frokost på Prana kafe, vi
serverer kaffe og te.

Arrangementet finner sted
Fredag 17. august kl. 08:00 til 09:30 Torvgaten 7

Onsdag 15.august kl 1400-1500, Storsalen 3.etasje
Hvor store verdier er den svarte økonomien i skatteparadis og hvem er aktørene? Du møter skattedirektør
Hans Christian Holte, professor Annette Alstadsæther m.ﬂ.
Arrangør:

SVARTE NATTA – Debatt og konsert
Onsdag 15.august kl 21.00 – 23.30, Bakgården
Arbeidslivskriminelle tar kontroll over intetanende arbeidstakeres identitet for
å begå skatteunndragelser og bygge opp trygdeytelser til seg selv. Vil et sterkt
nasjonalt ID-kort løse disse utfordringene eller trengs andre løsninger? Du møter
Nina Melsom (NHO), Trude Tinnlund (LO), Hans Christian Holte (Skatteetaten),
Kjersti Monland (NAV), Idar Kreutzer (Finans Norge) og sentrale politikere. Debatten ledes av Aslak Bonde.
Etter debatten inntar Unni Wilhelmsen, Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen scenen
og gir oss en minneverdig konsert inn i sensommernatten.
Arrangør:

Gå&Grunne (med en filosof!)
Gjør som de gamle filosofene og bli med på en rusletur der du på tomannshånd kan
prate med en filosof om noe som er viktig for deg i ditt liv.

Se mer om Samarbeid mot svart økonomi på side 52

HVORDAN HINDRE SOSIAL DUMPING OG
SIKRE NORSKE TARIFFAVTALER, LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR?
Debattmøte torsdag 16.august kl 18.00 – 20.30, Storsalen 3.etasje
Møtet tar også opp spørsmålene om EØS-avtalens betydning.
Innledere: Thor Åge Christiansen, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd
9 Østre Agder. Torstein Kiland, hhv leder og styremedlem El-Fagarbeideres
Forening 240 og EL og IT Agder. Per Skau, Forbundsekretær Fellesforbundet.
Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT.
Arrangører:

i Østre Agder
avdeling 9 Østre Agder

Som Kirkegaard sa: «Jeg har gått meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ingen tanke så tung at
man ikke kan gå fra den.»
De filosofiske praktikerne hos Human-Etisk forbund møter deg og dine spørsmål uten noen
bakenforliggende agenda. Filosofen har ingen ferdige svar, men er din medtenker som
gjennom å lytte og stille spørsmål kan hjelpe deg på vei i din søken.
Du kan booke tid på standen vår:

Onsdag 15. august , torsdag 16. august kl. 11, 13 og 15 og
fredag 17. august kl. 11 og kl. 13

Du finner oss også på vår stand gjennom hele Arendalsuka.
Kom gjerne innom en tur om du har spørsmål
eller vil ha en prat.
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«På grensa til Harry grensehandel uten ende»

Politisk debatt om grensehandel.
Årsak, virkning og løsning.
Faglig panel, bedrifter og ansatte/tillitsvalgte.
Etterfølges av politikerdebatt med SP, KrF, AP og H.

Madam Reiersen restaurant
Tirsdag 14. august 2018
17.00–18.30

NHO Mat og Drikke, NNN, NHO Handel og Service, Virke,
Handel og Kontor, Matmerk/NytNorge og Bryggeriforeningen.

Er tidlig innsats og
inkludering i skolen mulig?
Kan digitalisering være
en løsning?
Statped samler brukerorganisasjoner, politikere
fra Utdannings- og forskningskomiteen på
Stortinget og andre sentrale fagfolk til debatt.

Møt oss 14.august på
Clarion Hotel Tyholmen
08:30–09:15:

Når teknologi kan bli magi

10:00–11:30:

Er inkludering mulig – sett fra et
spesialpedagogikk ståsted?

14:15–15:00:

Hvorfor uteblir den digitale
revolusjonen i skolen – eller gjør
den det? Et nordisk perspektiv

15:00–16:00:

Når teknologi kan bli magi

#inkluderinglønnerseg

Se mer på statped.no/arendalsuka
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Gratis kurs for
alle pensjonister
Nettbrett og smarttelefon

Våre arrangementer
på Arendalsuka
Eldrebølgen – skvulp i et vannglass?
Når: Mandag 13. august, klokken 17.30 – 18.30
Hvor: Teltscenen, Tyholmen
Vil «eldrebølgen» være så kraftig at våre velferds
ordninger ikke vil være bærekraftige på lang sikt?
Den viktigste årsak til at det ventes flere eldre er
at levealderen øker. Men vi får samtidig flere leveår.
Og det er andelen «friske» leveår som øker sterkest.
I dag er Norge et av landene i Europa med lavest
eldreandel, i tillegg er det slik at andelen barn og
unge synker. Når vi tar hensyn til det, ventes det
ingen økning i forsørgelsesbyrden frem til 2060.
Er «eldrebølgen» bare et skvulp i et vannglass?
Deltakere: Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson
Ap, Mathilde TybringGjedde, stortingsrepresentant, H,
Yngve Åsholt, kunnskapsdirektør, NAV, Bjarne Jensen,
professor emeritus, Høgskolen i Innlandet, Audun
Herning, partisekretær, SV, Jan Davidsen, forbundsleder,
Pensjonistforbundet. Debattleder Geir Helljesen.

Føler du deg som nybegynner?
Ønsker du å komme i gang?
I så fall; velkommen til kurs!

Vi serverer lapskaus fra klokken 17.15.

JA til egenandel på tannhelse

Tirsdag 14. august
kl. 09.00  12.00 eller kl. 12.30  15.30

Når: Torsdag 16. august, klokken 11.00 – 12.30
Hvor: Teltscenen, Tyholmen

Onsdag 15. august
kl. 09.00  12.00 eller kl. 12.30  15.30

Det største sosiale gapet i Norge er munnen.
Munn og tannhelse utgjør en betydelig utgift for
mange. Sykdommer og skader i munnhulen kommer
gjerne med økt alder. Refusjonsordninger for
tannbehandling når ikke alle de som har rett til det.
Pensjonistforbundet sier Ja til egenandel på tannhelse.
Tannhelse må bli den neste velferdsreformen.

Hvert kurs har 15 deltakere.
Det blir mye praktisk trening. Og du får god støtte
underveis for det er mange hjelpere til stede sammen
med kursholder Yngve Thommesen. Hyggelig pause
med enkel bevertning.
Adresse:
Den gamle Tollboden (Frivilligsentral) i Arendal,
Nedre Tyholms vei 7 (rett v/Pollen)
5
Påmelding:
Pensjonistforbundets sentralbord hverdager
kl. 09.00  14.30 på telefon 22 34 87 70

Deltakere: Tellef Mørland, stortingsrepresentant, Ap,
CarlErik Grimstad, stortingsrepresentant, V, Solfrid
Lerbekk, stortingsrepresentant, SV, Camilla Hansen
Steinum, president, Den norske tannlegeforening,
AnneLise Kristensen, pasient og brukerombud
i Oslo og Akershus, Jan Davidsen, forbundsleder
Pensjonistforbundet, Wenche Malmedal, leder
helseutvalget, Pensjonistforbundet. Geir Helljesen,
debattleder.
Vi serverer lapskaus fra klokken 11.15.
Velkommen!

Kom til stand 90 på Sam Eydes plass og signer
støtte til tannhelse som ny velferdsreform, si
«JA til egenandel på tannhelse».
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Derfor Arendalsuka!

DIEGO A. VAULO FOSS, LNU

FOTO: PRIVAT

”LNU ( Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
har selv ikke så mange arrangementer i løpet av Arendalsuka, da
vi prioriterer å bistå organisasjonene våre med sine konferanser/
stands og debatter. Men la meg trekke fram ”demokrati-stien,” som
er en del av Arendalsuka Ung. Vi mener det er en fin måte å gi barn
og unge kunnskap om demokratiet i Norge og betydningen av at
ungdom engasjerer seg. Når det gjelder hvordan man lykkes under
uka tror jeg det beste tipset til alle organisasjonene er å ha konkrete tanker om hva man vil ha ut av disse hektiske dagene. Det er
såpass mange arrangementer og eventer at det er fort å gå seg litt
vill om man ikke på forhånd gjør seg opp en klar mening om hva
organisasjonen vil oppnå.”
Diego A. Vaulo Foss

OLE MAGNE IMELAND, LHL

FOTO: MONA HAUGLID

Arendalsuka betyr både en kraftig utfordring og en skikkelig inspirasjon for de lokale representantene for viktige nasjonale organisasjoner. Det er Agder/Arendal- representantene som legger til
rette for alle arrangementene og som dermed sørger for positiv
profilering. Vi har snakket med fire ildsjeler og deres oppfatning
av Arendalsuka:
”LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er med på Arendalsuka fordi det er en utmerket arena for å formidle vårt budskap.
som er lunge-, hjerte- og hjernehelse. Vi møter andre organisasjoners ledelse, lokalt og nasjonalt, som også er pasientorganisasjoner.
Uka er også en framragende arena hvor vi treffer rikspolitikere
som har helse og rehabilitering som sitt område. Likeså er det en
mulighet til å følge gode helsedebatter og høre foredrag av de fremste spesialistene.”
Ole Magne Imeland

BENEDIKTE NILSEN, RØDE KORS

FOTO: MONA HAUGLID

”Å være en del av Arendalsuka er viktig da vi her på en enkel måte
møter samfunnsengasjerte mennesker. Her bygger Røde Kors nettverk og ikke minst skaper samhandling som grunnlag for gode
valg. Ved å samarbeide kan vi få til mye mer og gjøre en forskjell.
Å fremme konstruktive løsninger for fremtiden krever gode dialoger og under Arendalsuka legges det til rette for det.”
Benedikte Nilsen

MARIANNE LØGE

FOTO: MONA HAUGLID

”Arendalsuka er kontaktskapende. Det er gøy å stå på stand og
ekstra trivelig har det vært de årene vi i Human-Etisk Forbund har
stått ved siden av Den norske kirke. Folk synes det er fint at vi er
på talefot og vi har laget fellesarrangement under tittelen ”Rom for
dialog.” Vi har hatt stor suksess med ”Gå & Grunne,” hvor man går
en tur sammen med en filosof. Her tas forskjellige temaer opp til
diskusjon – også under årets uke.”
Marianne Løge
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Å starte en bedrift
gir helt fantastiske
ringvirkninger.
Se hva din bedrift bidrar med i samfunnet
på dnb.no/ringvirkninger
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Arendalsuka

14. - 17.
august
2018

Delta inviterer
til frokostmøter
Delta inviterer til frokostmøter hver dag på
Madam Reiersen. Deltas yrkesgrupper og
samarbeidspartnere setter fokus på områder som
er viktige for utviklingen av det norske velferdssamfunnet.
Velkommen til Deltas møteplass for debatt og
utforming av politikk for nåtid og framtid.
Vel møt!

FREDAG 17. AUGUST KL. 19

TIRSDAG
14. AUGUST

KL. 09:00 - 11:00
Forbrukerrådet, Kost- og ernæringsforbundet og Delta Oppvekst
FÅR DE SMÅ BRA NOK MAT I BARNEHAGEN?
Barneårene legger grunnlaget for en god helse. Barna setter seg til
bords 3000 ganger i barnehageårene, og helsemyndighetenes har
høye krav til måltidene. Foreldre burde derfor føle seg trygge på at
barna får riktig mat i barnehagen.
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet viser i en fersk
rapport at dette ikke er tilfelle. Store forskjeller i kvaliteten forsterker
sosiale ulikheter. Hvordan følger kommunene dette opp?

ONSDAG
15. AUGUST

KL. 09:00 - 11:00
Helsefagarbeiderne og Pårørendealliansen
LEVE HELE LIVET, HVA BETYR DET?
Det er helsefagarbeiderne og de pårørende som alltid vil stå de eldre
nærmest og ha den daglige kontakten. Hvordan er virkeligheten? Hva
er behovet og hva er målet? Nå får vi en ny reform, kan den brukes
som et verktøy til å gjøre endringer som faktisk vil gjøre en forskjell?
Helsefagarbeiderne i Delta og Pårørendealliansen innleder, så blir
det debatt med politikere om de reelle utfordringene sett fra helsefagarbeidernes og pårørende sitt ståsted.

TORSDAG
16. AUGUST

KL. 09:00 - 11:00
Ambulanseforbundet, Brannforbundet og Politiforbundet
RETT ETAT PÅ RETT PLASS!
Samfunnet kan forebygge og lage systemer, men det vil alltid skje
ulykker og situasjoner som krever at nødetatene kommer raskt på
plass.
Hvordan møter vi den utfordringen i en hverdag der nødetatene hele
tiden skal effektiviseres? Hverdagsberedskap og samfunnssikkerhet er
tema når nødetatene inviterer justis- og helsepolitikere til frokostmøte torsdag.

FREDAG
17. AUGUST

KL. 09:00 - 11:00
Audiografforbundet
UHØRT ELDREREFORM
Ubehandlede hørselstap fører til sosial isolasjon, økt fare for fallskader og kan gi tidlig demens. Regjeringen planlegger eldrereformen
«Leve hele livet» uten å inkludere hørsel. Regjeringen må forstå at
god hørselsomsorg er en forutsetning for at eldre skal stå lengre i
arbeid, kan bo lengre hjemme og leve bedre liv. Deltakelse fra
forbundsleder i Audiografforbundet, helsepolitikere, Generalsekretær
i HLF mfl.

ALT ER
GRATIS!
www.delta.no
Tlf: 02125.
E-post: direkte@delta.no
En arbeidstakerorganisasjon i

Det vil bli servert delikate toast-alternativ
som de fremmøtte forsyner seg med, og det
blir satt fram yoghurt, kaffe, vann, juice.

OPPLEV TANGEN-SAMLINGEN PÅ
BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL
Som del av kulturprogrammet under Arendalsuka inviterer Bomuldsfabriken Kunsthall,
AKO Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum
alle til å se Eklipse. Dette er den første store
utstillingen som viser utvalgte verk fra den mye
omtalte Tangen-samlingen, som etterhvert skal
stilles ut i Kunstsilo i Kristiansand.
Det vil bli satt opp gratis busstransport
utenfor Arendal kultur- og rådhus ca. kl. 19,
like etter kulturminister Trine Skei Grandes
kulturtale, og den påfølgende scenesamtalen
mellom redaktør Harald Stanghelle og kunstsamler Nicolai Tangen.
Bussen vil returnere til Arendal sentrum
etter arrangementet.
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MANDAG 13. AUGUST
14:30-15:30 Norden og Tyskland
– Våre viktigste partnerskap
for fremtiden?
Arrangør: Foreningen Norden
Deltakere: Ine Eriksen Søreide (utenriksminister), Jarl Frijs-Madsen (Dansk ambassadør),
Erik Lundberg (Finsk ambassadør), Hermann
Ingòlfsson (Islandsk ambassadør), Axel Wernhof (Svensk ambassadør), Guri Nordstrøm
(NRK) og Hilde Sandvik (moderator)

18:00-18:45 Historisk aften
– 100 år siden 1. verdenskrig
Deltakere: Øystein Sørensen (UIO)
og Eirik Løkke (Civita)

19:00-20:30 Livestreaming av
ungdomspartilederdebatten
21:30-22:30
Skråblikk på ‘Tinget med
satirikerne i All Makt
Deltakere: Eirik Bergesen med flere

TIRSDAG 14. AUGUST
10:00-10:45
På innsiden: Hva er nøkkelen
til godt lobbyarbeid?
Deltakere: Gunnar Mathisen og Kristoffer
Gustavsen (Geelmuyden Kiese)

11:30-12:30 A Conversation
on U.S. politics with U.S.
Ambassador Braithwaite
Deltakere: Kenneth J. Braithwaite (USAs
ambassadør i Norge) og Eirik Løkke (Civita)

13:00-14:30
Gud, Elon Musk og Brønnøysundregistrene - hvordan skaper vi
mer?
Arrangør: Brønnøysundregistrene
Deltakere: Henrik Asheim (H), Silvija Seres
(teknologiekspert), Mona Skaret (Innovasjon
Norge), Lars Peder Brekk (Brønnøysundregistrene) samt representanter fra Accenture
og IBM

15:00-16:00
Teknologiske klasseskiller
Arrangør: Elkjøp
Deltakere: Fredrik Tønnesen (Elkjøp),
Harald Olimb Norman (Pensjonistforbundet),
Oda Opdal Zachrisen (No Isolation),
Lise Christoffersen (AP), Christian Eikeland
(FrP) og Hans Geelmuyden (ordstyrer,
Geelmuyden Kiese)

17:30-18:00
På innsiden: Velkommen til et
åpent samfunn
Deltaker: Hans Geelmuyden
(Geelmuyden Kiese)

20:30-21:15
Vorspiel til partilederdebatten
Deltakere: Kjetil B. Alstadheim (DN),
Jens Kihl (Klassekampen), Kristin Clemet
(Civita) og Maria Nakken (ordstyrer,
Geelmuyden Kiese)

21:30-23:00
Livestreaming av
partilederdebatten

16:00-17:30
Jernbanerevolusjonen:
Smartere, tryggere og
punktligere tog
Arrangør: Alstom
Deltakere: Ketil Solvik-Olsen (FrP),
Geir Isaksen (NSB), Sverre Myrli (AP),
Ina Libak (AUF) og Sandra Bruflot
(Unge Høyre).

18:00-20:00
Hva viser meningsmålingene
et år før valget?
Deltakere: Johan Giertsen (pollofpolls.no)
og Kjetil Løseth (TV2)

21:00-22:00 Intimkonsert
med Bare Egil Band
Deltakere: Egil Hegerberg

TORSDAG 16. AUGUST
10:00-10:45 På innsiden:
To be or not to be - nøkkelen
til suksess på sosiale medier

ONSDAG 15. AUGUST

Deltaker: Anette Johnsrud Rasmussen
(Geelmuyden Kiese)

10:00-10:45
På innsiden: Kreativitet er
kommunikasjonens hjerte

20:00-21:30
Fremtidens internett: Fritt og
helt eller stykkevis og delt?

Deltaker: Marit Høvik Hartmann
(Geelmuyden Kiese)

Deltakere: Finn Myrstad (Forbrukerrådet)
og Bjørn Hansen (Telenor)
Flere innledere annonseres

14:00-15:30
Banknæringen åpner seg forbrukervennlig revolusjon
eller sikkerhetsrisiko?
Arrangør: Mastercard
Deltakere: Helge Andre Njåstad (FrP),
Jorge Jensen (Forbrukerrådet),
Susanne Hannestad (Fintech Mundi),
Ingjerd Spiten (DNB), Inge Kjønnøy
(Mastercard) og Marit Høvik Hartmann
(ordstyrer, Geelmuyden Kiese)

Geelmuyden Kiese og Civita
på Arendalsuka 2018
Geelmuyden Kiese og Civita inviterer til debatter,
samtaler og underholdning på Restaurant Symposium,
rett ved Pollen. Velkommen!
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Kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen flytter en rekke programposter fra Marienlyst til Arendal.

FOTO: NTB SCANPIX

NRK OG MEDIA
SATSER BREDT
– For NRK er det et kjerneoppdrag å bidra til og styrke
arenaene for refleksjoner og
debatt. Nær kontakt med
sivilsamfunnet er avgjørende
for at vi skal oppfylle vårt
samfunnsoppdrag. Derfor er
vi bredt til stede under
Arendalsuka.
Thor Gjermund Eriksen har tatt turen til
Arendal hvert år siden den første Arendalsuka
ble arrangert i 2012. Kringkastingssjefen er
også i år på plass og fremhever betydningen av
Uka som fellesarena for det frie ordskiftet.
NRK flytter flere sendinger fra studio på
Marienlyst til Arendal: ”Det blir jo mer levende sendinger når vi flytter fra studio og ut til
publikum;” sier Thor Gjermund Eriksen. Han
har dekning for sine ord, da flere programposter vil bli avviklet fra sørlandsbyen.
Politisk kvarter, Dagsnytt 18, Ekko, Torp

og Urix, i tillegg til innslag i daglige nyhetssendingene på radio og TV, vil bli avviklet fra en paviljong i Pollen. Mer sentralt
er det vanskelig å få rigget et studio i Arendal.

idretten og sivilsamfunnet for øvrig, engasjerte seg til fordel for fortsatt lisensfinansiering.
”Erfaringene fra Sveits, forteller hvor vesentlig det er å bygge relasjoner med lesere, lyttere
og seere,” fastslår Thor Gjermund Eriksen.

«Åpent hus»

Partilederdebatten

Paviljongen vil imidlertid ikke utelukkende
være åstedet utelukkende for avvikling av program. Her vil det i løpet av dagen være ”åpent
hus,” hvor publikum kan få snakke med NRKprofiler, inklusive sjefen sjøl og komme med
forslag, ris og ros:
”Å ha en nær og god relasjon til sivilsamfunnet er av betydning for oss som allmennkringkaster. Det er bare da vi kan levere god journalistikk. Vi bygger vår virksomhet på tillit og
troverdighet. Folk skal kunne stole på NRK;
det er selve fundamentet for at vi skal møte
konkurransen og fortsatt være en markant lisensfinansiert aktør.”
NRK-sjefen mener det er voksende erkjennelse av betydningen for en tung, selvstendig
lisensfinansiert aktør, men det forutsetter at
den skjøtter sitt samfunnsoppdrag vel.
Han henviser her til folkeavstemmingen i
Sveits i mars i år, hvor over 70 prosent sa ja til
fortsatt lisens. Det skjedde etter at lokale og
nasjonale kulturarbeidere, representanter for

Hovedsendingen til NRK blir tirsdagskveldens
partilederdebatt. Det er blitt tradisjon at Arendal er åstedet for starten på den politiske høsten. Selv om det er et mellomvalgår, er samtlige
partiledere til stede og alle stortingspartiene
vil for øvrig ha sin egen partitime på utescenen
Kanalplassen.

Mediebåten
NRKs engasjement under Arendalsuka er en
illustrasjon på medienes interesse. Aftenposten er for øvrig først ut med debatten mellom
lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene mandag kveld i Kulturhuset.
TV 2 er tungt til stede med sendinger hver
dag og DN har sitt eget telt hvor blant andre
politisk redaktør Kjetil Alstadheim starter dagen med sine ofte tankevekkende analyser.
Mediebåten er også i år ankret til kai og klar
med intervjuer og debatter dagen lang.
Det er ventet rundt 300 representanter for
media til Arendal i år; i 2012 var det 70.
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2020 vil én
I I2020
en million
million
nordmenn ha
være
nordmenn
en
hørselshemmet!
hørselshemming.
Er du en av dem?
Få en gratis hørselstest
og
om hørsel
Få informasjon
en gratis hørselstest
stand nr 8om
under
ogpå
informasjon
hørsel
Arendalsuka,
12.–15.
august
på Sam Eydes
plass
82
fra kl 11:00-17:00.
under
Arendalsuka.

HLF

Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

hvertoreteller.no
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Røe Isaksen (H)

Terje Lien Aasland (Ap)

Inger Solberg, divisjonsdirektør
Bærekraft, Innovasjon Norge

Anja Bakken Riise
Fremtiden i våre hender

Lars Sperre
Konsernsjef, Norske Skog

Styreleder Olav A. Veum, Norske Skog

Margareth Øverland,
Foods of Norway

SKOGTEMA UNDER
ARENDALSUKA 2018
Frokostmøte:
Arrangør:

Grønn innovasjon i global konkurranse

Tid og sted:

Tirsdag 14/8 fra 08:30 - 10:00 på Café Victor

Torbjørn Røe Isaksen,
Terje Aasland,

Næringsminister (H)
Stortingsrepresentant (AP),
2. nestleder I næringskomiteen
Konsernsjef i Norske Skog
seniorrådgiver i Bellona
avdelingsleder i NIBIO
styreleder i Norges Skogeierforbund

Lars Sperre,
Olaf Brastad,
Erik Larnøy,
Olav Veum,

AT Skog og Treforedlingsindustriens
bransjeforening (TFB)

Norsk skogindustri er i dag verdensledende – men evner vi å skape tilstrekkelig
med innovative produkter i en stadig sterkere global konkurranse?
Fri ordveksling i hyggelig atmosfære.

MA-Ungdom deltar på Arendalsuka med utstillingen DeathTrip
- On the road. Utstillingen består av ulike kampanjer laget av
ungdom, for ungdom. Holdningskampanjene er laget gjennom
deltakelse i prosjektet DeathTrip.
Kom innom oss på Torget i Arendalsuka for å se det ungdommen
har laget – teste ut alko-/ cannabis briller – høre om MA-Ungdom
eller for å snakke om temaet rus i trafikken.

Vi kjører også quiz på tema rus i trafikken.
Premien er en alkotester fra Dräger.
Vi gleder oss til å treffe deg!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar:
Arrangør:
Tid og sted:

Hvordan kan vi bygge mer i tre?

Harald Nikolaisen,
Hege Schøyen Dillner,
Jan Lindal,
Magne Knutsen Asdal,

adm. dir. i Statsbygg
konserndirektør i Veidekke
adm. dir. i Lindal Gruppen AS
avdelingsleder for bygg og anleggsteknikk
på Sam Eyde VGS
sjefskonsulent i Numes Consulting

Steinar Roppen Olsen,

Norges Skogeierforbund
Tirsdag 14/8 fra 12:30 - 14:30
i Thon hotell Arendal

Å bygge i tre skaper godt inneklima, reduserer klimagassutslippene betydelig og
stimulerer grønn fastlandsindustri i Norge. Hva må til for at norske byggløsninger i tre
kan hevde seg i internasjonal konkurranse?
----------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar:
Arrangør:
Tid og sted:

Vi har trua – derfor investerer skognæringen

Margareth Øverland,

professor ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet
utviklingssjef i Norske Skog
styreleder i Norges Skogeierforbund og AT Skog
operativ sjef i Termowood
adm. dir. i Hunton
senior teknisk fagsjef i Splitkon
styrelederi Viken Skog
divisjonsdirektør Bærekraft i Innovasjon Norge
leder i Framtiden i våre hender

Dag Molteberg,
Olav A. Veum,
Erland Lundby,
Arne Jebsen,
Kristine Nore,
Olav Breivik,
Inger Solberg,
Anja Bakken Riise,

AT Skog, Viken Skog og Norges Skogeierforbund
Onsdag 15/8 fra 10:00 - 12:00 i Arendal kino
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Hør hvordan norsk skogindustri jobber med innovasjon. Hør om forskningsprosjektet
”Foods of Norway” ved NMBU. Blir fôrmarkedet en ny bærebjelke for skogbruket? Kom og smak på gris som er fôret opp på ﬂis.
MA-Ungdom er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon
for ungdom. Gjennom lokale klubber, prosjekter og
ma-ungdom.no
kampanjer, jobber vi for at ingen unge skal bli drept eller
hardt skadd i trafikken, med hovedfokus på rus i trafikken.

Annonsebilag / Fredag 10. august 2018

/ ANNONSE / ARENDALSUKA / 41
ANNONSE

MØT UNIVERSITETET I BERGEN PÅ ARENDALSUKA!
4C

AR
EN
DAL
ALREK
HELSEKLYNGE

I samarbeid med Arendalsuka,
Norges forskningsråd og
Innovasjon Norge

uib.no

FRA BYGGEPROSJEKT
TIL NY TENKEMÅTE

STILLEHAVSØYENE
SOM
KLIMAENDRINGENES
FRONTLINJE

Tirsdag 14.08.18 | 14.00–15.00
Statsraad Lehmkuhl

Onsdag 15.08.18 | 09.00–10.00
Statsraad Lehmkuhl

VI TAR TEMPEN PÅ
KLIMANORGE

OMSTILLING:
NORGE I GRØNT,
HVITT OG BLÅTT?

Tirsdag 14.08.18 | 09.00–09.55
Statsraad Lehmkuhl

Tirsdag 14.08.18 | 13.30–15.00
Sal 1, Arendal kino

JORDEN

ARKTIS SETT FRA
ARENDAL

EN HAVPLANET!

Onsdag 15.08.18 | 11.30–12.30
Statsraad Lehmkuhl

Onsdag 15.08.18 | 17.00–17.50
Statsraad Lehmkuhl

ODELL

KLIMAM

d od 1.0
decoding the systems toxicology of atlantic cod

MØT UiB, DCOD OG
BJERKNESSENTERET
PÅ STAND!

TURSPOR TIL MERDØ:
BLI MED TIL
ISTIDENS ENDESTASJON
Tor-/Fredag 16/17.08.18
12.00–14.00
Oppmøte v/Merdø kafé

FOR FLUID

Statsraad Lehmkuhl

INTERAKTIVT
VERKSTED:
KLOSS PÅ KLOSS

Fredag 17.08.18 09.00 –11.00
Statsraad Lehmkuhl
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“It’s exciting to see how participatory democracy and the democracy festival concept is going
more and more viral.”

FOTO: MONA HAUGLID

Å HYLLE UENIGHETEN!
10 ”uker” i Europa er gått sammen og danner samarbeidsorganisasjonen ”Democracy
Festivals.”
Mens Arendalsukas storesøster Almedalsveckan i år markerte sitt 50 års jubileum, er
det den syvende uka i sørlandsbyen. Ung, eller litt eldre, Arendal og Almedalen er to av
festivalene som med støtte fra Nordisk Råd vil samarbeide for å fremme felles verdier.
Koordinator for dette samarbeidet, Zakia Elvang fra Danmark, sier :
“We’ll help new countries and organisers set-up their own democracy festivals and hopefully inspire a larger audience interested in development of participatory democracy
– with the knowledge, method and network from the Democracy Festivals.” It’s exciting
to see how participatory democracy and the democracy festival concept is going more
and more viral. We are grateful to the Nordic Council of Ministers for giving us means
to make international cooperation between democracy festivals even stronger.”
In 2017, eight founding members of the Democracy Festival Community attracted around
500,000 participants who attended almost 9,000 events. Together, the festivals ran for
almost a month — 29 days. During which time people discussed a great variety of societal
and community related questions. Civil society activists, entrepreneurs, government officials, ministers and the general public gathered talk about how to make their country a
better place for everybody.
This year, Democracy Festivals is happy to welcome JUBEL, the European Conversation Festival, D’RAN the Dutch democracy festival and a line of pending festivals on
board the community.”

Demokratifestivaler
Demokratifestivaler
i Europa
i Europa

ISLAND

Lyza

ISLAND

Lyza

Akurai

Akurai

FINLAND

Suomi ArenaSuomi Arena
NORGE

Pori
NORGE
SVERIGE

Arendal

Arvamus- Arvamusfestivalen festivalen
Paide

Arendal

DANMARK

Visby
DANMARK

D’RAN

D’RAN

Enschede

TYSKLAND
Jubel
Tone S. Taraldsen, koordinator for Arendalsuka, fremhever at den norske uka ønsker
Jubel
BELGIEN Bryssel
BELGIEN
Bryssel
å være en viktig og aktiv aktør for å utvikle dette samarbeidet. Hun mener at slagordet
til Arvamus-festvalen i Estland presist påpeker hva samarbeidet handler om: ”Festivalen som hyller hverandres uenighet.”

ESTLAND

Visby

Allinge, Bornholm
Allinge, Bornholm
NEDERLÄNDERNA

Paide
ESTLAND

Lampa
Almedals- AlmedalsLampa
veckan
Cesis
veckanLETTLAND Cesis
LETTLAND

FolkemødetFolkemødet
NEDERLÄNDERNA

Pori

SVERIGE

ArendalsukaArendalsuka

Enschede

http://democracyfestivals.org
https://www.facebook.com/DemocracyFestivals/
#democracyfestivals

FINLAND

LITAUEN

LITAUEN

Butent

Das DemokratiDas Demokrati- Birštonas
fest
fest
Stralsund

Butent

Birštonas

Stralsund

TYSKLAND

GRAFIK: KRISTER CRONQVIST
GRAFIK: KRISTER CRONQVIST

SYDSVENSKAN
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Hva velger du: «Genterapi for dummies?» «Morning Beat – alkoholfri
morgenfest fra 07.00?» Eller hva med «Fra overkåt til impotent.»
Hvis ikke dét passer; gå på teater å få med deg «PSYKOMINDHUNTINGSQUAD.» Skulle ikke det passe og du tilhører dem som undrer på
hvor lurt det egentlig er å bygge tunneler; ja så får du svar på det også.

1000 arrangementer:

Til skjemt og ettertanke

Mahesh er 14 år og har vært blind siden han ble født. Han har aldri visst hvordan det er å se familien sin og landskapet rundt seg. Hvordan hans verden ser ut, er
Foto Fra Plan-utstillingen av Morten Krogvold
det bare han selv som vet, men at det innebærer lydbilder er i alle fall sikkert. Mahesh elsker å synge.

Ikke overraskende er det de kjente navn og de
store politiske oppgjørene, som ofte stjeler
overskriftene fra Arendalsuka. Partilederne,
populære fjes innen musikk, teater og kunst,
næringslivsledere og ansikter fra TV-skjermen; alle blir å se i Arendals gater og ikke
minst rundt de utallige kafébordene, tidlig
som sent. Det kan hos enkelte danne seg et
inntrykk av at Uka utelukkende er for eliten,
for dem som bestemmer og for dem som liker
å være i nærheten av makta. Slik er det ikke.
Uka er for dem også, men i aller høyeste grad
også for folk flest – for å låneslagordet til ett av
regjeringspartiene.

sørlandet – hva er det?
Du behøver faktisk ikke å være det døyt interessert i politikk, om det er Solberg, Gahr Støre,
Slagsvold Vedum eller Jensen som er best, for å
ha utbytte av denne uka. Du kan ha dine interesser helt andre steder og fortsatt finne et hav
av tilbud i.

For å ta ett eksempel: Er du fra regionen, så
vil Næringsforeningen gjerne fortelle deg hva
Sørlandet er kjent for. Det kan jo være kjekt å
vite, også for oss som ikke tilhører denne blide
delen av kongeriket.
Lederen av hovedprogramkomiteen, Øystein
Djupedal, sier i et intervju i denne avisa at Uka
ikke er noen martnan. Det har han helt rett i.
Her selges ikke alt mulig av ekte og mindre
ekte varer og her er det ikke mye fjas. Likevel,
det gode humøret er selvsagt også til stede, selv
om mange av temaene er meget seriøse.

Plan International
Etter frokostmøter og før debatter og konserter, er det ingen dårlig idé å stikke innom
én eller flere av de utstillingene du finner i
byen. Plan International Norge har latt den
anerkjente fotografen, Morten Krogvold, illustrere et alvorlig tema: Barn med funksjonsnedsettelse. Over 100 millioner barn i verden
har en funksjonsnedsettelse og gjennom 10

portretter skildrer Krogvold sine møter med
barn i Nepal.
Kunstnerkollektivet Phuture Club står for en
annen utstilling hvor vekt legges på fremtidsvisjoner og fremtidsanalyser. Stikkord for utstillingen er innovasjon, kunstig intelligens, digitalisering og omstilling.

et mangfold av temaer
Med et så stort antall organisasjoner som er
representert i Arendal, er det ikke til å undres
over at det er et mangfold av temaer. Ikke
overraskende toppes listen av klima og miljø,
med digitalisering hakk i hæl. Innovasjon,
sex og samfunn, infrastruktur, inkludering
og likestilling blir det også mangt et ordskifte om.
I del to av denne avisa finner du den komplette oversikten over alle arrangementene. Du
kan også gå inn på www.aredalsuka.no, søke
på emneord og vips så er du vei til den utvalgte
konserten, utstillingen eller debatten.
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Møt organisasjonen Lederne under Arendalsuka.
Velkommen til debatt om politikk, ledelse,
arbeids- og næringsliv.

PROGRAM:

Tillit og kontroll
— to sider av
samme sak?

Mandag 13. august kl. 16.00 – 18.00
Thon Hotel Arendal

Fremtidens ledere
Hvordan tilpasser vi ledelse i den norske arbeidslivsmodellen til
trender vi ser kommer i arbeidslivet, ikke minst kombinert med behovet
for trygghet og organisering av arbeidslivet?

Onsdag 15. august
kl.12.30 – 14.00

Debattanter:

Lise Hammergren (Div.dir. BI Executive), Tiril Rustand Halvorsen
(Tankesmien Agenda, forfatter av rapporten «Den norske lederen»,
Kristi Agerup (OsloMet), Liv Spjeld By (nestleder Lederne)
Debattleder Tor Hæhre, fagpolitisk rådgiver, Lederne

Sted: Kirkekjelleren,
Trefoldighetskirken
Dørene åpner kl. 12.00

Tirsdag 14. august kl. 18.00 – 20.00
Madame Reiersen

Moderniser norske arbeidstakerorganisasjoner!
Tvinger en ny kultur seg frem for norske arbeidstakerorganisasjoner?
Hva bør i så fall norske arbeidstakerorganisasjoner gjøre for å tilpasse seg
fremtidens arbeidsliv og fremtidens arbeidstaker?
Trendene i arbeidslivet endrer seg raskt, men norske arbeidstakere vil ha et
uendret behov for trygghet og forutsigbarhet – slik sikres også en stabil samfunnsutvikling som tar vare på befolkningen og sørger for rettferdig fordeling.

Nina Melsom (NHOs dir. for arbeidsliv), Rode M. Hegstad (leder av Landsrådet
for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU), forbundsleder Audun Ingvartsen
(Lederne), Trude Skogesal (visepresident i NITO), Hans-Erik Skjæggerud (leder
for Parat og nestleder for YS), Monica Paulsen (forbundsleder for Negotia) og
Henriette Grønn (strategisk leder Lederne),
Debattleder Tor Hæhre, fagpolitisk rådgiver, Lederne

Onsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00
Thon Hotel Arendal

Ledelsestrender
de siste 10 årene

FOTO: LIV ØVLAND

Debattanter:

Du møter blant andre Kristin
Clemet, daglig leder i Civita,
Mette Gundersen, 1. nestleder i KS, Gunnar Topland,
kontrollutvalgsleder i
Grimstad kommune og
ordfører Per Kristian Lunden,
Risør kommune.
Arrangører:
Norges
Kommunerevisorforbund

Hva har forskningen fra Norsk Ledelsesbarometer avdekket de siste
10 årene? Hvordan har den påvirket trender i samfunnet?
Norsk Ledelsesbarometer ble første gang lansert i 2008, og har jevnlig
sporet til viktige debatter om lederlønninger og ledertrender.

Debattanter:

YS-leder Jorunn Berland, Eivind Falkum (forsker v/AFI OsloMet),
Forbundsleder Sigve Bolstad (Politiets Fellesforbund),
Styremedlem Christian Grimsgaard (Legeforeningen),
Daglig leder Even Bolstad (HR Norge), Vibeke Hammer Madsen (Leder Virke),
Forbundsleder Audun Ingvartsen (Lederne)
Debattleder Tor Hæhre, fagpolitisk rådgiver, Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere på alle
nivå i norsk arbeidsliv, og tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet.
www.lederne.no

Du er også velkommen på vår
stand i gågata i Arendal!
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MØT CARITAS

Tirsdag 14. august kl 16:00-17:30
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Mat er en menneskerett. Verdens land har forpliktet seg til
å utrydde sult og feilernæring innen 2030. Likevel kastes
en tredjedel av maten som produseres, og verdens CO2-utslipp kuttes ikke raskt nok. EAT Forum og Caritas Norge inviterer til diskusjon om hva som må til under Arendalsuka.

Bosse Listheim: Foto: Arve Rune Ullebø

Foto: Thallaug/Caritas/IMDI

Foto: Herman Ekendahl-Dreyer/
Caritas Norge

Bidragsytere på vårt arrangement under Arendalsuka:
• Dr. Gunhild A. Stordalen, grunnlegger av EAT
• Utviklingsminister Nikolai Astrup
• Generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson
• Fungerende generalsekretær i Caritas Norge,
Knut Anderas Lid

DEBATT
Er jobb nøkkelen til integrering?
Onsdag 15. august kl 08:30-10:00
Café Lindvedske Hus, Arendal
«Arbeid er nøkkelen til integrering» blir det ofte hevdet.
Men hva betyr det? Møt oss på Café Det Lindvedske Hus!
Caritas tar debatten under Arendalsuka.
Deltagere i debatten:
• Libe Rieber-Mohn, direktør IMDi,
• Ken Åstrøm, Driftssjef for McDonalds Sørlandet
• Bosse Litsheim, Høgskulen på Vestlandet og Virke,
• Svend Morten Voldsrund, Fagforbundet
• Tomasz Frelek, arbeidslivsfadder

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider med matsikkerhet, nødhjelp og integrering.
Vi sikrer klimarobust landbruk for de aller fattigste i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og hjelper
flyktninger og arbeidsinnvandrere i Norge i arbeid. Se www.caritas.no for mer informasjon.

Foto: Catherine Trautes

Norsk bistand i møte med
klimaendringer og sult: Hva må til?

Foto: Gomnæs/Eat, Sturlason/UD, KrF.
Thallaug/Caritas

DEBATT

Foto: Caritas internationalis:
Michael Stulman/CRS
Foto: Herman Ekendahl-Dreyer

UNDER ARENDALSUKA!
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Som deltaker på
Arendalsuka er jeg enig i:
Jeg behandler alle, uansett politisk
standpunkt, alder, hudfarge, seksuell
orientering eller funksjonsevne på en
respektfull måte.
Debatter og diskusjoner skal foregå
på en verdig og respektfull måte.
Under Arendalsuka skal det ikke skje
noen form for maktmisbruk eller
seksuell trakassering.
Arendalsuka skal fremme politisk
engasjement, også blant barn og
unge. Derfor går jeg foran som et
godt eksempel.

#arendalsuka
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Fagforbundet

kjemper for
trygge arbeidsplasser
og bedre velferd

Kampen mot
forskjells-Norge er
Rødts viktigste sak
Forskjells-Norge er når de som
har minst mister det de har,
mens de som har mest får flere goder, for eksempel i form
av skattelette.

Fagforbundet info 06/18 • Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

Forskjells-Norge er når jaget
etter økonomisk vekst fører
til at tryggheten og stoltheten
ved å ha fast arbeide og forutsigbar inntekt, erstattes med
midlertidig arbeid og vilkårlighet.

Forskjells-Norge er at kvinner
fortsatt bare tjener 85 prosent
av det menn gjør.

Vi mener at alle innbyggere fortjener
et trygt liv og gode velferdstjenester.
Fagforbundet:
 vil ha trygge arbeidsplasser

 jobber for hele stillinger og
faste jobber
 sier nei til salg av Norge
 vil ha økt bemanning i helseog omsorgstjenestene
 vil ha velferd, ikke skattekutt
 sier nei til ulikhet og fattigdom
 sier nei til proﬁtt i velferden
Vil du bli medlem i Fagforbundet
– send fagforbundet medlem til 1980

Forskjells-Norge er at noen
må bruke all energi på å
få mat og ei seng å sove i
og blir fratatt verdighet og
livsgrunnlag, mens andre har
mer enn de trenger.

Derfor jobber Rødt i Arendal og Grimstad blant annet for dette:
• Rødt støtter fagbevegelsens krav om hele og faste,
ikke midlertidige, stillinger
• Forsøk med sekstimers arbeidsdag eller 30 timers arbeidsuke
• Rettferdig lønn = likelønn og riktige lønninger til ledere og
politikere. Lønn skal framforhandles av fagbevegelsen.
• Gratis barnehage og SFO for å gi alle barn samme muligheter
• Leksefri skole
• Profittfri velferd. Midlene skal tjene brukerne og de ansatte.
• Nei til sløsing av menneskers muligheter og ressurser.
Ja til styrking av eksisterende universelle velferdsordninger
som Folketrygd og barnetrygd. Ja til utvikling av nye, utvidede
samfunnslønnsordninger.
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Foto: Kjetil Schjølberg

Statens vegvesen
- vi er med på Arendalsuka

I Statens vegvesen jobber vi for at alle skal komme trygt frem sammen. Vårt felles mål er at ingen
blir drept eller varig skadd i trafikken. Vi har et viktig samfunnsoppdrag og skal bidra til at vi
får et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling.
Under Arendalsuka har vi flere arrangementer med spennende temaer som innovativ
vegteknologi, trafikksikkerhet, tunneler, miljøvennlig transport, MC – for å nevne noe.
Besøk oss på vår stand på Kløckers plass.

A R E N DA L S U KA

Tr y g t f ra m s a m m e n
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NORSK
O S T E O PAT F O R B U N D

Vet du hvorfor osteopati er førstevalget for flere og flere ved muskel- og
skjelettplager? Eller hvorfor osteopati
bør bli en del av det offentlige helsetilbudet, også i Norge?
Osteopater er individuelle problemløsere,
og autorisasjon av denne profesjonen vil
effektivisere og forbedre helsevesenet i Norge.
Snakk med oss på kanalplass #25

www.osteopati.org

Noen som
kjenner deg
Du har kanskje kjent oss hele livet
– eller så har vi nettopp blitt kjent.
Uansett – vi er der du er.

sor.no
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GOde TIPs FOr 2019
Det trenger ikke å være dyrt og komplisert å gjennomføre et
arrangement eller å ha en stand under Arendalsuka.
Her er noen tips for Arendalsuka 2019:
Vær ute i god tid
Bestem dere allerede til høsten for hva dere ønsker ut av deres besøk på Arendalsuka, og gjør avtaler allerede da.

arrangement
Det behøver slett ikke å koste mye å arrangere et interessant arrangement som får godt besøk under Arendalsuka.
Du trenger ikke å leie inn hjelp til å planlegge og gjennomføre et arrangement for å lykkes, ei heller for å få sentrale politikere til å delta. Vi har laget en arrangementsguide som gir deg råd og tips. Den finner du på vår nettside.

Finne et lokale
Du kan finne arrangementslokaler i alle prisklasser. Fra kafeer som tilbyr gratis lokaler til store, profesjonelle
konferansesaler til kr. 13 000,- for en bolk på to timer. Kanskje din organisasjon har et kontor eller en samarbeidspartner som kan hjelpe med et egnet lokale? Arendalsuka tilbyr også rimelige og gratis alternativer. Det kan
lønne seg å være tidlig ute. Se vår oversikt over arrangementssteder.

Få deltakere til arrangementet
Ønsker du en politiker som deltaker til ditt arrangement? Det er gode muligheter å få til det, selv uten å be byråer
om bistand. Partiene har kontaktpersoner som koordinerer henvendelsene. For å be om deltakelse fra en politiker, fyller du ut et skjema og sender dette til koordinatoren. Alle henvendelser blir behandlet på lik måte - enten
det kommer fra en liten organisasjon eller et stort kommunikasjonsbyrå. Jo tidligere du er ute og jo flere du samarbeider med, jo større er sjansen for at ditt arrangement blir prioritert.

Markedsføring
Det er viktig at du selv markedsfører ditt arrangement, i tillegg til at det er oppført i programmet. Dette kan du
gjøre rimelig gjennom sosiale medier og e-postmarkedsføring. Bruk ditt eget nettverk og samarbeid gjerne med
andre om å brukes deres.

Overnatting
De aller fleste som kommer til Arendalsuka leier seg inn i private hus og leiligheter. Disse finnes i alle prisklasser.
I tillegg er det rimelig overnatting på Hove leirsenter og campingplasser i omegn. På vår nettside samler vi en
oversikt over overnattingsmuligheter.

stand
En utstillerstand i Politisk gate koster kr. 6000,- + mva for hele uken. Du får et areal på 3x3 meter til din organisasjon. Har du ikke eget telt, kan du kjøpe til ett par tusen kroner, eller leie ferdig oppsatt til kr. 7000 - 10 000.

se vår nettside – www.arendalsuka.no - for mer informasjon

#arendalsuka
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Powered by Telemark inviterer til arrangementer med
spennende innledninger og debatter.
Mandag 13. august kl. 1600-1800:

Grenland - Norges første industriregion
med nullutslipp?
Landets største industriregion med hårete mål. Hvorfor
er det så viktig?
Med bl.a.: Telemark Offshore, Bergfald Miljørådgivere,
Norsk Bergindustgri, Zero, Ineos og Noretyl
Tirsdag 14. august kl. 1600-1800:

Hva sjer med menneskene når robotene
overtar?
Hvilke muligheter ligger det i den digitale revolusjonen?
Vil vi klare å omstille oss?
Med bl.a.: Univsersitetet i Sørøst-Norge, Herøya
Industripark, SAMS-klyngen og LO.
Møteleder begge dager: Oddvar Stenstrøm

Vi støtter
kulturlivet
Sparebanken Sør støtter mange prosjekter
innenfor kultur, idrett, utdanning og andre
områder. Sammen skaper vi vekst ditt
lokalsamfunn.

Vi ses hos

www.poweredbytelemark.no

sor.no
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SVARTE
NATTA
Svart økonomi, identitet og a-krim
DEBATT
Har vi glemt svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet i debatten om
identitet og id-kontroll?
Hvordan kan vi hindre at kriminelle bakmenn misbruker
andre personers kontrollerte identiteter for å utnytte utenlandsk
arbeidskraft, skjule skattekriminalitet, skaﬀe seg tilgang til lån,
trygd og velferdstjenester?
Trenger vi et sterkt ID-kort med søkbar biometri? Vil det nasjonale
ID-kortet løse utfordringene, eller trenger vi andre løsninger?
Hør Marit Bjørndal fra Servicesenter for utenlandske
arbeidstakere fortelle om ID-karuseller og hvordan ﬂere
personer kan bruke samme identitet samtidig.
Trude Tinnlund (LO), Nina Melsom (NHO),
Idar Kreutzer (Finans Norge)
Kjersti Monland (ytelsesdirektør NAV),
Hans Christian Holte (skattedirektør)
og sentrale politikere.

KONSERT MED
UNNI WILHELMSEN, SOL HEILO
OG HANNE MARI KARLSEN
Bakgården på Tyholmen
Onsdag 15. august kl. 21.00

Debatten ledes av Aslak Bonde

Hvor kommer skatten fra?
Hva bruker vi skatten til?
Hva skjer når tyven ikke
vil dele?
Hvem vil du dele
skatten med?

GRATIS INNGANG

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET:
KONTRAKTSOPPFØLGING I KOMMUNENE
Mange kommuner har vedtatt retningslinjer for å holde kriminelle ute fra kontrakter.
Regjeringens a-krimstrategi har ﬂere punkter som gjelder oﬀentlige anskaﬀelser. Likevel
er det store forskjeller i hvordan kontraktsoppfølgingen er organisert og hvor eﬀektiv
den er. Noen kommuner bygger opp tunge kontrolltiltak, mens andre sliter med
å gjennomføre nødvendig kontroll av kravene til lønns- og arbeidsvilkår.
Det er behov for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.
Hva gjør vi i praksis for å holde de kriminelle borte fra oﬀentlige kontrakter?
Hvilke verktøy mangler vi? Hva skal kommunene gjøre og hva skal andre gjøre?

Hvordan kan vi komme et skritt videre mot beste praksis og en fornuftig arbeidsdeling?

Møt Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
Jon Sandnes (BNL), Per Skau (Fellesforbundet), Dag Strømsnes (Diﬁ),
Øivind Strømme (leder SMSØ) og sentrale politikere.
Jakten starter på scenen på Torvet og foregår
i sentrumsgatene. Der møter vi mange som
kan hjelpe oss å ﬁnne svaret på gåten. Vi får
også hjelp av ekte skattejegere som passer
på at det er morsomt og trygt å delta.
T-skjorte og premie til alle som deltar!

Møt opp på Torvet
Onsdag 15. august kl. 11.30

Innledninger ved Kjærsti Theodorsen (ØRIK) og
Beatrice Dankertsen Hennyng (KS Advokatene)

Skattejakten passer best for skattejegere
i alderen 6-10 år, og varer maksimalt en time.

Bystyresalen (2. etg.) i Kulturhuset
Torsdag 16. august kl. 11.15

De aller ﬂeste i Norge handler hvitt.
Dette er noe vi er stolte av og som vi må ta vare på.
Vi vil gjerne høre din mening om hva som skal til
for at folk ﬂest skal handle hvitt i fremtiden også.
I tillegg byr vi på gode handle hvitt tips!

Møt oss på stand 88 ved
inngangen til Kulturhuset
på Sam Eydes plass.

www.handlehvitt.no

SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI JOBBER FOREBYGGENDE, HOLDNINGSENDRENDE OG HANDLINGSENDRENDE MOT SVART ØKONOMI
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En global aktør med lokal forankring
Gard er verdens største leverandør av ansvarsforsikring til sjøs.
Vi har hovedkontor i Arendal, men arbeider globalt for å hjelpe våre kunder
og medlemmer verden over. Vi har 13 kontorer i 10 ulike land, og våre 500
medarbeidere representerer mer enn 30 ulike nasjonaliteter. I tillegg har vi et
globalt nettverk av korrespondenter som hjelper kunder våre der de er.
Gard er en aktiv bidragsyter i bransjen og for samfunnet for øvrig. Vi deler vår
kunnskap med bransjeorganisasjoner, universiteter og bedrifter for å forbedre
bransjestandarder i de maritime næringene og til samfunnets beste. Vi er også
en offisiell partner av Norges Røde Kors.

www.gard.no
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GCE NODE er en teknologiklynge på Sørlandet med et globalt virksomhetsområde innen energi, offshore
og maritim sektor. Klyngen består av 100 deltakere. Gjennom strategisk samarbeid innen forskning,
utvikling og innovasjon, bidrar GCE NODE til at bedriftene styrker konkurransekraften i eksisterende
markeder og ﬂytter eksisterende kompetanse og teknologi til nye markeder. Les mer på gcenode.no

TEKNOLOGI, ENERGI, HAV,
DIGITALISERING, INNOVASJON
GCE NODE PROGRAM UNDER ARENDALSUKA
MANDAG – 13. AUGUST

TIRSDAG – 14. AUGUST

GLOBAL
OUTLOOK

THE FUTURE
OF ENERGY

Flere internasjonale foredragsholdere
kommer til Arendal med spennende
overblikk over utviklingen i verden og
forretningsverdenen.

Hvordan kan kompetanse fra den norske
olje- og gassindustrien gjøre Norge til en
ledende aktør innen offshore fornybar
energi?

Tid:

11:30-14:30

Tid:

16:00-18:00

Tid:

09:00-14:00

Sted:

Arendal kulturhus

Sted:

Statsraad Lehmkuhl

Sted:

Gard

Arrangører: Eyde Cluster, Arendalsuka

ENERGY
OUTLOOK
Den digitale transformasjonen går
raskere og raskere. Parallelt jaktes
det mer bærekraftige løsninger og
forretningsmodeller.

Arrangører: GCE NODE, Nordic
Energy Research,
Telenor Maritime

Arrangører: GCE NODE, Norsk Industri,
Norsk olje og gass

INTELLIGENTE
LØSNINGER
FOR VEITRANSPORT

FREMTIDENS FARTØY,
LOGISTIKK OG
INFRASTRUKTUR

DIGITALE FORRETNINGSMODELLER I
HAVNÆRINGEN

Intelligente løsninger inkluderes både i
nye og eksisterende veier samtidig som
transportmidlene digitaliseres.

Hvilken retning går den globale shipping
industrien? Påvirkning av digitale
løsninger innen sjøtransport og krav til
bærekraftige hav.

Den digitale transformasjonen skaper
nye teknologitrender som utfordrer og
endrer havnæringer og tilhørende
forretningsmodeller.

Tid:

08:30-10:30

Tid:

14:00-16:30

Tid:

16:30-18:00

Sted:

Statsraad Lehmkuhl

Sted:

Statsraad Lehmkuhl

Sted:

Sjøkurs

ONSDAG – 15. AUGUST

Arrangører: GCE NODE, Norwegian
Tunnel Safety Cluster,
Nye veier

Arrangører: GCE NODE, Maritime Forum
South, Telenor Maritime.
PERISCOPE an INTERREG
North Sea Region project

Arrangører: NTNU, GCE NODE

Les mer på gcenode.no/event
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Møt Unio og Unio-forbundene på Strand Café under Arendalsuka. (Foto: Unio)

Unio-kafeen gir deg noe å tygge på!
Unio byr på faglig påfyll tirsdag, onsdag og torsdag på Strand Café i Nedre Tyholmsvei (Pollen). Her kan du møte et knippe
av våre forbund og debattere viktige saker. Kafeen serverer kaffe og mat, og sies å ha byens beste munker.
Tirsdag 14. august
12.00–14.00
Landsgruppen av helsesøstre NSF: Forebygging av vold i nære relasjoner
14.15–15.00
Unio: Varsling og ytringsfrihet i offentlig sektor
15.00–17.00
Politiets Fellesforbund: Henlagt! Mangel på etterforskningskapasietet – tryggheten svekkes
Onsdag 15. august
13.00–14.00
Norsk Fysioterapeutforbund med Alliansen for en time fysisk aktivitet i skolen:
Klar, ferdig – friskere barn! Mer fysisk aktivitet i skolen, hvorfor er det krevende å få til?
14.30–15.00
Unio: Matematikklærer møter Helsesista – to forskjellige formidlingsstrategier
15.30–17.30
Norsk Sykepleierforbund: Helse og omsorg – kommunenes syke stebarn
20.00
Unio: Minglekveld
Torsdag 16. august
12.00–13.00
Forskerforbundet og Norsk studentunion: Den store utdanningsdebatten
14.30–15.30
Forskerforbundet: Clean desk, klart hode? Om åpne kontorlandskap
16.15–17.00
Unio: Livslang læring er ingen privatsak
Er velferdsstaten truet av private aktører?
Venstresida sier private aktører truer velferdsstaten. Høyresida sier den er et supplement og sikrer den. Hvem har
rett? Svaret får du kanskje i denne debatten. Arrangører er Arendalsuka, LO, NHO, KS og Unio, og debatten er del av
hovedprogrammet. Unio-leder Ragnhild Lied er blant de medvirkende. Velkommen til Arendal kultur- og rådhus torsdag
16. august fra 13.30 til 15.00!

Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!
Utdanningsforbundet • Norsk Sykepleierforbund • Forskerforbundet • Politiets Fellesforbund
Norsk Fysioterapeutforbund • Det norske maskinistforbund • Akademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund • Norsk Radiografforbund • Presteforeningen
Bibliotekarforbundet • Skatterevisorenes Forening • Det Norske Diakonforbund
www.unio.no
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Vi ﬁkk hele 266 kroner for
vår første utenrikshandel.
Det var mye penger i 1326.
De var pionerer, Gudbrand og Gunnar Tjore, etterkommerne etter selveste Tjorebonden Jon Hoglive Tjore.
Lenge før Hollendertiden startet de med tømmerfart
til England. I 1326 ﬁkk de 30 pund for lasten, og der startet
kanskje Ugland-familiens sterke tradisjoner for handel
og sjøfart. Generasjoner etter generasjoner har fulgt i fotsporene til de to fremsynte slektsfedrene.
Eikeskogen på Sørlandet ble verdifull for mange. Den
ble eksportvare. Gamle høyreiste eiketrær fra utmarkene
våre ble til skip som utforsket og oppdaget nye verdener.
Våre forfedre Gudbrand og Gunnar så tidlig hva sørlandsk
natur bød på. Rikdommen lå i naturen, mulighetene i mennesket.
Det ble Johan Milmar Ugland som startet det som
ble Ugland-slektens moderne shippingeventyr. Det gjorde
han i 1930, mer enn seks hundre år etter at Gudbrand og
Gunnar Tjore førte tømmer til England. Johan Milmar
var en fremsynt mann, og tok modige grep som sikret
at tradisjonene overlevde. Han forsto at seilskipenes æra
var forbi, og satset på store moderne stålskip i stedet.

Fremsyntheten og djervheten hadde han til felles med
brødrene Tjore som noen hundre år tidligere tjente sine
første pund på tømmerfart til England. Kanskje er det derfor Johan Milmars selskap J.M. Ugland & Co. lever videre
som selskapsnavn den dag i dag.
Vi er stolte av historien vår, av slike som Tjorebrødrene og Johan Milmar Ugland. De staket ut veien for
etterkommerne, la grunnlaget for det som skulle bli.
Vi skal sørge for å ta tradisjonene videre, og forvalte den
arven vi har fått på beste måte.
For oss handler det om stolthet.
Stolthet i å utvikle.
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www.volkswagen.no

Først og fremst en bil.
Deretter en elbil.

Den nye e-Golf. Med et utstyrsog sikkerhetsnivå få andre elbiler har.
Den kommer med forlenget rekkevidde på inntil 300 kilometer og 8 års batterigaranti. Likevel er vi vel
så opptatt av å snakke om kjøreegenskaper og komfort, god plass til hele familien, kvalitet og sikkerhet.
Den nye e-Golf kommer blant annet med kollisjonsvarsler og automatisk nødbrems. I det hele tatt
kommer den nye e-Golf med et utstyrs- og sikkerhetsnivå få andre elbiler har. Les mer på volkswagen.no.
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.
Strømforbruk, kWh/100 km Blandet kjøring 12,7. CO2-utslipp g/km 0.
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Møt oss under
Arendalsuka!

Energiframtiden
formes nå

Tirsdag 14/8 kl. 10.30 – 12.00
Clarion Tyholmen Hotel, sal B

Frokostsamtale: Verden trenger mer
ren energi, hva kan Norge bidra med?

Velkommen til debatt om energifremtiden

Onsdag 15/8 kl. 8.00 – 8.45
Clarion Tyholmen Hotel, sal A

Med Arne Sigve Nylund (Equinor), Hege Haukeland Liadal (Ap),
Stefan Heggelund (H), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet)
og Ragni Rørtveit (Equinor). Debattleder: Siri Lill Mannes

Med utviklingsminister Nikolai Astrup (H),
bærekraftdirektør Bjørn Otto Sverdrup (Equinor)
og professor Benedicte Bull (UiO).
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Sted: Mør Biffhus
For mer info: nho.no/arendalsuka2018
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Tre ting du ikke bør gå glipp av...

TIRSDAG 14.08 KL 09.30–11.00
Pollen P-hus

TIRSDAG 14.08 KL 16.00–17.00
Arendal gamle rådhus

ONSDAG 15.08 KL 08.30–09.30
Veidekkes stand i Pollen

Har innleie en plass i et seriøst
arbeidsliv?

Hvorfor er norske toppledere så
fraværende fra samfunnsdebatten?

Smarthjem i fremtidens
boligbygging

Jens P. Heyerdahl og Yngve
Hågensen snakker om hvordan
norsk industri ble bygget opp
gjennom tett samarbeid mellom
egne fagarbeidere, tillitsvalgte
og ledere.

Det vokser frem en generasjon
som forventer at toppledere står
for noe. Hvilket ansvar har lederne
for å gjøre sine synspunkter kjent?
Skal de mene noe om alt?

Hva er fremtidens smarthjem, og
representerer de egentlig noen
fordeler for boligeierne? Kan
smarthjem bidra i utviklingen
av bærekraftige samfunn?
Hva skal i så fall til?

Politisk debatt:
Arild Grande, AP
Heidi Nordby Lunde, H
Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO
Jørn Eggum, Fellesforbundet
Dag Andresen, Veidekke/BNL

Veidekke og Civita invitererer
til debatt:
Arne Giske, Veidekke
Sigve Brekke, Telenor
Arvid Moss, NHO og Hydro
Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities
Eva Grinde, Dagens Næringsliv

Fagseminar:
Tarje Bjørgum, Abelia
Einar Wilhelmsen, Zero
Jon Helsingeng, Eaton Norge
Mikkel Nielsen, Veidekke Eiendom

Følg oss på:
Tw itter:
@Veidekke_ASA
Facebook:
facebook.com/veidekke.no
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Global
Outlook
2018
Allerede tidlig i juni møttes lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene for sammen med arrangørene,
FOTO: HANS-KRISTIAN RANGNES, AFTENPOSTEN
Arendalsuka og Aftenposten, å drøfte opplegget for ungdomslederdebatten.

Fremtidens
ledere først ut
Mandag kveld kan du i Kulturhuset oppleve et friskt og
spenstig ordskifte mellom
fremtidens politiske ledere.
Dagens ungdomspolitiske ledere møtes til debatt.
I likhet med Partilederdebatten tirsdag, er holmgangen mellom lederne for de
politiske ungdomsorganisasjonene blitt en tradisjon under Arendalsuka. Det er ingen dristig spådom å hevde
at blant dem som står på scenen mandag kveld, vil flere
gjøre seg gjeldende i moderpartiene om noen år.
Rekken av ungdomspolitikere som senere gjør karriere

på Stortinget er meget lang
og her er bare et lite knippe:
Jens Stoltenberg, Ine Eriksen
Søreide, Bjørnar Moxnes,
Trygve Slagsvold Vedum, Himanshu Gulati, Kirsti Bergstø, Kjell Ingolf Ropstad og
Sveinung Rotevatn
Den meget erfarne politiske journalisten, Solveig
Ruud i Aftenposten, er en av
programlederne og hun forteller at skole kommer til å
bli et sentralt tema. Det blir
lagt opp til flere dueller i løpet av debatten, noe som sikrer at alle skal få en skikkelig
mulighet til å presentere
egen politikk.

Organisasjonene har plukket ut
følgende deltagere:
• Mani Hussaini, AUF
• Ada Arnstad, Senterungdommen
• Sondre Hansmark, Unge Venstre
• Andrea Sjøvoll,
Sosialistisk Ungdom
• Martine Tønnessen,
Kristelig Folkepartis Ungdom
• Ola Eian, Grønn Ungdom
• Bjørn-Kristian Svendsrud,
Fremskrittspartiets Ungdom
• Sandra Bruflot, Unge Høyre
• Tobias Drevland Lund,
Rød ungdom

Allerede mandag finner én av de viktigste
konferansene under Arendalsuka sted: Global
Outlook. Her er det virkelig mulig å tilegne seg
nyttig kunnskap og informasjon. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er én av innlederne.
Konferansen foregår på engelsk og i presentasjonen av innholdet heter det:
«For the fifth year running, Global Outlook
Norway gathers eminent speakers in Arendal
to give a global perspective on international affairs and the world of business.
Topics include geopolitics, demographics, access to resources, sustainable solutions, shifts
in the energy market, emergence of disruptive
technologies, organizational development, leadership and reflective thinking, all of which
have a direct impact on business, academics
and public policy.»

Programledere:
Aftenpostens Solveig Ruud og
Anders Veberg.

EN ÅPEN BY FOR ALLE
Folk skal kunne slappe av og
kose seg under Arendalsuka. Politisjef Jan Sverre Krogstad, sier
det ikke er noen grunn å uroe
seg.
Krogstad er for lengst varm i
trøya når det gjelder å ta seg av
sikkerheten for alle under Arendalsuka. Det har så langt gått
meget bra og ikke kommet til
ubehagelige hendelser, eller hva
verre er, til tross for at en rekke

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innleder på
FOTO: NTB SCANPIX
årets Global Outlook.

kjente personer og tusener av tilskuere inntar sørlandsbyen.
– Det er vår oppgave å takle de
situasjonene som måtte oppstå
hvis noen forsøker seg på kvalm
eller bråk. Det har vi hittil lykkes
med og det skal vi få til også i år,
fastslår Krogstad. Han legger til
at det regionale politiet samarbeider nært med PST for å sørge Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad
for en trygg og åpen by under ønsker alle velkommen til trivelige
Arendalsuka.
FOTO: MONA HAUGLID
dager i Arendal.

Trenger du et lite pusterom?
Besøk Arendals mange
flotte områder i gåavstand
fra sentrum.
• Bomuldsfabriken Kunsthall
• Kuben
• Cafe Lindveske Hus
• Pakkhuset galleri
• ARTendal
• Kløckers Hus–Arendal Bymuseum
• Vitensenteret Sørlandet-Arendal
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NORGE I EN VERDEN AV MISTILLIT

14. august 14.30 - 16.30, Kitchen & Table, Clarion Hotel Tyholmen
Nikolai Astrup, utviklingsminister (H)
Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Ap
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær, WWF
Morten Bøås, seniorforsker, NUPI
Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI

POLITIET PÅ ARENDALSUKA 2018

Politiet arrangerer to viktige debatter og har stand på Kanalplassen

DEBATT OM VOLD OG
OVERGREP MOT ELDRE

UTRO TJENERE
– TRUSSELEN FRA INNSIDEN

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold
og overgrep mot eldre? Og hva kan vi gjøre med
utfordringen?

Trusler som utro tjenere eller innsidere
representerer er en stor utfordring for
både offentlige og private virksomheter.

Onsdag 15. august kl 09- 10.30,
bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus.

Onsdag 15. august kl. 18-20,
Telenors Arena, inngang Vestre gate 10.

Møt politiet. På politiets stand på Kanalplassen treffer du sentrale politiledere og politiet i Agder.
Mer informasjon? Besøk politiet.no/arendalsuka for mer informasjon om politiet og Arendalsuka.

UNG GUTT MOTTAR INTIMT BILDE PÅ MOBILEN.
LEGGER DET PÅ FACEBOOK UTEN Å TENKE SEG OM.
ANGRER, OG FJERNER DET ETTER FÅ MINUTTER.
BØR HAN SONE I FENGSEL? HVOR LENGE?
Advokatforeningen
gjennomfører en straffesak
som rollespill

DOMMER
FOR EN DAG

TA STILLING TIL SKYLD OG STRAFF
– MÅL DEG MOT VIRKELIGHETEN

STED: Arendal Gamle Rådhus
TID: Torsdag 16. august,
kl. 12.00 – 14.00

DELTAGERE:
• Tingrettsdommer

Monica Haugedal
Forsvarer Berit Reiss-Andersen
• Aktor Tomasz Edsberg
• Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen
•

Skuespillere fra Universitetet i Agder
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ARRANGEMENT PÅ HELSEDAGEN ARENDALSUKA

Hva gjør vi med alle selvmordene?
Over 600 mennesker dør årlig i
selvmord i et av verdens rikeste og
beste land å leve i.
• Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene, både med utgangspunkt i våre
lokalsamfunn og hos de som er i kontakt med
spesialisthelsetjenesten?
• Hvilke effektive tiltak for forebygging trengs
å styrkes, og hvorfor tar vi ikke mer tak i dette
omfattende samfunnsproblemet?

Kom og hør innlegg ved statssekretær
Maria Jahrmann Bjerke (Helse- og omsorgsdepartementet) Fredrik A. Walby og Erlend Mork,
(Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og
forebygging) og Borghild Spiten Mathisen (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
Ordstyrer: Oddvar Sæther (klinikkdirektør i
Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF)

Velkommen til arrangement på
MS Sunnhordaland!

Innspill og debatt med deltakere og innledere

Edru Livsstil

16. august kl. 14.30-15.45

DNT - Edru Livsstil

presenterer:

YOGA
09:00 10:00

DJ
PAUL
WHITE

Den norske alkoholkulturen gjør at mange velger å ikke
delta i, eller ikke får fullt utbytte av sosiale aktiviteter.

Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne. Sammen
skaper vi alkohofrie møteplasser og aktiviteter der det er naturlig
å være edru - plasser som er sosiale, åpne og inkluderende for alle.

Bli medlem!

Alkoholfri

edru.no/bli-medlem

Har du spørsmål? Kontakt oss
gjerne på e-post: post@edru.no

eller telefon: 40 80 10 30

edrulivsstil
edrulivsstil

BREAKFAST,
JUICE, COFFEE
& TEA

Castelle Bar & Restaurant

Langbryggen 5

Torsdag 16. august
Kl. 07:00 - 10:00

“Morning Beat is a drug-free party,
providing healthy mornings filled with
love and movement. What started as an
event has now grown into an evolving
and growing community. We welcome
everyone to experience the dance floor
filled with electronic music and happy
dancing people of all ages in the early
morning hours. Come dance with us or
let us bring the party to you. There is no
limitation to what we can do together.”

GLITTER
STATION

En sommerkveld om kj rlighet
16. august kl. 18.00–20.00, Restaurant Lille Andevinge, Nedre Tyholmsvei 10

Hvordan kan vi forebygge samlivsbrudd og håndtere tøffe
dager uten å miste håpet og troen på parforholdet?
Velkommen til en stemningsfull kveld hvor parterapeut og forfatter Bjørk
Matheasdatter vil gi gode tips til hvordan vi kan bevare den fine, men tidvis
litt kronglete, hverdagskjærligheten. Kvelden akkompagneres av jazzvokalist
Inger Marie Gundersen og Leif Rino Müller på tangenter.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangør: Familievernkontorene i Agder-fylkene og Vestfold

Bjørk Matheasdatter

Inger Marie Gundersen
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Arbeidsliv
på dagsorden
Vi holder åpent hus i Bankgården
– få med deg høydepunktene!
LO og LO-forbundene setter arbeidsliv
på dagsorden under Arendalsuka 2018.
I Bankgården, Strandgaten 1 (sentralt
bak Arendal kultur- og rådhus) vil det være
åpent hus for alle. Få med deg de mange
arrangementene eller bare stikk innom i
løpet av dagen og hils på LO-ledelsen og
tillitsvalgte i forbundene. Vi byr på topp
underholdning og serverer mat!
Arrangementene er gratis
og åpne for alle.
Velkommen!

Rigget for
framtiden
LOs store
kompetansedebatt
TIRSDAG 18.00–20.00

Ung og
ulikestilt?
Den store
likestillingsdebatten
ONSDAG 18.00–20.00

Fagligpolitisk fest!

Mikael Wiehe
spiller
ONSDAG 20.00–23.55

Hovedsamarbeidspartner Arendalsuka

BESØK LO PÅ STAND 30 OG 31 I POLITISK GATE OG I BANKGÅRDEN
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Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen (WBS) inviterer til paneldebatt om

Det politiske landskapet i Tyskland
Hvilken effekt har den nye storkoalisjonen på de involverte partiene og Tysklands politiske linje? Hvorfor fikk AfD
så stor oppslutning under valget i fjor? Hvilken rolle spiller Tyskland i Europa og NATO? Dette er blant
spørsmålene vi vil diskutere foran – og med – publikum under Arendalsuka. Vi trekker også paralleller til norsk
politikk og snakker om politiske saker som er aktuelle både i Tyskland og Norge.
Tid:
Onsdag 15. august kl. 18-19
Sted: Barrique øl- og vinstue, Arendal
Deltakere: Axel Berg, WBS, fhv. tysk ambassadør til Norge; Ingrid Brekke, utenrikspolitisk journalist i
Aftenposten og forfatter; Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, styreleder i
NUPI; Sten Inge Jørgensen, utenrikspolitisk journalist i Morgenbladet og forfatter. Ordstyrer: Sverre Myrli,
stortingsrepresentant og styreleder i WBS.
Med støtte fra:

Mer info: www.willy-brandt-stiftelsen.no

Behov for kompetanse – Endringer i arbeidslivet
• Hvordan ser framtidens arbeidsliv ut?
• Hvilken utdannelse trenger vi?
• Hvordan skaffer vi oss ferdighetene og kunnskapen vi har behov for
i framtidens arbeidsmarked?

Du er velkommen til å delta i debatten på

Thon Hotel Arendal, torsdag 16. august, kl.10.00 – 11.30
Paneldeltakere er
organisasjonspsykolog Nils Sortland, kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt (NAV),
stortingsrepresentant Margret Hagerup (Høyre),
stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet),
seniorrådgiver Tormod Skjerve (Virke) og
områdedirektør Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet).

Folkeuniversitetet

Nasjonalforeningen for folkehelsen bekjemper
hjerte- og karsykdommer og demens,
og er interesseorganisasjon for personer
med demens og deres pårørende.
www.nasjonalforeningen.no

Velkommen til våre arrangementer!
Bokbad – Bøker om demens
tirsdag 14. august, 19.30 - 21.00
Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til bokbad
hos Pigene på Torvet. Møt forfatterne og bidragsyterne til
bøkene «Forglem meg ei» og «Demens i yngre år». To sterke
og personlige bøker om demens.

Folkehelsecafé fredag
17. august, kl. 11:00 - 13:00
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Tromøy helselag
inviterer til folkehelsekafé på Tyholmen Frivilligsentral. Lege
og hjerteforsker Øyunn Kleiven snakker om fysisk aktivitet
og hjerte- og karsykdom. Det blir mulighet til å måle
kolesterolet og prøve trimøvelser. Enkel servering.

Besøk vår stand for nyttig informasjon og spennende aktiviteter. Vi tester kondisjonsalder hele uka, og
måler kolesterol på tirsdag, onsdag og torsdag.
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KRAFT,
VEKST OG
INNOVASJON
Arendals Fossekompani ASA er et industrielt investeringsselskap med hovedkontor i Arendal.
Vi utøver langsiktig, aktivt og ansvarlig eierskap og forener industriell kompetanse med finansiell styrke.
Vi opererer i flere ulike bransjer og er gjennom våre datterselskaper representert i 24 land.
Totalt sysselsetter konsernet over 2100 ansatte og omsatte i 2017 for NOK 4,4 milliarder.
www.arendalsfoss.no

Vi skaper varige verdier og robust vekst!

Våre datterselskap
AS
•• Glamox
EFD Induction
•• EFD
Induction
Cogen Energia Espana S.L
Energia
•• Cogen
NSSL Global
Ltd Espana S.L
Ltd
•• NSSL
Powel Global
AS
•• Powel
AS
Scanmatic AS

•• Scanmatic
MarkedskraftAS
ASA
•• Markedskraft
Wattsight AS ASA
Systèmes
Plasma
•• Tekna
Tekna Systèmes
Plasma
Inc Inc
Lufthavn
Gullknapp
•• Arendal
Arendal Lufthavn
Gullknapp
AS AS
•• Vindholmen
–
Lokal
eiendomsutvikling
Vindholmen – Lokal eiendomsutvikling

Næringsliv, politikk og samfunn
er gjensidig avhengig av hverandre,
derfor støtter vi Arendalsuka.

Illustrasjon: Øystein Bjørløw
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Trafikk og parkering under Arendalsuka
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reis kollektivt – med
buss, drosje eller ferje
Det er mange som vil til byen under
Arendalsuka. Vi anbefaler deg å reise
kollektivt.

Busser

Rutetider for lokale og regionale busser finner du
på Agder kollektivtrafikks nettside www.akt.no.
Med AKT Reise appen får du sanntidsvisning av
avgangene. Det blir noen endringer på holdeplasser i sentrum under Arendalsuka.
Busser mellom arendal, Grimstad,
kristiansand, Tvedestrand og risør
Linje 100: Arendal-Grimstad-Lillesand-Kristiansand hver halvtime fra 05 - 18. Hver time fra 19 22.
Linje 101: Eydehavn-Arendal-Fevik-Grimstad tre
ganger i timen fra 05 - 17. Hver time fra 18 - 23.
Linje 150: Arendal-Tvedestrand-Risør hver time fra
06 - 18. Annenhver time fra 18 - 22.

FlyBuss

Agder flyekspress setter opp busser til og fra Kjevik flyplass. Finn avgangstider på flyekspress.no/
arendalsuka.html

Ferjekaia

For å sørge for
god og trygg
gjennomføring
av Arendalsuka,
både for
besøkende og
arrangører,
har politiet
besluttet å
gjennomføre
trafikkreguleringstiltak
i Arendal
sentrum.
Deler av
sentrum vil
være stengt
for trafikk.
For en oppdatert oversikt se
arendalsuka.
no/trafikk.

drosjer

holdeplass 5 ganger i timen på dagtid, og 1-3
ganger i timen fra 17- 22. Aktuelle busser er 112,
113 og 125. Rutetabeller finner du på AKT sin
reise-app og www.akt.no.
For kortere besøk har vi flere parkeringshus rundt
sentrum. Merk at disse fort fylles opp.
Det er satt av plasser for handikapp-parkering i
Kittelsbukt.

Ferje

Tenk smart –
ta sykkelen til byen!

Drosjene finner du ved Sam Eydes Plass utenfor
Arendal kultur- og rådhus. Drosjene har faste priser på turer Arendal/Kjevik. Du finner disse på drosjeselskapenes nettsider;
www.itaxi.no, tlf. 37 00 47 00
www.taxisor.no, tlf. 38 02 80 00
www.agdertaxi.no, tlf. 07000
Arendals to byferjer er et utmerket alternativ for å
komme til sentrum fra Tromøy og Hisøy under Arendalsuka. Merdøferja/Trau kjører vanlig sommerrute
mellom Arendal og Merdø med stopp på Pellebryggene i Sandvika og Revesand i begge retninger.
Til/fra Tromøy: http://skilsoferga.no/
Til/fra Hisøy: http://www.mfkolbjoern.no
Til/fra Merdø innom Pellebryggene: http://www.
olafknudsen.no

Parkering

Egen sykkelparkering med
sykkelservice på Kanalplassen.
Sykkel er et godt og grønt alternativ for å komme til
Arendalsuka. I år finner du gratis sykkelparkering på
Kanalplassen, utenfor Arendal Postkontor. Sykkelsport passer på sykkelen din og tilbyr gratis verksted med lett sykkelservice mens du nyter faglig
og sosialt påfyll under Arendalsuka. Åpningstidene
vil følge åpningstidene for de politiske gatene.

GraTis ParkerinG På HøGedal
Vi anbefaler alle å benytte seg av Arendalsukas
gratisparkering på Høgedal, 3 km nordvest for
Arendals sentrum. Parkeringsplassen egner seg
godt for både dagsbesøk og langtidsparkering. Fra
Høgedal kan du spasere til sentrum eller benytte
deg av gode bussforbindelser fra Bjønnes buss-

el-sykkel parkering med ladestasjon
I Pollen p-hus finner du overvåket sykkel og
el-sykkel parkering. Her kan du lade el-sykkelen din
til 4,- pr parkering. Du kan også bruke sykkelverktøyet som finnes der.
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Bare spør
– vi er her for deg!
Vertskapet i kloa

Arendalsukas vertskap svarer på store og små spørsmål
gjennom hele uka.
Du finner oss i Kloa på Sam Eydes plass rett utenfor
Arendal kultur- og rådhus.

Våre åpningstider er:

• Mandag - torsdag 09:00 - 21:00
• Fredag 09:00 - 16:00

Vertskapstelefon: 905 29 805
Trådløst nett i sentrum
Nett: Arendalsuka
Passord: Arendalsuka2018

Planlegg ditt eget program under arendalsuka
Mine favoritter

Med en Mine favoritter konto kan du planlegge, prioritere,
endre og ha stålkontroll på din egen Arendalsukakalender.
På nettsiden finner du til enhver tid fullstendig og oppdatert
program. I vår programvisning kan du blant annet velge
mellom dag, tid og tema. Lag din konto på arendalsuka.no.
Du kan enkelt legge til arrangementer til din egen
kalender ved å klikke på «last ned-pilen».

Arendalsuka.no – «så god som en app»

www.arendalsuka.no fungerer like godt på pc, nettbrett og mobil. Hvis du lagrer nettsiden på «hjem» skjermen din får raskt
tilgang til siden og kan bruke den som om den var en app.
Se hvordan du gjør det på arendalsuka.no.
Når Arendalsuka er i gang, kan du også se hvilke
arrangementer som skjer akkurat NÅ.

Arendalsuka takker våre sponsorer:
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HOVedPrOGraM
ÅPENT FOR ALLE – GRATIS INNGANG

For fullstendig og oppdatert program og mer informasjon om arrangementene,
MANDAG 13. AUGUST
Kl. 11:30: Global Outlook 2018:
Embedding Sustainability in Business

For femte året på rad ønsker vi velkommen til næringslivets store møteplass under Arendalsuka. Utenriksminister
Ine Marie Eriksen Søreide åpner konferansen.
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Eyde-klyngen, Arendalsuka

Kl. 15:00: Åpningsfest - Arendalsuka 2018. Hør
unge politikere og konsert med Sheen Jazzorkester. Kaffe & kake

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner Arendalsuka 2018 sammen med tre av våre unge, nasjonale
politikere; Mani Hussaini (AUF), Lan Marie Nguyen Berg
(MDG) og Sandra Bruflot (Unge Høyre). Vi serverer gratis
kaffe og kake – kom og bli med på folkefesten.
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 16:00: Menneskerettighetene – en
demokratisk forutsetning og utfordring

Deltakere: Ine Marie Eriksen Søreide, utenriksminister
(H), Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet,
Bojana Urumova, Europarådets visekommisjonær for
menneskerettigheter, Kate Gilmore, FNs visekommisjonær for menneskerettigheter, Anniken Huitfeldt, leder i
utenrikskomiteen (Ap), Sveinung Rotevatn, statssekretær
i Justis- og beredskapsdepartementet (V), Krzysztof
Stanowski, direktør ved Senter for internasjonalt
samarbeid i Lublin, Polen, Anna Perona-Fjelstad, generalsekretær i det europeiske Wergeland Senteret, Audun
Myhre, direktør i stiftelsen Arkivet, Jostein Hole Kobbeltvedt, direktør i Rafto-stiftelsen, Anine Kierulf, fagdirektør
i NIM, Faten Mahdi al-Hussaini, samfunnsdebattant,
Sandra Bruflot, leder av Unge Høyre og Mahni Hussaini,
leder av AUF, Adele Matheson Mestad, assisterende
direktør i NIM
Debattleder: Anine Kierulf, fagdirektør i NIM
Sted: Arendal Kino
Arrangør: Arendalsuka, Freds- og menneskerettighetssenterne (FMS) og Norges nasjonale institusjon for
menneskerettigheter (NIM)

Deltakere: Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet,
Gunn Marit Helgesen, leder i KS, Tore Tennøe, direktør
i Teknologirådet, Ayat Majbel Saeid, Rød Ungdom, Dag
Inge Ulstein, byråd for finans og innovasjon i Bergen (Krf)
og Tord Christensen, Signify
Debattleder: Terje Svabø
Sted: Arendal kino
Arrangør: Datatilsynet, KS og Arendalsuka

Kl.12:30: Rødts partitime

Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Rødt

Kl. 13:30: Omstilling: Norge i grønt,
hvitt og blått?

Oppspill til debatt ved Henrik Österblom, visedirektør
i Stockholm Resilience Centre og Grete Sønsteby,
Co-founder & CEO i N2 Applied AA.
Deltakere: Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H),
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (Ap), Lan Marie
Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG),
Thina Saltvedt, seniorrådgiver i Nordea, Anita Krohn
Traaseth, adm.dir i Innovasjon Norge, John-Arne Røttingen, adm.dir i Norges forskningsråd, Eirik Wærness,
sjeføkonom i Equinor, Tore Furevik, dir. Bjerknessenteret
for klimaforskning og Owe Hagesæther, CEO, GCE Subsea
Debattleder: Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten
Sted: Arendal kino
Arrangør: Norges forskningsråd, Innovasjon Norge,
Bjerknessenteret og Arendalsuka

Kl. 19:00: Ungdomspartilederdebatten

Kl. 19:00: Kåring av Norges elbilhovedstad 2018.

Kl.09:30: Den digitale kommune – best for deg?

ONSDAG 15. AUGUST
Kl. 09:00: Norwegian solutions in a sea of plastic

10:30: Er Norge fortsatt et tillitssamfunn?

Tidligere statsminister Kåre Willoch og Erik Solheim, sjef
for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i
FN, samtaler med Anne Grosvold om de store spørsmål
i vår tid - migrasjon, klima, fattigdom, Brexit, Trump og
mye annet. En samtale du ikke vil gå glipp av.
Sted: Trefoldighetskirken
Arrangør: Arendalsuka
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Venstre

TIRSDAG 14. AUGUST

Også i år sender NRK partilederdebatt direkte fra
Arendalsuka - vi gleder oss til et av ukas høydepunkter!
Dørene åpner for plassanvisning klokken 19:30. Én plassbillett pr. person.
Deltakere: Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap), Siv
Jensen (FrP), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Trine Skei
Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Audun Lysbakken
(SV), Une Bastholm (MDG) og Bjørnar Moxnes (R)
Debattleder: Fredrik Solvang, NRK
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: NRK og Arendalsuka

Kl. 16:30: Den store samtalen.

Kl.17:30: Venstres partitime

Sted: Bakgården
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 21:30: Partilederdebatten

Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Høyre

Kl.15:00: Høyres partitime

Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Arbeiderpartiet

Kl. 20:00: Konsert med Arve Tellefsen og
Kjetil Bjerkestrand

Sted: Bakgården
Arrangør: Arendalsuka

Deltakere: Erik Solheim, Executive Director of the United
Nations Environment Programme, Nikolai Astrup, Minister of International Development, Atle Hamar, State
Secretary, Ministry of Climate and Environment, Harald
Solberg, CEO of Norwegian Shipowners’ Association,
Kristal Ambrose, Founder and Director- Bahamas Plastic
Movement, Nina Jensen, CEO i REV Ocean, Peter Sundt,
Retailer´s Environmental Fund, Erik Osmundsen, Norsk
Gjenvinning, Zwelibanzi Mnguni, South Africa, informal
waste sector og Antonis Mavropoulos, ISWA president
Debattleder: Kristin Halvorsen, direktør CICERO Senter
for klimaforskning
Sted: Arendal kino
Arrangør: GRID-Arendal, Avfall Norge, Hold Norge Rent
og Arendalsuka

Kl. 18:00: Arbeiderpartiets partitime

Deltakere: Ungdomspartilederdebatten Ina Libak (AUF),
Ada Arnstad (Senterungdommen), Sondre Hansmark
(Unge Venstre), Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk
Ungdom), Martine Tønnessen (Kristelig Folkepartis Ungdom), Ola Eian (Grønn Ungdom), Bjørn-Kristian Svendsrud (Fremskrittspartiets Ungdom), Sandra Bruflot (Unge
Høyre) og Tobias Drevland Lund (Rød ungdom)
Debattledere: Solveig Ruud, politisk journalist i Aftenposten og Anders Veberg, kulturjournalist i Aftenposten
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Aftenposten, Arendalsuka

Kl. 20:00: Konsert med Oslo Strykekvartett

Fem norske kommuner konkurrerer i finale om hvem som
har den mest offensive elbilsatsingen. Vi inviterer til en
humørfylt, men faglig fundert duell mellom byene om
hvem som skal krones med tittelen Norges elbilhovedstad
i 2018.
Deltakere: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Monica
Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H), Anja
Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, Odd-Olaf
Schei, seniorrådgiver i DIFI, Avd. for offentlige anskaffelser (ANS), Grønne anskaffelser, Odd Olaf Askeland,
leder for Elektrifisering BKK AS og Anna Elisa Tryti, byråd
for byutvikling i Bergen (Ap), Marianne Borgen, ordfører
i Oslo (SV), Per A. Thorbjørnsen, leder kommunalstyret
for miljø og utvikling i Stavanger (V), Geirmund Lykke,
kommunalråd Trondheim kommune (KrF)
Debattleder: Anne Jortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse
Sted: Appellscenen på Teaterplassen
Arrangør: Norsk elbilforening, Cicero og Arendalsuka

tillitsundersøkelsen presenteres av Thore Olaussen,
daglig leder i Respons analyse, Tone Wilhelmsen Trøen,
stortingspresident
Deltakere: Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H),
Jonas Gahr Støre, partileder (Ap) og Tone Sofie Aglen,
politisk redaktør i Adresseavisen
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Arendalsuka

11:00: Innvandringens utfordringer og
muligheter

Deltakere: Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap),
Tor Mikkel Wara, justis-, beredskaps- og innvandringsminister (FrP), Audun Lysbakken, partileder (SV), Ingjerd
Schau, stortingsrepresentant (H) og leder i den norske
europarådsdelegasjon og Aron Emilsson, riksdagsledamot for Sverigedemokratene.
Debattleder: Anne Grossvold
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl.12:30: Miljøpartiet De Grønnes partitime
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Miljøpartiet De Grønne

13:30: Er Parisavtalen mulig?

Oppspill til debatt ved Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, Vjatsjeslav
Fetisov, FNs ambassadør for Arktis og ishockeylegende
og Tine Sundtoft, prosjektleder/fylkesrådmann for Agder
fylkeskommune.
Deltakere: Nina Eklund, Generalsekretær i Hagainitiativet,
Ketil Kjenseth, leder av Stortingets energi- og miljøkomite
(V), Frederic Hauge, leder av miljøstiftelsen Bellona, Hilde
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Kjelsberg, Den nordiske investeringsbank, Sasja Beslik,
Head of Group Sustainable Finance, Nordea og Helene
Fladmark, Daglig leder i Eyde-klyngen, Åsmund Aukrust,
stortingsrepresentant, mdl. energi- og miljøkomite (Ap)
Debattleder: Hilde Sandvik, Sjefredaktør og grunnlegger,
av Broen.xyz
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Nordisk ministerråd, Foreningen Norden og
Arendalsuka

Kl.15:00: Sosialistisk Venstrepartis partitime
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Sosialistisk Venstreparti

Kl. 16:00: Hva skjer i Europa? Har høyrepopulismen overtatt hegemoniet?

Oppspill til debatt ved Simen Ekern, forfatter og journalist
Deltakere: Bjørnar Moxness, partileder (Rødt), Anniken
Huitfeldt, leder utenrikskomiteen (Ap), Christian Tybring
Gjedde, stortingsrepresentant (FrP), Audun Halvorsen,
statssekretær i Utenriksdepartementet (H)
Debattleder: Terje Svabø
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl.17:30: Fremskrittspartiets partitime
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Fremskrittspartiet

TORSDAG 16. AUGUST
Kl. 09:30: Finnes det monopol på sannhet?

Oppspill til debatt ved Dag O. Hessen, Professor i biologi
ved Universitetet i Oslo
Deltakere: Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (V), Harald Stanghelle, Redaktør i Aftenposten,
Jan Magnus Aronsen, Styreleder i Akademiet for yngre
forskere, Mari Sundli Tveit, Rektor ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, Gunnar Lindberg, Direktør
for Transportøkonomisk institutt, John-Arne Røttingen,
Adm.dir ved Norges forskningsråd, Sveinung Skule,
Direktør ved NIFU og Håkon Randgaard Mikalsen, Leder i
Norsk studentorganisasjon
Debattleder: Nina Kristiansen, forskning.no
Sted: Arendal kino
Arrangør: Universitetet i Agder, Norges forskningsråd,
Universitets- og høgskolerådet og Arendalsuka

Kl. 11:00: Helsedebatt: Frisk for enhver pris?

Deltakere: Bent Høie, helseminister (H), Kjersti Toppe,
stortingsrepresentant (Sp), Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant (Ap), Karita Bekkemellom, adm.dir i Legemiddelindustrien, Øystein Mæland, direktør ved Akershus
universitetssykehus og Anne Lise Ryel, generalsekretær i
Kreftforeningen
Debattleder: Irene Halvorsen, sjefsredaktør i Nationen
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl.12:30: Kristelig Folkepartis partitime
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Kristelig Folkeparti

Kl. 13:30: Er velferdsstaten truet av private
aktører?

Oppspill til debatt ved Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og Kalle Moene, økonom og
professor ved Økonomisk institutt
Deltakere: Per Sandberg, Nestleder i FRP, Hadia Tajik,
stortingsrepresentant og nestleder i Ap, Ragnhild
Lied, leder i Unio, Gunn Marit Helgesen, leder i KS,
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Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO og Ole Erik Almlid,
viseadministrerende direktør i NHO
Debattleder: Terje Svabø
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: LO, NHO, KS, Unio og Arendalsuka

Kl. 14:00-16.00: Urix

NRK gjør opptak av utenriksmagasinet Urix fra Paviljongen - utescenen i Pollen. Programleder: Hege Moe Eriksen. Programmet sendes på NRK samme kveld kl. 21.20.
Programleder: Hege Moe Eriksen
Sted: Paviljongen – utescenen i Pollen
Arrangør: NRK og Arendalsuka

Kl. 15:00: Senterpartiets partitime

Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Senterpartiet

Kl. 16:00: Hvordan forvalter vi kysten?

Deltakere: Per Sandberg, fiskeriminister (FrP), Silje Ask
Lundberg, leder i Naturvernforbundet, Terje Aasland,
stortingsrepresentant (AP), Sissel Rogne, direktør ved
Havforskningsinstituttet, Geir Ove Ystmark, adm.dir i Sjømat Norge og Nils C. Stenseth, professor ved UiA og UiO
Debattleder: Terje Svabø
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet
og Arendalsuka

Kl. 17:30: Liv alene - Liv Ullmann forteller om
livet, karrieren og #metoo

Vår aller fremste filmskuespiller Liv Ullmann kommer til
Arendalsuka. Hun vil i samtale med Anne Grosvold snakke
om karrieren, livet og #metoo. Vi får høre historier om
opplevelser som ikke tidligere er offentlig kjent.
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 18:30: Hva skjer i USA?

Harald Stanghelle leder en samtale med våre fremste
forskere og USA-eksperter og prøver å forklare oss hva
som egentlig skjer i USA om dagen.
Deltakere: Anders Magnus, journalist i NRK, Hans Olav
Lahlum, historiker og forfatter og Hilde Restad, forsker på
amerikansk politikk
Sted: Bakgården
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 20:00: Konsert med Kirsti, Ola & Erik
Sted: Bakgården
Arrangør: Arendalsuka

FREDAG 17. AUGUST
Kl. 09:00: De nye regionene – kraftsentere eller bare
bråk?

Oppspill til debatt ved Terje Hagen, utvalgsleder
Deltakere: Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H), Karin Andersen, stortingsrepresentant
(SV), Tore Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Anne Skau,
fylkesrådmann i Østfold, Gunn Marit Helgesen, leder i KS,
Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, Tarjei Jensen
Bech, varaordfører i Finnmark og Petter Snare, direktør i
KODE Kunstmuseene i Bergen
Debattleder: Terje Svabø
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: KS og Arendalsuka

Kl. 11:00: Hvorfor går ikke mobbetallene ned?

Jan Kristoffer Dale, forfatter av boka “Arbeidsnever” leser
et utdrag fra boken. Oppspill til debatt ved Ingrid Lund,

professor på UiA
Deltakere: Audun Lysbakken, partileder (SV), Kjersti
Botnan Larsen, seniorrådgiver i Barneombudet, Marit
Arnstad, parlamentarisk leder (Sp), Martin Henriksen,
stortingsrepresentant (AP) og Rikke Sjøberg, statssekretær i kunnskapsdepartementet (H)
Debattleder: Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i
Adresseavisen
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Partnerskap mot mobbing, Mobbeombudene i
Norge og Arendalsuka

Kl. 12:00: Skamløse jenter

Møt de tre modige jentene Nancy Herz, Sofia Nesrine
Srour og Amina Bile i samtale med Anne Grosvold
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 13:30: Konsert med Erlend Ropstad og Erlend Viken
Sted: Bakgården
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 14:00: Kulturskolen - inkluderende arena
eller talentfabrikk?

Oppspill til debatt ved Lina Taule Fjørtoft, skuespiller med
mangeårig kulturskolebakgrunn
Deltakere: Trine Skei Grande, kulturminister (V), Lina Taule
Fjørtoft, skuespiller, Sjur Høgberg, rektor ved Kristiansand
kulturskole, Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd og Marie Høgseth Felde, kulturskoleelev ved Hyllestad, Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV), Turid
Kristensen, stortingsrepresentant (H) og Fjaler kulturskule
Debattleder: Ann Evy Duun, rådgiver/prosjektleder for
felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd
Sted: Utescenen på torvet
Arrangør: Kulturskolerådet og Arendalsuka

Kl. 17:00: Regjerningens kulturpolitikk og en
samtale om kunstsiloen

Kulturminister Trine Skei Grande presenterer regjeringens kulturpolitikk og vi får et møte med kunstsamler
Nicolai Tangen i en samtale med redaktør Harald
Stanghelle.
Deltakere: Trine Skei Grande, kulturminister (V), Sarah
Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten, Espen Hauglid,
redaksjonssekretær i Morgenbladets kulturavdeling,
Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fædrelandsvennen og Nicolai Tangen, kunstsamler
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 19:30: Teater - Anne Franks søsken
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

Kl. 20:00: Konsert med Arendal Big Band
Sted: Utescenen på Kanalplassen
Arrangør: Arendalsuka

LØRDAG 18. AUGUST
Kl. 13:00: “Le grand finale” - konsert med
Kristiansand symfoniorkester

Kristiansand Symfoniorkester (KSO) er ett av Norges
syv profesjonelle symfoniorkester og består av 70 heltidsansatte musikere. Det er ingen billett til konserten,
men du kan hente plassanvisning fra og med torsdag på
vertskapskontoret på Sam Eydes plass.
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Arrangør: Arendalsuka

#arendalsuka
Andre støttespillere:
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PrOGraM
13. - 17. august 2018
Kl. 09:00: Tall som forteller - hvilken verdi har
statistikk i ditt liv?

Vi ønsker barn og ungdom velkommen til Arendalsuka! Også i år vil det være et
spennende Arendalsuka Ung-program som vi håper vil gjøre deg engasjert i
demokratiet vårt. De fleste arrangementene skjer på Torvet i Arendal, men du
kan oppleve interessante debatter, aktiviteter og utstillinger i hele byen. Her er en
oversikt over de arrangementer som har barn og ungdom som målgruppe.
Hele Arendalsuka Ung-programmet finner du på www.arendalsuka.no/ung
MANDAG 13. AUGUST
Kl. 15:00: Åpningsfest – Arendalsuka 2018
Arrangør: Arendalsuka
Sted: Kanalplassen - utescene

Kl. 19:00: Ungdomspartilederdebatten

Arrangør: Arendalsuka og Aftenposten
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Store Torungen

TirSDAG 14. AUGUST
Kl. 14:00: Hva vil det si å gjøre en innsats?
Arrangør: Frivillig.no og Arendalsuka Ung
Sted: Scenen i Pollen

ONSDAG 15. AUGUST
Kl. 10:00: Demokrati-tog og offisiell åpning av
Arendalsuka Ung 2018

Arrangør: Arendalsuka Ung
Sted: Oppstart i bunnen av Nesbakken – avsluttes på
Torvet

Kl. 10:00: Kulturaktiviteter for barn

Arrangør: Arendal kulturskole og Arendalsuka Ung
Sted: Torvet

Kl. 10:30: Kan dumme spørsmål redde verden?

Arrangør: Margareth Anker og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 13:30: Bykonsert med kule barn- og
ungdomsmelodier

Arrangør: Strømmen og Skjetten skolekorps og
Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Arrangør: Arendalsuka Ung
Sted: Scenen i Pollen

Kl. 10:30: Snasen – et digitalt læringsspill om
lokaldemokrati
Arrangør: KS Ung og Arendalsuka Ung
Sted: Eureka kompetanse, «Datarommet»

Kl. 10:00: Konsert med Bare Barn Band
Arrangør: Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 11:00: Arendalsmesterskap i personlig
økonomi
Arrangør: Finans Norge og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 10:00: Kulturaktiviteter for barn

Arrangør: Arendal kulturskole og Arendalsuka Ung
Sted: Torvet

Kl. 11:00: Musikkforestillingen «Selfie»

Arrangør: Partnerskap mot mobbing og Arendalsuka Ung
Sted: Arendal Kino, Sal 1

Kl. 10:45: VitenMoro med Vitensenteret
Arrangør: Vitensenteret og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 11:00: Agder sommerteater presenterer
«Psykomindhuntingsquad»

Kl. 11:45: Samlingsstund med Flammbært

Arrangør: Østre Agder branvesen og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 12:00: Turspor-tur til Merdø – bli med til
istidens endestasjon

Arrangør: Agder sommerteater og Arendalsuka Ung
Sted: Bussholdeplass B ved Arendal kultur- og rådhus for
transport til Skarpnes

Kl. 12:00: Workshop om menneskerettigheter
og rettsstat

Arrangør: Bjerknessenteret og Arendalsuka Ung
Sted: Merdø

Kl. 12:30: Bålpanna – en møteplass for småfolk
og voksne

Kl. 12:45: Miljøagentene og Blekkulf

Kl. 12:30: Barneteater “Alvina, det venneløse
trollet”

Kl. 10:00: Kick off – en personlig fortelling om
å være på flukt, integrering og inkludering

TOrSDAG 16. AUGUST

Kl. 11:00: VitenMoro med Vitensenteret

Arrangør: Samarbeid mot svart kriminalitet og
Arendalsuka Ung
Sted: Oppstart ved Utescenen på Torvet – avsluttes på
Sam Eydes plass

Arrangør: LNU og Arendalsuka Ung
Sted: Kilden aktivitetssenter

Arrangør: Snakkes og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Arrangør: Åpne barnehage / Kirkens bymisjon og
Arendalsuka Ung
Sted: Bålpanna på utsiden av Kirkens bymisjon
på Torvet

Kl. 11:30: Den store skattejakten

Kl. 09:00: Demokrati-sti

Kl. 19:00: Gatefest for ungdom!

Arrangør: Akademiet for yngre forskere og Arendalsuka
Ung
Sted: Utescenen på Torvet
Arrangør: Vitensenteret og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Arrangør: Statistisk sentralbyrå og Arendalsuka Ung
Sted: Kilden aktivitetssenter

Arrangør: Stiftelsen Arkivet og Arendalsuka Ung
Sted: Arendal gamle rådhus
Kl. 12:00: Konsert med finalister fra UKM – Ung
kultur møtes
Arrangør: UKM og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Kl. 12:00: Turspor-tur til Merdø – bli med til
istidens endestasjon

Arrangør: Miljøagentene Arendal og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Arrangør: Bjerknessenteret og Arendalsuka Ung
Sted: Merdø

Kl. 12:00: Skamløse jenter
Arrangør: Arendalsuka
Sted: Kanalplassen – utescene

FreDAG 17. AUGUST
Kl. 09:00: Snasen – et digitalt læringsspill om
lokaldemokrati

Kl. 12:15: Snasen – et digitalt læringsspill om
lokaldemokrati

Kl. 09:00: interaktivt verksted: Kloss på kloss

Kl. 13:00: Vil du jobbe med fremtidens teknologi?

Kl. 09:00: rett eller galt? en workshop om
gangen i norsk rettssystem

Kl. 13:00: Ta smarte valg – nettvett og personlig
økonomi for ungdomsskoleelever

Arrangør: KS Ung og Arendalsuka Ung
Sted: Eureka kompetanse, «Datarommet»

Arrangør: Bjerknessenteret og Arendalsuka Ung
Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Arrangør: Advokatforeningen og Arendalsuka Ung
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen

Arrangør: KS Ung og Arendalsuka Ung
Sted: Eureka kompetanse, «Datarommet»

Arrangør: NHO, NITO og Arendalsuka Ung
Sted: Utescenen på Torvet

Arrangør: Juristforbundet, Econa og Arendalsuka Ung
Sted: Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen

ÅPENT FOr ALLE
grATIS INNgANg

www.arendalsuka.no/ung
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derfor burde
du komme på
Arendalsuka Ung!
Lurer du på om du skal komme på Arendalsuka Ung?
Seks journalister fra ChildPress har gjort valget
lettere for deg. Tyver og dumme spørsmål er bare
noe av det du kan finne på programmet.
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– Hvordan har dere tenkt å få barn til å forstå
hva det er?
– Vi har en skattekiste som blir stjålet. Spørsmålet er hva er
skatten? Hvor kommer den fra? Hva brukes skatten til? Og hva
skjer når noen ikke vil dele? Alle barna blir skattejegere og møter
ulike folk i byen. For eksempel en politimann, som forteller at litt
av skatten brukes for at folk skal være trygge. En sykepleier
forteller at litt av skatten brukes til at folk skal bli friske. De møter også en russ som sier «Jeg har fått to millioner til å gå på
skole fra første klasse til jeg er ferdig med videregående». Barna
møter også en ordfører, som sørger for at alle som jobber i kommunen får lønn. Hvis tyvene har stjålet litt av skatten, får ikke
sykepleieren og politimannen nok lønn, forklarer Reite.

Hva hvis tyven blir syk eller noen stjeler
fra tyven?
Da trenger tyvene også hjelp fra politi eller sykepleier.
– Da er det kanskje ikke så lurt for tyvene å stjele skatten? Så
da håper vi at tyvene blir snille igjen og leverer tilbake skatten.
Alle skattejegerne må få lønn, det får de i sjokoladepenger. Skattejegerne får i oppgave å finne ut hva tre av de ti gullpengene de
får skal brukes til, og legge dem oppi ulike rør, avslutter Reite.
(©ChildPress.org)

Hva ungdomspolitikerne er opptatte av?
For noen er det viktigste å ha lekse- og eksamensfri
skole, for andre er det miljø. Hva er det viktigste for
deg under Arendalsuka?
Martine Tønnessen, KrFU: – Jeg håper vi får noen debatter om
velferdsstatens bærekraft. Altså at man må tenke litt langsiktig i
politikken og sørge for at man ikke går i minus på statsbudsjettet
fremover, og at man bruker pengene smart sånn at man får en bra
fremtid for alle som skal bo i Norge.

De seks 7. klassingene Elena, Markus, Josefine, Vilde, Dina Madelen og
Anton har intervjuet diverse ungdomspartiledere og arrangører av
utvalgte poster på programmet til Arendalsuka Ung.

Kan dumme spørsmål redde verden?
Onsdag 15.august klokken 10.30 presenterer Akademiet for yngre
forskning temaene forskning, klima og miljø med tittelen «Kan dumme
spørsmål redde verden?». Dette passer barn fra seks til ti år.

– Hva skal dere gjøre der?
– Vi skal rett og slett vise barn hvordan forskningsprosessen foregår fra
spørsmålene til svarene, sier Solfrid Brattland-Sanda fra Akademiet for yngre
forskere.

– Hva mener dere med «kan dumme spørsmål
redde verden»?
-Ofte blir jo barn fortalt at de stiller mange dumme spørsmål. Forskere
sitter ofte og tenker at de har dumme spørsmål, og sier dem ikke høyt.
Men når de tør, viser det seg at det kan være et veldig lurt spørsmål.

– Hva skal dere gjøre for å få barn mer interesserte
i forskning?
– Vi skal vise dem hva forskning er, la dem ta med forskning på skolen
og la dem bruke og beholde nysgjerrigheten.

Jakten på den ekte skatten
«Den store skattejakten» er et samarbeid mot svart økonomi. Onsdag
15. august klokken 11.30 kan du lære om skatt og svart økonomi på en
morsom måte.
Vi spurte arrangør Karl-Børre Reite i Skattedirektoratet hvorfor barn bør
lære om skatt og svart økonomi.
– Vi tror det er viktig for alle å forstå hvordan samfunnet henger sammen.
At vi er nødt til å ha arbeidsplasser og bedrifter for at samfunnet skal tjene opp skattepenger som vi kan bruke til skole, vei, sykehus, lærere og alt
annet som vi trenger. Det tror vi er like viktig for barn og ungdom som for
voksne å få vite noe om, sier Reite.

Ole eian, Grønn Ungdom: – Det burde være klima for at vi skal
ha en levelig klode å leve på.
Sondre Hansmark, Unge Venstre: – For meg er det nok klima.
Det haster å få gjort noe med.
Tobias drevland Lund, rød Ungdom: – På Arendalsuka skal vi
fortelle om skolepolitikken vår som er en leksefri og eksamensfri
skole hvor elevenes læring står i fokus, ikke testing, måling og
pugging. Vi skal sette fokus på at vi trenger mange tusenvis av
fagarbeidere i fremtiden, og at vi derfor må gi alle yrkesfagelever
lærlingplass. Så skal vi ta kampen mot forskjells-Norge og for
feminisme, miljø og en solidarisk flyktningpolitikk.
Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU: – Det som burde være det
viktigste temaet er hvordan vi sørger for at velferdssamfunnet
blir bærekraftig. Får vi råd til skole, sykehus og politi i fremtiden?
Det er viktige spørsmål som krever gode svar.
På spørsmålet hvorfor ungdom bør være på Arendalsuka,
svarte de følgende:
Martine Tønnessen, KrFU: – Ved å være på Arendalsuka får du
masse innspill og inspirasjon. Og så er det jo mange gode politiske
og faglige diskusjoner og debatter der, og mye som også er
tilrettelagt for barn og unge.
Ole eian, Grønn Ungdom: – Fordi det er mange politikere der som
bestemmer over ting og da vil ungdommen være der for å påvirke
dem, høre på det de har å si og si ifra når de er uenige.
Sondre Hansmark, Unge Venstre: – Fordi det er en anledning
til å møte politikere som bestemmer i saker som gjelder barn og
unge, og organisasjoner med viktige temaer som klima, flyktningpolitikk og skole.
Tobias drevland Lund, rød Ungdom: – Ungdom bør komme på
Arendalsuka for å lære mer om politikk, påvirke politikerne der og
ikke minst bli engasjert selv. Ungdom kan ikke overlate politikken
kun til de voksne.
Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU: – Fordi Arendalsuka er en viktig
arena hvor man kan finne ulike debatter som kan interessere
barn og unge. Det er et perfekt sted å bli engasjert som ung, en
mulighet jeg håper mange benytter seg av.
Mandag 13. august møtes alle de politiske ungdomsorganisasjonene til debatt i Arendal kulturhus klokken 19.

8 / ARENDALSUKA /

Annonsebilag / Fredag 10. august 2018

PROGRAM MANDAG 13/8
Programoversikt oppdatert pr. 30. juli - for fullstendig program se: www.arendalsuka.no

TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne mandag 14:00 - 18:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 08:00 - 09:00

Lekende lett, for alle?
- Om å gi alle barn og unge en aktiv fritid

KS; Universitetet i Agder;
Frivillighet Norge

UiA-teltet

n 09:30 - 14:00

Kunst som sosial drivkraft
- Internasjonalt kulturseminar 2018

Arendal kommune; Norsk kulturråd;
Aust-Agder fylkeskommune;
Mimeta; Nordisk informasjonskontor

Arendal gamle rådhus

n 09:30 - 10:30

Kommuneplanen i Oslo og troverdighet

Oslo House; Moment.team

Annen Etage

n 09:30 - 12:00

Barn og unges psykiske helse - Helsestudio1

Avd. for barn og unges
psykiske helse

Arendal kino

n 09:30 - 10:30

Kan norsk tech skape arbeidsplasser
og løse bærekraftsmålene?

IKT-Norge; Oreec

Castelle

n 10:00 - 12:30

Crowdfunding in Norway:
How to Catch Up and Take Lead? - A Public Debate

University of Agder

Arendal kino

n 10:00 - 11:00

Informasjon om behandling av voldsutøvere

Alternativ til vold

Alternativ til vold

n 10:30 - 12:15

Konflikt, kriser og kollaps

NORAD og Røde Kors

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 11:00 - 13:00

Har vi organisert en helsetjeneste
som pasienten er tjent med?

Norsk Pasientforening

No. 9 Kaffe & Platebar

n 11:00 - 18:00

Diabetes-quiz

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 11:00 - 12:00

Den store fargedebatten

Moment.team

Annen Etage

n 11:00 - 13:00

Er det bare prat det politikerne sier om Forsvaret?

Norges Forsvarsforening

Madam Reiersen

n 11:00 - 13:00

Cruisenæringen:
Et løft for norske verft og norsk miljøpolitikk

Cruise Norway

Fullriggeren Sørlandet

n 11:30 - 14:30

Global Outlook 2018:
Embedding Sustainability in Business

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 12:00 - 16:00

Teknologi, økonomi, politikk - og etikk

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 12:00 - 13:15

Debatt - Hva er verdien av frivilligheten?

Ingerfair; Munkehaugen
Kultursenter

No. 9 Kaffe & Platebar

n 12:15 - 13:15

Førpremiere: «Jeg mot meg» - Ny sesong med psykolog
Peder Kjøs og 8 ungdommer som sliter psykisk

NRK - Norsk rikskringkasting

Arendal kino

n 12:30 - 13:30

Livreddende førstehjelp

Aust-Agder Røde Kors

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 13:00 - 14:30

Handlekraft og helhetlig innsats:
Lansering ny norsk humanitær strategi

Utenriksdepartementet

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 14:15

Traumer fra Utøya og Aleppo

Stiftelsen Sana; Grimstad
Kommune; RVTS; Redd Barna
Region Sør

Arendal Maritime Hotel

n 13:00 - 14:30

I hvilken retning går byutviklingen når bilene har blitt
utslippsfrie?

Transportøkonomisk institutt

Annen Etage

n 13:00 - 15:00

Samferdsel: Kaster vi miljøpenger ut av vinduet?

Godsalliansen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 13:30 - 14:45

Fra krøpling til helt

Uloba - Independent Living Norge

Madam Reiersen

n 14:00 - 16:00

Hvordan kan skaden fra rusmidler begrenses
ved regulering

Normal Norge; Foreningen
Tryggere Ruspolitikk; EmmaSofia

Arendal bibliotek

n 14:00 - 15:00

Kick-off til Arendalsuka

Fellesforbundet

Bankgården

n 14:00 - 15:00

Forsvarets utvikling, ivaretar dagens langtidsplan
behovet?

Befalets Fellesorganisasjon (BFO);
Parat Forsvar

Madam Reiersen

n 14:00 - 18:00

Arkitekturgata: Re.form- arkitektur former framtiden

AiN; DOGA; NAL; NLA; NIL; AFAG;
Lyskultur; OAT; Med Hjerte For
Arendal; Vestre; OSRAM; SOLA

Torvgata

Arendalsuka, Eyde Cluster
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne mandag 14:00 - 18:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 14:00 - 18:00

Utstilling: Arkitektur Skaper Verdi

Arkitektbedriftene i Norge

Torvgata

n 14:00 - 18:00

Utstilling: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

DOGA

Lilandgården

n 14:00 - 15:00

«Jeg mot meg» - Ny sesong med Peder Kjøs
og 8 ungdommer som sliter psykisk

NRK - Norsk rikskringkasting

Arendal kino

n 14:30 - 15:30

Norden og Tyskland – Våre viktigste
partnerskap for fremtiden?

Foreningen Norden

Symposium

n 15:00 - 16:00

Åpningsfest - Arendalsuka 2018
Hør unge politikere og Scheen Jazzorkester. Kaffe & kake

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Kanalplassen - utescene

n 15:00 - 16:00

Løsarbeidersamfunnet

Fellesforbundet

Bankgården

n 15:00 - 16:00

Forebygging er politiets primærstrategi /
Virker A-krim samarbeidet?

Parat politiet /
Norges Politilederlag

Madam Reiersen

n 15:00 - 16:00

En digital revolusjon i utviklingssamarbeidet

UD, UNICEF og Telenor

Telenors Arena

n 15:00 - 15:20

Hvordan er tilstanden på kommunale bygg?

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 16:00 - 18:00

Menneskerettighetene - en demokratisk
forutsetning og utfordring

l HOVEDPROGRAM

Arendal kino

n 16:00 - 18:00

Fremtidens ledere

Lederne

Thon Hotel Arendal

n 16:00 - 17:00

Har partiene glemt ungdommen?

OsloMet – storbyuniversitetet;
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)

Lille Andevinge

n 16:00 - 16:45

Åpning av Kirkeskipet

Den norske kirke

Adella

n 16:00 - 17:30

Electric City Agder

Klimapartnere; Vest-Agder fylkeskommune; Aust-Agder fylkeskommune

Clarion Hotel Tyholmen

n 16:00 - 18:00

Rettferdig omstilling på norsk?

Norsk Tjenestemannslag; Fagforbundet; Den norske kirke; Naturvernforbundet; Broen til framtiden

Bankgården

n 16:00 - 18:00

Green cities in the age of Trump

Oslo Kommune, Klimaetaten

Clarion Hotel Tyholmen

n 16:00 - 18:00

Grenland - Norges første
industriregion med nullutslipp?

Powered by Telemark

Madam Reiersen

n 16:00 - 17:00

Lovfestet rett til lading

NAF

Arendal kino

n 16:00 - 17:00

Bli kjent med frivilligheten!

Frivillighet Norge

Havbraatt

n 16:00 - 18:00

The Future of Energy - Bridging the Gap

GCE NODE; Nordic Energy
Research; Telenor Maritime

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 16:00 - 16:30

FirstCast på Arendalsuka

First House

Hill Bar og restaurant

n 16:00 - 16:20

Automatisk registrering av produktdokumentasjon
på bygg er mulig

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 16:15 - 17:00

Plastemballasje – næringslivet tar ansvar

Den norske emballasjeforening

Pigene på Torvet

n 17:00 - 19:00

Is Norway responding well to the rise of India?

UIA; Norges forskningsråd; Norway
India Chamber of Commerce and
Industry (NICCI); Consulate
General of Norway in Mumbai

UiA-teltet

n 17:00 - 18:30

Den store norske ungdomspartiquizen

Store norske leksikon

No. 9 Kaffe & Platebar

n 17:00 - 18:00

Bibelquiz

Den norske kirke

Adella

Arendalsuka

Arendalsuka, Freds- og menneskerettighetssenterne (FMS), Norges
nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

n INTERNASJONALT n KLIMA OG MILJØ n KULTUR n MENNESKERETTIGHETER n NÆRINGSLIV n OPPVEKST n POLITIKK n UTDANNING n ØKONOMI n ANNET

10 / ARENDALSUKA /

Annonsebilag / Fredag 10. august 2018

PROGRAM MANDAG 13/8
Programoversikt oppdatert pr. 30. juli - for fullstendig program se: www.arendalsuka.no

TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne mandag 14:00 - 18:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 17:00 - 19:00

Smak på Sørlandet

Bryggeri- og drikkevareforeningen;
Vin- og brennevinleverandørenes
forening

Madam Reiersen

n 17:00 - 18:00

Verden digitaliseres - hvordan skal vi som næringsliv
bidra til dette?

IKT-Norge

Castelle

n 17:00 - 18:00

Må frivilligheten dekke fremtidens omsorgsbehov?

Kreftforeningen; Frivillighet Norge

Bankgården

n 17:00 - 18:00

Landminefri verden 2025?

Norsk Folkehjelp

Grid-Arendal

n 17:00 - 18:00

Ren luft, rent vann og byutvikling

Moment.team

Annen Etage

n 17:00 - 18:15

Fremtidens arbeidsliv, kompetanse og behov

Oslo kommune; Moment.team

Annen Etage

n 17:00 - 18:00

Veien til et utslippsfritt Svalbardsamfunn – hva trengs?

Norge 203040 og Telenor

Telenors Arena

n 17:00 - 18:00

Et balansert Menneske i et balansert Samfunn

Forlaget Mind Games

Arendal bibliotek

n 17:00 - 17:20

Hvordan spare 3,5 mrd. kr i året
på kommunale byggeprosjekter?

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 17:30 - 19:00

Eldrebølgen - skvulp i et vannglass

Pensjonistforbundet

Teltscenen

n 17:30 - 18:30

Forsvarsdebatten: Forsvarspolitisk toppmøte om Norge,
Nordområdene og NATO

Gambit H+K

Madam Reiersen

n 18:00 - 19:00

Arbeiderpartiets partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 18:00 - 00:00

Kick-off fest med klimadilemmaer

ZERO

Lille Andevinge

n 18:00 - 20:30

Palestinerne trenger fortsatt vår solidariske støtte
og blokaden av Gaza må oppheves!

Palestinakomiteen i Aust Agder;
Ship to Gaza Norway; Fagforbundet
Agder; LO i Østre Agder;
Fellesforbundet avd 9 Østre Agder

Fagforeningenes hus

n 18:00 - 19:00

Afterwork Arendal - Arendalsuka

IKT-Norge

Castelle

n 18:00 - 18:45

Historisk aften: 1. verdenskrig

Civita; Geelmuyden Kiese

Symposium

n 18:00 - 19:00

Dagsnytt18

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 18:00 - 19:00

Misjon og miljø - to sider av samme sak?

Den norske kirke

Adella

n 18:00 - 23:55

Skal redere og luftbaroner få holde på som de vil?

LO, Norsk Sjømannsforbund og
Norsk Flygerforbund

Bankgården

n 18:00 - 21:00

Lukten av bil og Ronni Le Tekrø:
Improvisasjon for elgitar og Ferrari

NAF og Elbilforeningen

Barrique øl og vinstue

n 18:00 - 19:00

Prøv minerydding i praksis med minehunden Hamilton

Norsk Folkehjelp

Appellscenen på Teaterplassen

n 18:00 - 19:15

Satans medvirkning?

Moment.team; Rodeo arkitekter

Annen Etage

n 18:00 - 19:00

Kulturarvens rolle i vår tid

Riksantikvaren; Kulturrådet

D/S Hestmanden

n 18:30 - 19:15

"ABE-reformen=ostehøvelkutt
=politisk ansvarsfraskrivelse?"

YS Stat

Madam Reiersen

n 18:30 - 20:00

Vi kickstarter Arendalsuka. Speakers corner,
enkel servering, vi mingler. Velkommen

Uloba - Independent Living Norge

Clarion Hotel Tyholmen

n 18:30 - 19:30

Planøkonomi: Velferdsstatens redning eller vrakgods
på historiens søppelhaug?

KÅKÅ kverulantkatedralen

MS Sandnes

n 19:00 - 20:30

Ungdomspartilederdebatten

l HOVEDPROGRAM / UNGDOM

Arendal kultur- og rådhus

n 19:00 - 20:30

Livestreaming av ungdomspartilederdebatten

Geelmuyden Kiese; Civita

Arbeiderpartiet

Arendalsuka og Aftenposten
Symposium
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne mandag 14:00 - 18:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 19:00 - 20:00

Hvorfor selger Norge krigsmateriell til
autoritære regimer?

Den norske kirke

Adella

n 19:30 - 21:00

"Når ordene danser" Esben Esther fabler om livet

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 20:00 - 21:00

Konsert med Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Bakgården

n 20:30 - 22:00

Norge anno 2030. Hvordan ble vi et grønt,
digitalt og smart samfunn?

Tekna

Teltscenen

n 20:30 - 21:30

Bærekraftig turisme i polare strøk

Riksantikvaren

D/S Hestmanden

n 20:30 - 23:00

Nattkafe med minikonsert

Den norske kirke

Adella

n 20:30 - 21:30

Humanitært Nachspiel

Leger Uten Grenser

No. 9 Kaffe & Platebar

n 21:30 - 22:30

Underholdning med satirikerne i All Makt

Geelmuyden Kiese; Civita

Symposium

n 22:00 - 00:00

Studentnach

ANSA (Association of Norwegian
Students Abroad); NSO (Norsk
studentorganisasjon)

Solsiden Brasserie

Arendalsuka

ANNONSE

SOMMERQUIZ PÅ STATSRAADEN

Hvor mye kan du om vær og klima?
Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl tester dine
kunnskaper om bord på staselige Statsraad Lehmkuhl.
Torsdag 16.8. kl. 20.00
- gjør deg klar for fremtidens vær

Foto: Valery Vasilevskiy

NORSK KLIMASERVICESENTER

Portugal- en modell for norsk narkotikapolitikk?
VELKOMMEN TIL INNLEGG VED, OG SAMTALE MELLOM:
• Helseminister Bent Høie
• Thomas Clausen, senterleder og professor ved Senter for rus- og
avhengighetsforskning (SERAF)

Les mer om
vårt arbeid på:

• Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i RIO,
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og
• Lars Holmen, generalsekretær i NNPF, Norsk Narkotikapolitiforening
ORDSTYRER: Knut R. Reinås, forbundsleder i FMR
TID: Onsdag 15. august kl. 18.00-20.00
STED: Prana Kafe, Torvgaten 7, Arendal
ARRANGØR: Forbundet Mot Rusgift

Besøk også vår stand
på Sam Eydes plass
hele uken!

Forbundet Mot Rusgift
Pb. 6723, St Olavs plass, 0130 Oslo
+47 940 08 830 / post@fmr.no
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 07:40 - 08:00

Politisk kvarter

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 07:45 - 08:20

Frokost uten filter

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 08:00 - 10:00

Norske Smarte Byer

Innovasjon Norge; Oslo Kommune;
Stavanger Kommune; Kristiansand
Kommune

Teltscenen

n 08:00 - 09:15

Gjør vi de rette tinga – eller tømmer vi pengebinga?

KS

Drømmeplassen, 1. etg.

n 08:00 - 09:30

Oslo – Stockholm med tog på under tre timer.
Slik kan prosjektet realiseres

Oslo-Stockholm 2.55

Drømmeplassen, 3. etg.

n 08:00 - 10:00

Er plast alltid verst?

Industri Energi; Tankesmien Agenda

Bankgården

n 08:15 - 10:00

Fra Matsvinn til MatVinn

Klimapartnere; Hennig-Olsen Is;
Kristiansand kommune; Framtiden i
våre hender; Stiftelsen Miljøfyrtårn

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:15 - 09:45

Fremtidens Europa – hva med Norge?

Næringslivets Hovedorganisasjon

MØR biffhus

n 08:30 - 10:00

Grønn innovasjon i global konkurranse

Treforedlingsindustrien; AT Skog

Cafe Victor

n 08:30 - 16:00

Verdien av kraft

Agder Energi

Baker Jørgensen

n 08:30 - 09:30

Norges klimainnsats - rettferdig?

Kirkens Nødhjelp; Regnskogfondet;
Naturvernforbundet; Forum for
Utvikling og Miljø

Adella

n 08:30 - 10:00

Attraktiv og klimavennlig bolig- og stedsutvikling
– dyrt, tett og trivelig?

KS

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:30 - 09:15

Kan fornybar energi redde verden?

KLP; ZERO

DN-teltet

n 08:30 - 10:00

Frokostmøte om arbeidslivets paradokser
- Foredrag med Petter Uteligger

Durapart AS; Arbeid & Inkludering;
ASVL; Avigo; Lisand; Proflex AS;
Mølla vekst AS; SetPro

Bankgården

n 08:30 - 11:30

Grønn byggdebatt: Hvilke incentiver trengs
for klimakutt i Norges største fastlandsnæring?

Grønn Byggallianse; Stærk & co

Arendals Sjømandsforening

n 08:30 - 10:00

YS Arbeidslivsbarometer

YS

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:30 - 09:15

Når teknologi kan bli magi

Statped

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:30 - 09:30

Et dypdykk i folket

Cicero Senter for Klimaforskning

Café Lindvedske hus

n 08:30 - 09:30

Innovasjonsekspertene i offentlig sektor – slik lykkes de!

Deloitte

Torvgata 7

n 08:30 - 09:45

Gi små bedrifter et hjemmemarked - adgang til
det offentlige markedet skaper nye jobber

NHO

MØR biffhus

n 08:30 - 09:30

Aldring og alkohol

Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse; Nasjonal
kompetansetjeneste TSB

Arendal kino

n 08:30 - 10:00

Lansering av Omstillingsbarometer 2018

Abelia NHO

Telenors Arena

n 09:00 - 11:00

Kan fornybarfondet bli det nye oljefondet?

Næringsforeningen Stavanger-reg

Arendal gamle rådhus

n 09:00 - 10:30

Inkluderende utdanning i utviklingspolitikken
- hvordan skal vi lykkes?

Plan International Norge; Unge
funksjonshemmede

No. 9 Kaffe & Platebar

n 09:00 - 09:55

Vi tar tempen på klimanorge

Bjerknessenteret for klimaforskning

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 09:00 - 10:00

Unge løsninger på ungt utenforskap

Unge funksjonshemmede

No. 9 Kaffe & Platebar

n 09:00 - 11:00

Får de små bra nok mat i barnehagen?

Kost- og ernæringsforbundet i
Delta; Delta Oppvekst;
Forbrukerrådet

Madam Reiersen

n 09:00 - 11:30

Gården som læringsarena i skolen

Fylkesmannen i Aust-og VestAgder; Norges Bondelag;
Inn på tunet Norge SA

Arendal bibliotek
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TIDSPUNKT

/ ARENDALSUKA / 13
ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 09:00 - 10:30

Hva slags religiøse ledere trenger vi?

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo; EARS (European
Academy of Religion and Society)

MS Sunnhordland

n 09:00 - 10:00

Ekko NRK P2

NRK P2

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 09:00 - 11:00

Frokostmøte - Grønn effekt i blå batterier

Norsk Fjernvarme, Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), VVSforeningen, Rørentreprenørene
Norge, Norsk Bioenergiforening og
Norsk Varmeteknisk Forening

Thon Hotel Arendal

n 09:00 - 09:40

2 mot 1: Politikertoppmøte - Siv Jensen

Aftenposten

Mediebåten

n 09:00 - 10:00

Hvordan kan barnevernsbarna hjelpe barnevernet?

Landsforeningen for
barnevernsbarn

Kilden aktivitetssenter

n 09:00 - 09:45

Sommerjobben som forsvant

McDonald's

McDonald’s

n 09:00 - 09:45

#Byfrokost på Arendalsuka:
Derfor får storbyene 66 mrd. til å vokse

COWI

Madam Reiersen

n 09:00 - 11:00

Ny norsk humanitær strategi:
Hvordan hjelpe flest, raskest mulig, der nøden er størst?

Institutt for fredsforskning (PRIO);
Norsk Senter for Humanitære
Studier (NCHS)

Arendal kino

n 09:00 - 11:00

Slik kan Norge bli Europas batteri
– og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima

NTNU; SINTEF

MS Sandnes

n 09:00 - 19:00

Elektrisk fly i Arendal

Avinor; Norsk luftsportsforbund;
Zero; Widerøe; SAS

Kittelsbukt

n 09:15 - 10:00

2 mot 1: Politikertoppmøte med Lan Marie Berg, MDG

Aftenposten

Mediebåten

n 09:30 - 11:00

Den digitale kommune - best for deg?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kino

n 09:30 - 11:30

Bedre helse og mer velferd - Dobbel gevinst med
e-helsenæringen

IBM; Norway Health Tech

Hill Bar og restaurant

n 09:30 - 12:00

PROSIN-konferansen 2018:
Kompetansebehov for en industri i endring

Klynge

Vitensenteret

n 09:30 - 11:00

Tillit er den nye oljen

NHH; PwC; FAIR

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 09:30 - 11:00

Har innleie en plass i et seriøst arbeidsliv?

Veidekke

Pollen P-hus

n 09:45 - 10:45

Bedre føre var …eller? Hvem bestemmer risikoen
når siste oljerest står på spill?

Havforskningsinstituttet; Dagens
Næringsliv

DN-teltet

n 10:00 - 12:00

Nytt Agder fengsel – hva betyr det for nærområdet?
En workshop om hvordan straff gjennomføres

Kriminalomsorgsdirektoratet

Thon Hotel Arendal

n 10:00 - 12:00

Utslippsfrie byggeplasser

Miljøstiftelsen Bellona

Eureka kompetanse

n 10:00 - 10:45

På innsiden: Hva er nøkkelen til godt lobbyarbeid?

Geelmuyden Kiese

Symposium

n 10:00 - 12:00

Teknoromantikk eller teknorevolusjon?

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Pakkhuset Galleri

n 10:00 - 12:00

Hvorfor er et godt flytilbud i Norge viktig for
norsk næringsliv?

NHO Luftfart

MØR biffhus

n 10:00 - 11:30

Er inkludering mulig sett fra et spesialpedagogisk ståsted?

Statped

Clarion Hotel Tyholmen

n 10:00 - 11:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det
marine miljø

Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet Trygve
Braarud

n 10:00 - 11:30

Vi vil jo gjøre verden bedre, hvorfor hører ingen på oss?

Cicero Senter for Klimaforskning

Café Lindvedske hus

n 10:00 - 11:30

Hatefulle ytringer - makt og avmakt

Senter for likestilling; Likestillings- og diskrimineringsombudet;
Universitetet i Agder m.fl.

UiA-teltet

Arendalsuka, Datatilsynet og KS
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 10:00 - 12:00

Kulturpolitikk for en ny tid?

LO og Spekter

Bankgården

n 10:00 - 10:30

Trim for alle - av eldre

Aldring og helse; Nasjonalforeningen for folkehelsen

Appellscenen på Teaterplassen

n 10:00 - 11:00

Kraftdebatten – Ny fornybar verdiskaping og
industrielle muligheter

Statnett

Madam Reiersen

n 10:00 - 11:00

Innovasjonsdebatten – Slik skal Norge AS holde hodet
over vann med en innovasjonstakt på høygir

Bouvet

Madam Reiersen

n 10:00 - 11:30

Eldrefloka – hvordan sikrer vi bolig til eldre uten å
sprenge kommunebudsjettet?

Kommunalbanken AS; Husbanken

Lille Andevinge

n 10:00 - 11:45

Politikk for flere arbeidsplasser i reiselivet

NHO Reiseliv

MØR biffhus

n 10:00 - 11:00

Hvordan vil (r)evolusjonen av penger påvirke
samfunnet og individet?

Accenture

Steenhuset

n 10:15 - 11:45

Den norske lederen - hva lærer studentene
om partssamarbeid?

LO og NHO - Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

MØR biffhus

n 10:30 - 12:30

Øyeåpner og mulighetskunst – når jernbanen krysser
grenser

Østfold fylkeskommune;
Østlandssamarbeidet;
Samarbeidsalliansen Osloregionen

Thon Hotel Arendal

n 10:30 - 11:30

Status fiber i Norge

IKT-Norge; Altibox

Castelle

n 10:30 - 12:00

Energiframtiden formes nå

Equinor

Clarion Hotel Tyholmen

n 10:30 - 12:30

Er godt nok - bra nok? - Hvilke ambisjoner
får jeg lov til å ha for min egen helse?

Abbvie; Norsk Revmatikerforbund

Clarion Hotel Tyholmen

n 10:30 - 12:00

Hvordan skaper vi nye jobber?

Abelia NHO; Norsk Venturekapitalforening - NVCA

Telenors Arena

n 10:30 - 16:00

Smartbysafari

Smarte Byer Norge

Eureka kompetanse

n 10:30 - 12:00

Skal alle ut i ordinært arbeid?

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

n 10:30 - 11:30

NRK spør: "Hva kan vi gjøre for deg?"

NRK - Norsk rikskringkasting

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 11:00 - 11:50

Innvandrerkvinner: kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe?

Kompetanse Norge; IMDi

Madam Reiersen

n 11:00 - 12:00

Den Store Utviklingsdebatten 2018:
Hvordan skaffe de store pengene til utvikling?

Redd Barna; Forum for Utvikling og
Miljø; ADRA Norge; Afghanistanskomiteen; Care; Caritas; m.fl.

Arendal kino

n 11:00 - 13:00

Innovatørene kommer

Smarte Byer Norge

Eureka kompetanse

n 11:00 - 12:00

Posten satser autonomt på land og i luften

Posten Norge

Kløckers plass/Jaktekaia

n 11:00 - 13:00

Møt Diabeteslinjen

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 11:00 - 15:00

Møt kvinner i Agder Arbeiderparti!

Kvinnenettverket i
Agder Arbeiderparti

Stand - Kanalplassen 18

n 11:00 - 12:00

Politikk virker: Hvordan former politiske veivalg
det organiserte arbeidsliv?

Fellesforbundet

Clarion Hotel Tyholmen

n 11:00 - 18:00

Lysdesign Re-former arkitekturen

Lyskultur

Galleri ARTendal

n 11:00 - 12:30

Fremtidens mobilitet: Fra rekkeviddeangst til
ladeangst

Harald A. Møller AS

Blom Restaurant

n 11:00 - 16:00

Kunsten favner alle

Glød Produksjoner;
Med hjerte for Arendal

Torvgata

n 11:00 - 12:15

#SafeCity - Kan urbanisering være en del av
løsningen for å oppnå et tryggere samfunn?

Moment.team; Link Arkitektur

Annen Etage
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 11:00 - 14:00

Hvem er eldst, kroppen din eller deg?

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stand - Sam Eydes plass 83

n 11:00 - 12:00

Endelig lunsj med Eva Grinde

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 11:00 - 11:30

Offisiell åpning av Arkitekturgata 2018

Arkitektbedriftene i Norge; DOGA;
NAL; NLA; NIL; AFAG; Lyskultur;
OAT; Med Hjerte For Arendal

Arkitekturscenen i Torvgata

n 11:00 - 17:00

Arkitekturgata: Re.form- arkitektur former framtiden

AiN; DOGA; NAL; NLA; NIL; AFAG;
Lyskultur; OAT; Med Hjerte For
Arendal; Vestre; OSRAM; SOLA

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Arkitektur Skaper Verdi

Arkitektbedriftene i Norge

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

DOGA

Lilandgården

n 11:00 - 13:00

Kan man regulere Cyberspace?

Kindred

Madam Reiersen

n 11:00 - 12:30

Overdoser: endring i risikogrupper, stillstand i tiltak

Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo;
Folkehelseinstituttet

MS Sunnhordland

n 11:20 - 12:00

Hva skal vi leve av etter oljå? Dybdeintervju med Siri Kalvig

Stavanger Aftenblad

Mediebåten

n 11:30 - 13:00

Effekttariffer - omstridt, men nødvendig

Enova SF; NVE

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 11:30 - 13:00

Ødelegger dagens sikkerhetsfokus for
FNs bærekraftsmål?

IKT-Norge; Norsirk

Castelle

n 11:30 - 12:30

Lansering Rivers Global

Rivers Global

Appellscenen på Teaterplassen

n 11:30 - 12:30

A Conversation on U.S. politics with
U.S. Ambassador Braithwaite

Civita; Geelmuyden Kiese

Symposium

n 11:30 - 12:30

Slik bidrar arkitektur til ønsket utvikling

Arkitektbedriftene i Norge

Lilandgården

n 11:30 - 12:30

Tenner hele livet – vi trenger bedre støtteordninger nå!

Voksne med medfødt hjertefeil;
Fagforbundet Ung

No. 9 Kaffe & Platebar

n 11:30 - 13:30

Workshop: Fremtidens skole

Accenture

Steenhuset

n 12:00 - 13:15

Kostnadsoverskridelser i offentlige byggeog anleggsprosjekter

Rådgivende Ingeniørers Forening;
Stærk & Co

Arendals Sjømandsforening

n 12:00 - 13:30

Lavutslippscenariet 2018 - en fornybar verden
er innen rekkevidde

Statkraft AS

MØR biffhus

n 12:00 - 13:00

Likestilling i Norden – Hvor langt har vi kommet?

Nordisk ministerråd

Prana Kafé

n 12:00 - 14:00

Kodak, Nokia, Amazon – hvordan går det med butikken?

Virke Handel; Handel og Kontor i
Norge; Fellestiltakene Virke og LO

Bankgården

n 12:00 - 12:30

Hvordan ble Norge verdens mest trafikksikre land?

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 12:00 - 13:00

Kommune – din tid er nå

Cicero Senter for Klimaforskning

Café Lindvedske hus

n 12:00 - 12:30

Minikonsert med Solveig Andersen

Den norske kirke

Adella

n 12:00 - 12:30

Gjør det egentlig noe å se foreldrene fulle en gang i blant?

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 12:00 - 13:30

Norge er under angrep – digital sikkerhet i vår tid

NTNU; SINTEF

MS Sandnes

n 12:00 - 14:00

På ville veier

NHO

MØR biffhus

n 12:00 - 13:00

Omvisning i utstillingen EKLIPSE verk fra Nicolai Tangens kunstsamling

Bomuldsfabriken Kunsthall

Bomuldsfabriken Kunsthall

n 12:00 - 15:00

Åpen båt – opplev Norges mest høyteknologiske fiskebåt!

Pelagisk Forening

Fiskebåten Brennholm
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 12:00 - 13:00

Bli med å sette strek for seksuell trakassering

NHO Reiseliv; Fellesforbundet; Likestillings- og diskrimineringsombudet; Arbeidstilsynet; KS; Parat

Clarion Hotel Tyholmen

n 12:00 - 12:20

Vi former fremtids-Norge grønt og smart

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 12:10 - 13:40

Valget 2019 - Hvilket Europa ønsker vi å se
i årene som kommer?

Europeisk Ungdom

Kilden aktivitetssenter

n 12:15 - 13:45

Industrien møter politikken

Norsk Industri

MØR biffhus

n 12:15 - 13:00

Skal roboter passe på bestemor? Teknologidebatt

Aftenposten

Mediebåten

n 12:15 - 13:15

Sjømatkonsumet i Norge stuper. Hvorfor vender de unge
ryggen til fisken?

Norges sjømatråd

DN-teltet

n 12:15 - 13:40

I trygge hender - en nullvisjon for vold mot de aller minste

Landgruppen av helsesøstre,
Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Strand Café

n 12:30 - 14:00

Kvinner, (av)makt og religion

STL

St. Fransiskus skole

n 12:30 - 13:30

Rødts partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 12:30 - 14:30

Hvordan kan vi bygge mer i tre?

Norges Skogeierforbund

Thon Hotel Arendal

n 12:30 - 13:30

Hvor er det blitt av alle gutta?

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Madam Reiersen

n 12:30 - 13:30

FN under angrep - Norges ansvar og rolle i
multilateralt arbeid

Oslosenteret; FN Sambandet;
UNDP Nordic Representation
Office; UNDP Oslo Governance
Center

Munkehaugen Kultursenter

n 12:30 - 14:00

Digital kompetanse i en digital tid – hvordan lykkes vi?

Tekna; Nito; Abelia; IKT-Norge

Telenors Arena

n 12:30 - 14:00

Norges rolle i den globale kampen mot
antibiotikaresistens

Forum for uvikling og Miljø;
LHL Internasjonal; Changemaker

Arendal Maritime Hotel

n 12:30 - 14:30

Etter Paris - TID FOR HANDLING off/privat klimasamarbeid, Thor Heyerdahl klimapark, Blockchain m.m.

Innoventi; Arendal Næringsforening; Starboard

Innoventi

n 12:30 - 13:00

What is the value of Arkitekturgata?

State of Place

Lilandgården

n 12:30 - 13:45

Nye innovasjonsdistrikter – hvordan sikre næringsvirksomhet rundt Oslos sterkeste kunnskapsmiljøer?

NHO Oslo og Akershus; Oslo
kommune; Universitetet i Oslo

MØR biffhus

n 12:30 - 15:00

Hvordan starte og drive bedrift

Innovasjon Norge; Brønnøysundregistrene; Altinn; Patentstyret; Norid

Clarion Hotel Tyholmen

n 12:30 - 13:30

Hvem har definisjonsmakten i varslingssaker?

Econa

Solsiden Brasserie

n 13:00 - 13:50

Livslang læring - hvem betaler?

Fleksibel utdanning Norge;
Høgskolen i Innlandet; Høyskolen
Kristiania nettstudier; Norsk nettskole AS

Skoleskipet Gann

n 13:00 - 14:30

Gud, Elon Musk og Brønnøysundregistrene
- hvordan skaper vi mer?

Brønnøysundregistrene

Symposium

n 13:00 - 14:00

Retten til arbeid for alle

Plog AS

Appellscenen på Teaterplassen

n 13:00 - 14:00

Ivar Skippervold med dukker, sang og trylling

Den norske kirke

Adella

n 13:00 - 14:30

Vi vil ha ny granskning av Alexander Kielland-ulykken i
1980!

Alexander L. Kielland-nettverket

Kirkens Bymisjon

n 13:00 - 14:00

Teknologi som endrer verden

Redd Barna; Flyktninghjelpen;
Kirkens Nødhjelp; Røde Kors

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 13:00 - 14:00

Den norske boligmodellen i fremtiden:
Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?

Forbrukerrådet; Forbrukertilsynet;
Datatilsynet

Madam Reiersen

Rødt
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 13:00 - 14:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer
av det marine miljø

Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet
Trygve Braarud

n 13:00 - 14:15

Nærmere nullvisjonen!

Statens vegvesen

Arendal kino

n 13:00 - 14:30

«Can I trust you?» Sikkerhet, personvern og
elleville vilkår i «smart»-produkter

Forbrukerrådet; Forbrukertilsynet;
Datatilsynet

Castelle

n 13:00 - 14:00

Milliardskader av klima: Tettere samarbeid lokalt må til!

SpareBank 1 Forsikring

Hill Bar og restaurant

n 13:00 - 14:15

Medvirkning i by- og stedsutviklingsprosjekter

Moment.team; DARK arkitekter

Annen Etage

n 13:00 - 14:30

Big Data Bar - hvem vinner valget?

Zynk AS; Enin AS

No 1 Sportsbar

n 13:00 - 13:20

Digitaliseringen utfordrer kontraktsregimene
- Bestilleren i fokus

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 13:15 - 14:15

Gategjenger, organiserte kriminelle og
voldelige ekstremister

PLATTFORM Norsk Institutt for
forebygging av radikalisering og
voldelige ekstremisme

Arendal kultur- og rådhus

n 13:15 - 14:15

Slutt å snakke, begynn å jobb!

Cicero Senter for Klimaforskning

Café Lindvedske hus

n 13:15 - 14:00

Får vi et bedre varslervern?

Fagpressen; Mediebedriftenes
landsforening; Norsk Redaktørforening; Norsk Journalistlag;
Landslaget for lokalaviser; Norsk
presseforbund

Mediebåten

n 13:30 - 15:00

Omstilling: Norge i grønt, hvitt og blått?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kino

n 13:30 - 15:00

Moderne slaveri i Norge - er det lov?

Raftostiftelsen; Initiativ for etisk
handel (IEH); Advokatforeningens
menneskerettighetsutvalg

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 13:30 - 17:40

Har vi tillit til kunstig intelligens i en helsesammenheng?

e-Helsealliansen; Sørlandet Sykehus HF; Senter for e-helse/UiA;
Digin; Aust-Agder Fylkeskommune;
Egde Consulting AS

Bankgården

n 13:30 - 14:45

Tre damer - finn tre feil

Uloba - Independent Living Norge

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:30 - 14:30

Mentale lidelser koster: forsker vi nok?

UiO NORMENT: Norsk senter for
forskning på mentale lidelser, Universitetet i Oslo; Bipolarforeningen

MS Sunnhordland

n 13:30 - 15:30

#forskjELsnorge - Går elbilpolitikken i elitefella?

Nissan og Fortum Charge & drive

Eureka kompetanse

n 13:30 - 15:30

Tilrettelegger og pådriver for sjøtransporten

Kystverket

Fullriggeren Sørlandet

n 13:30 - 14:30

Leve hele Livet - hvordan kan samhandling og
ledelse bli en brukerreise på pasientens premisser?

Handelshøyskolen BI

DN-teltet

n 14:00 - 16:00

2025-målet for transport: Utopi eller realisme?

Opplysningsrådet for Veitrafikken;
Norges Bilbransjeforbund; Norsk
elbilforening

MØR biffhus

n 14:00 - 15:00

Vann i Norge - vann i verden

Norsk Vann

Thon Hotel Arendal

n 14:00 - 16:00

Live innspilling podkasten Radium:
Helsenæring i Norge - hvorfor ikke bare ta sats?

RADFORSK; Kreftforeningen

MØR biffhus

n 14:00 - 16:00

Intelligente veier og næringsutvikling

NHO, Integra og Nelfo

MØR biffhus

n 14:00 - 15:00

Fortsatt mannens arbeidsmarked

FINN.no

Torvet - utescenen

n 14:00 - 14:45

Med advokat på slep til NAV

Juristforbundet

Lille Andevinge

n 14:00 - 15:45

Smartbydebatten

Smarte Byer Norge

Eureka kompetanse

n 14:00 - 15:00

Om salmeskatten

Den norske kirke

Adella

Arendalsuka, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Bjerknessenteret
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 14:00 - 17:00

Møt Diabeteslinjen

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 14:00 - 17:00

Diabetes-quiz

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 14:00 - 15:30

Norge 2022

Norsk olje og gass

Madam Reiersen

n 14:00 - 16:00

Genterapi for dummies

Pfizer

Vitensenteret

n 14:00 - 15:00

Alrek helseklynge - fra byggeprosjekt til ny tenkemåte

Universitetet i Bergen og partnere i
Alrek Helseklynge

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 14:00 - 16:00

Medbestemmelse og fagforeninger

LO; Forbundet for ledelse og
teknikk

Bankgården

n 14:00 - 15:00

Pensjonskonto — mer å forholde seg til
eller en løsning på pensjonsfloken?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 14:00 - 15:00

Arbeid før uføretrygd

Norges Blindeforbund; NHO arbeid
og inkludering

Bankgården

n 14:00 - 15:00

Lov eller tariff – Hva løser utfordringene i arbeidslivet?

Akademikerne

Solsiden Brasserie

n 14:00 - 16:00

Fremtidens mobilitetsløsninger

NTNU; SINTEF; KS

MS Sandnes

n 14:00 - 15:00

Sirkulær økonomi i praksis - fra hullete sokker
til grønne tak

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen

n 14:00 - 15:00

Fremtidens arbeidsliv = Menneske + maskin

Accenture

Steenhuset

n 14:00 - 15:00

Innovativ kobling mellom design, kultur,
arkitektur og lokale kvaliteter, byrom og steder

Med hjerte for Arendal;
Levende Lokaler Arendal

Lilandgården

n 14:00 - 16:00

Hva vil vi med Heimevernet?

Norges Forsvarsforening

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:00 - 14:40

Hva vil det si å gjøre en innsats?

l UNGDOM

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 14:00 - 15:30

High North Dialogue: Ressurser i Nord til folkets
og nasjonens beste - Nasjonal Nordområdedebatt

Stortingets Arktiske delegasjon;
Nord Universitet; UiT - Norges
Arktiske Universitet m.fl.

Teltscenen

n 14:10 - 15:00

Lokale utdanningssentre - et verktøy for livslang læring

Norske Utdanningssentre, Studiesenteret.no og Fleksibel utdanning
Norge; Studiesenteret.no m.fl.

Skoleskipet Gann

n 14:15 - 15:00

Ytringsfrihet i offentlig sektor

Unio

Strand Café

n 14:15 - 15:15

Livreddende førstehjelp

Aust-Agder Røde Kors

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 14:15 - 15:00

Hvorfor uteblir den digitale revolusjonen i skolen
– eller gjør den det? Et Nordisk perspektiv

Statped

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:15 - 15:30

Kunstig intelligens – en nasjonal strategi

NTNU, SINTEF, Telenor

Telenors Arena

n 14:15 - 15:00

Netthandel - hvordan påvirkes norsk næringsliv
og transportnæring

Yrkestrafikkforbundet

Madam Reiersen

n 14:30 - 16:30

Norge i en verden av mistillit

NUPI

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:30 - 16:00

Hatet etter Utøya. Fordommer og fiendebilder i dagens Norge

Freds- og menneskerettighetssentrene

Arendal kultur- og rådhus

n 14:30 - 15:30

Vindkraft i Norge: klima versus miljø

Cicero Senter for Klimaforskning

Café Lindvedske hus

n 14:45 - 15:45

Toget som et regionalt og nasjonalt konkurransefortrinn

SJ

DN-teltet

n 15:00 - 16:00

Boligdebatt - Åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig.
Vil dagens unge også ha råd til det?

Norges Eiendomsmeglerforbund;
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) m.fl.

Cafe Victor

n 15:00 - 16:00

Religion: min tro, din vantro?

STL

Appellscenen på Teaterplassen

n 15:00 - 16:00

Høyres partitime

l HOVEDPROGRAM

Frivillig.no; Arendalsuka Ung

Høyre
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 15:00 - 16:00

Nytt jordskjelv i Norge: Er vi forberedt?

Rådgivende Ingeniørers Forening;
Stærk & Co

Arendals Sjømandsforening

n 15:00 - 17:00

Investing for Impact: How can we accelerate the
implementation of the Sustainable Development Goals?

Bill and Melinda Gates Foundation;
Global Financing Facility; GAVI,
The Vaccine Alliance m.fl.

Thon Hotel Arendal

n 15:00 - 15:45

Hvordan forsvare et "monster"?

Juristforbundet

Lille Andevinge

n 15:00 - 16:15

Kan pakkeforløp gi trygge og forutsigbare
behandlings- og rehabiliteringsrammer

Norsk Revmatikerforbund; Landsforeningen for hjerte- og lungesyke;
Kreftforeningen; Novartis

Thon Hotel Arendal

n 15:00 - 16:00

Transport – Nordens største klimautfordring

Nordisk ministerråd; Nordisk energiforskning

Barrique øl og vinstue

n 15:00 - 16:30

Likestilte kommuner = bærekraftige kommuner

Bufdir

Arendal bibliotek

n 15:00 - 16:00

Uforstyrret: Hvordan forebygge spiseforstyrrelser
og anstrengt forhold til kropp?

ROS - Rådgivning om
spiseforstyrrelser

No. 9 Kaffe & Platebar

n 15:00 - 16:00

Lær koding med kidsa

Lær Kidsa Koding; Samsung

Castelle

n 15:00 - 17:00

«Henlagt! Mangel på etterforskningskapasitet
- Tryggheten svekkes»

Politiets Fellesforbund

Strand Café

n 15:00 - 16:30

Hvor går norsk frivillighet?

Institutt for samfunnsforskning;
Frivillighet Norge

Thon Hotel Arendal

n 15:00 - 16:00

Bønder i byen, Agropolis

Moment.team; DARK arkitekter

Annen Etage

n 15:00 - 16:00

Teknologiske klasseskiller

Elkjøp

Symposium

n 15:00 - 16:00

Klimagassberegninger for bygg

Standard Norge; Civitas

Lilandgården

n 15:00 - 17:00

Vi måler ditt kolesterol!

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stand - Sam Eydes plass 83

n 15:00 - 16:00

Slik skal byene redde verden på 45 minutter

COWI

Madam Reiersen

n 15:00 - 15:20

E39 riksvegen som loser mjuke trafikantar
og knyt bygda saman

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 15:15 - 16:45

Teknologiske fremskritt - nøkkelen til det gode liv?

Samfunnsøkonomene

Solsiden Brasserie

n 15:30 - 16:30

Unge, sinte gutter

Voksne for Barn; Kavlifondet

Arendal kino

n 15:30 - 16:15

Når teknologi kan bli magi

Statped

Clarion Hotel Tyholmen

n 15:30 - 16:00

Minikonsert med Bjørn Aslaksen og Leif Rino Müller

Den norske kirke

Adella

n 15:30 - 16:30

Kan man – og bør man – bygge merkevarer digitalt?

Stiftelsen Tinius

Mediebåten

n 15:30 - 17:00

Entreprenørskap i havnæringene

Norges Rederiforbund; DNB

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 15:30 - 17:00

Veien til utslippsfri nyttetransport

ZERO; Klimapartnere

Torvgata 7

n 15:30 - 15:45

Lansering av Smartbyavtalen for åpne data

Smarte Byer Norge

Eureka kompetanse

n 15:30 - 16:30

Trusler og trender med live hacker demo

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Drømmeplassen

n 16:00 - 17:00

Hvorfor er norske toppledere så fraværende
i samfunnsdebatten?

Veidekke; Civita

Arendal gamle rådhus

n 16:00 - 17:30

Hvordan skape samfunnsnytte gjennom
ungdommers mestring

Kjør For Livet

Thon Hotel Arendal

n 16:00 - 17:30

Norsk bistand i møte med klimautfordringene
og økende sult

Caritas Norge; EAT Foundation

Clarion Hotel Tyholmen

n 16:00 - 18:00

Fra drøm til virkelighet - om arbeidsinkludering

Fellesorganisasjonen (FO)

Bankgården
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 16:00 - 16:30

Utstillingsåpning: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Design og Arkitektur Norge (DOGA)

Lilandgården

n 16:00 - 17:00

Den store landbruksduellen!

Norges Bondelag

Lille Andevinge

n 16:00 - 17:30

Ekstremvær- ekstreme kostnader

Kommunalbanken AS; CICERO;
Norsk Klimastiftelse

Café Lindvedske hus

n 16:00 - 16:45

Nabokrangler er ikke lovløse

Juristforbundet

Lille Andevinge

n 16:00 - 17:00

Er norsk kultur overlegen andre? En debatt om verdier

Den norske kirke

Adella

n 16:00 - 17:00

Nok preik. Hvordan kan vi gjøre barn til skapere,
og ikke bare forbrukere av teknologi?

Samsung; Lær Kidsa Koding

Castelle

n 16:00 - 16:30

Miniforedrag: Mikroplast i havet - hvor farlig er det?

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 16:00 - 17:30

#Me Too - en ny revolusjon?

Universitetet i Agder; Senter for
likestilling; KUN; Likestillingssenteret m.fl.

UiA-teltet

n 16:00 - 17:45

Kraftintensiv industri i digitaliseringens tidsalder

Energi Norge; Norsk Industri

MØR biffhus

n 16:00 - 18:00

Connected cars & mobility as a service:
Slik blir fremtidens transport smartere

Bilimportørenes Landsforening

Café Lindvedske hus

n 16:00 - 17:00

Når voksnes fyll blir barnas ubehag

Blå Kors Norge; Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Arendal Maritime Hotel

n 16:00 - 17:00

Hvor går markedene videre?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 16:00 - 18:00

Hva skjer med menneskene når robotene overtar?

Powered by Telemark

Madam Reiersen

n 16:00 - 18:30

Norge må fullrigges for framtida: Fisk fra veg til sjø!

Tenketank Midt-Norge Sjø

Fullriggeren Sørlandet

n 16:00 - 16:45

Shipping – en tradisjonsrik bransje i møte
med teknologiske nyvinninger

SANDS

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 16:00 - 17:00

Barnevernet i Arendal - to år etter

PwC

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 16:00 - 16:30

FirstCast på Arendalsuka

First House

Hill Bar og restaurant

n 16:00 - 18:00

"Kan man le av slikt da"?
Utstillingsåpning med Mette Hellenes

Bomuldsfabriken Kunsthall

Galleri ARTendal

n 16:00 - 17:00

Smarte byer krever smart samarbeid

Smarte Byer Norge

Eureka kompetanse

n 16:00 - 17:00

Menneske MOT eller menneske MED maskin?
Blir jobbene våre borte med digitalisering?

McDonald's

McDonald’s

n 16:00 - 18:00

Renovasjon i egenregi - grønt og lønnsomt

Fagforbundet

Fiskebrygga

n 16:00 - 16:20

Hvordan er tilstanden på kommunale bygg?

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 16:15 - 17:15

Alles business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 16:30 - 17:30

Den store samtalen

l HOVEDPROGRAM

Trefoldighetskirken

n 16:30 - 17:30

Etter #metoo - Klarer vi ikke oppføre oss i fylla?

Actis - Rusfeltets samarbeidsorg;
Norske kvinners sanitetsforening

Cafe Victor

n 16:30 - 17:30

Hva er handelens rolle i framtidens sentrum?

DOGA; LO; Virke

Lilandgården

n 16:30 - 18:00

Kan lek i skolen forberede barna på fremtidens arbeidsliv?

Abelia NHO; Utdanningsforbundet

Telenors Arena

n 16:30 - 18:00

Forretningsutvikling anno 20XX – hvilke muligheter
gir blockchain og kunstig intelligens?

Smart Energy Network;
IBM Norge; Teknisk Ukeblad

Baker Jørgensen

n 17:00 - 19:00

Veien til økt mobilitet i framtidens byer

Standard Norge; ITS Norge

Teltscenen

Arendalsuka
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 17:00 - 18:30

Utslippsfri luftfart? Med biojetfuel og elektriske fly inn i
framtiden

Avinor

Pigene på Torvet

n 17:00 - 19:00

Hvordan skal/kan digitalisering påvirke den norske skolen?

Kommuneforlaget AS

Bankgården

n 17:00 - 18:15

"På grensa til Harry - grensehandel uten ende"

NHO Mat og Drikke; NNN;
Virke; Handel og Kontor;
Matmerk/NytNorge m.fl.

Madam Reiersen

n 17:00 - 18:00

Kompetanse -Hvordan evne å bygge digital kapasitet?

IKT-Norge

Castelle

n 17:00 - 18:00

Kritisk tenkning i norsk skole

Store norske leksikon

Barrique øl og vinstue

n 17:00 - 18:00

En ny gjeldskrise? Gjeld, utvikling og kirkenes rolle

Kirkens Nødhjelp,
Redd Barna og SLUG

Adella

n 17:00 - 17:45

Dine data i fremmede makters valgkamper?
Hvordan skal personvernet beskyttes?

Aftenposten

Mediebåten

n 17:00 - 18:00

Møte museumsfolk!

Norges museumsforbund

Gamle Oksøy

n 17:00 - 17:45

Havbruk til havs - rettslige muligheter og begrensninger

SANDS

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 17:00 - 22:00

Mingling på Storebrandbåten

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 17:15 - 18:15

La oss snakke om sex

Sex og samfunn

Lille Andevinge

n 17:30 - 18:00

På innsiden: Velkommen til et åpent samfunn

Geelmuyden Kiese

Symposium

n 17:30 - 18:30

Stokkøya – Fra fraflytting og arbeidsløshet til
verdiskapning i lokalsamfunnet

Arkitektbedriftene i Norge

Lilandgården

n 17:30 - 18:30

Det haster med et obligatorisk båtregister

Avfall Norge; Norboat; KNBF

Seilskuten Vega

n 17:30 - 19:00

Markering av Senter for likestilling 10 år

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 17:30 - 18:30

Politisk bar med Gjerstad & Skard

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 17:30 - 18:30

Venstres partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 17:30 - 19:00

Brexit. What’s happening and could
the Norway model work?

ARENA Centre for European
Studies

MS Sunnhordland

n 17:45 - 18:45

Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav

Standard Norge

Café Lindvedske hus

n 18:00 - 20:00

Moderniser norske arbeidstakerorganisasjoner!

Lederne

Madam Reiersen

n 18:00 - 19:00

Klimapilegrim - neste skritt mot klimarettferdighet

Kirkens Nødhjelp

Adella

n 18:00 - 20:30

EU på ville veier: Hva blir konsekvensene av
nye kabotasjeregler og jernbanepakke 4?

Sosialistisk Venstreparti;
Norsk Jernbaneforbund; Norsk
Transportarbeiderforbund m.fl.

Fagforeningenes hus

n 18:00 - 19:30

Temamøte om vold i nære relasjoner

Kvinnenettverket i Agder Arbeiderparti

Partikontoret
- Aust-Agder Arbeiderparti

n 18:00 - 19:00

Afterwork Arendal - Arendalsuka

IKT-Norge

Castelle

n 18:00 - 19:00

Dagsnytt18

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 18:00 - 21:00

Rød Ungdom leder Tobias Drevland Lund kommer til
Arendalsuka. RU er i rask vekst. Hvor går veien?

Rød Ungdom

Fagforeningenes hus

n 18:00 - 20:00

Rigget for framtiden – Den store kompetansedebatten

LO

Bankgården

n 18:00 - 22:00

Møt Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge

Freds- og menneskerettighetssentrene

Cafe Victor

n 18:00 - 19:30

Ideologi i praksis

Kunstnernettverket

Bakgården

n 18:15 - 19:15

Er det så farlig med retten til spesialundervisning, da?

Unge funksjonshemmede;
Elevorganisasjonen

No. 9 Kaffe & Platebar

Venstre

n INTERNASJONALT n KLIMA OG MILJØ n KULTUR n MENNESKERETTIGHETER n NÆRINGSLIV n OPPVEKST n POLITIKK n UTDANNING n ØKONOMI n ANNET

22 / ARENDALSUKA /

Annonsebilag / Fredag 10. august 2018

PROGRAM TIRSDAG 14/8
Programoversikt oppdatert pr. 30. juli - for fullstendig program se: www.arendalsuka.no

TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne tirsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 18:30 - 21:30

Green Social Club

Klimapartnere; WWF; Fremtiden i
våre hender; ZERO; Torvgata 7

Torvgata 7

n 18:30 - 20:00

Levende fremtider – en performativ lydvandring

Kunstnerkollektivet zURBS;
Oslo arkitekturtriennale

Arkitekturscenen i Torvgata

n 19:00 - 21:00

Kåring av norges elbilhovedstad 2018

l HOVEDPROGRAM

Appellscenen på Teaterplassen

n 19:00 - 20:00

Hva skal til for at en konvertitt skal bli trodd?

Det Norske Misjonsselskap (NMS)
m.fl.

Arendal bibliotek

n 19:00 - 20:00

Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød.
Spesialomvisning næringspolitikk!

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Lilandgården

n 19:00 - 20:30

Er du god nok?

YS

Clarion Hotel Tyholmen

n 19:00 - 23:00

Vi varmer opp til partilederdebatten

First House

Hill Bar og restaurant

n 19:00 - 23:30

Mingling med live sending av partilederdebatt.

Sparebank 1

MS Sjøkurs

n 19:15 - 20:45

Ingen nazister i våre gater: hvordan møte den nye
høyreekstremismen?

C-REX - Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 19:30 - 21:00

Debatt tidligere partiledere

Footprint, Klima2020

Teltscenen

n 19:30 - 21:00

Bokbad - møt forfatterne og bidragsyterne til to sterke
bøker om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pigene på Torvet

n 19:30 - 21:30

Utstillingsåpning Performance Phuture Club "Corp"
Åpningstale ved billedkunstner Emil Finnerud

Arendal Kunstforening

Café Lindvedske hus

n 19:30 - 23:00

Vorspiel: Er velferdsstaten bærekraftig?

Abelia NHO

Telenors Arena

n 20:00 - 21:00

Konsert med Oslo Strykekvartett

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Bakgården

n 20:00 - 22:00

Kveldstreff med Arendals beste utsikt

KLP

Thon Hotel Arendal

n 20:00 - 22:30

Tapas og partilederdebatt

Kvinnenettverket
i Agder Arbeiderparti

Partikontoret - Aust-Agder
Arbeiderparti

n 20:00 - 20:30

Tro på tvers. Om Norges første kristen-muslimske andaktsbok

Den norske kirke

Adella

n 20:00 - 23:00

Partilederdebatt, pizza og quiz med All Makt

Virke

No. 9 Kaffe & Platebar

n 20:00 - 21:00

Lysdesign Re-former arkitekturen

Lyskultur

Arkitekturscenen i Torvgata

n 20:00 - 23:00

Arendalsrådet med Siri og de gode hjelperne
+ Partilederdebatt på storskjerm

SAIH; Atea AS

Barrique øl og vinstue

n 20:00 - 21:30

Ungdomspartilederne varmer opp til debatt

Norges Rederiforbund

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 20:00 - 23:00

Partilederfest med Kristiansen & Kolve + gjester

Gambit H+K

Madam Reiersen

n 20:30 - 21:15

Vorspiel til partilederdebatten

Geelmuyden Kiese; Civita

Symposium

n 20:30 - 23:00

Oppvarming til partilederdebatten: Politisk quiz

Sosialistisk Venstreparti

Lille Andevinge

n 20:30 - 23:00

Nattkafe med minikonsert

Den norske kirke

Adella

n 21:00 - 23:55

Partilederdebatten på storskjerm

LO

Bankgården

n 21:30 - 23:00

Partilederdebatten

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 21:30 - 23:00

Livestreaming av partilederdebatten

Geelmuyden Kiese; Civita

Symposium

n 21:30 - 22:30

Visning av partilederdebatten

Norges Rederiforbund

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 21:30 - 23:00

Direktesending av partilederdebatten

First House

Hill Bar og restaurant

Arendalsuka, Norsk elbilforening
og Cicero

Arendalsuka

Arendalsuka og NRK
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Annonse

Kl.12:00–14:00
DET DIGITALISERTE HAVROMMET
Arr. Telenor Maritime

Kl. 13:00–14:00
KASTER VI MILJØPENGER
UT AV VINDUET?

Kl.13:30–15:00
MODERNE SLAVERI I
NORGE – ER DET LOV?
Arr: Rafto Stiftelsen, Initiativ for
etisk handel, Advokatforeningens
menneskerettighetsutvalg

Kl. 11:00–12:00
TURNING THE TIDE ON PLASTICS
THROUGH ENTREPRENEURSHIP
AND TECHNOLOGY
Arr. Katapult Ocean, Katapult
Accelerator, and Starboard

Deltakere: Miljøstiftelsen Zero,
Riksrevisjonen, NTP-sekretariatet,

KL.14:00–15:00
ALREK HELSEKLYNGE –
FRA BYGGEPROSJEKT
TIL NY TENKEMÅTE

Kl. 11:30–12:30
JORDEN
– EN HAVPLANET!

Arr. Godsalliansen

Arr. UIB og partnere i Alrek Helseklynge

Centre, UIB

Kl. 14:00–15:00
ALLE VIL, SÅ
HVORFOR FÅR
VI DET IKKE TIL?

Kl. 15:30–16:30
ENTREPRENØRSKAP
I HAVNÆRINGENE

Kl. 12:30–13:30
BÆREKRAFT I DEN BLÅ ØKONOMIEN

Arr. Godsalliansen

Kl. 16:00 – 18:00
THE FUTURE OF ENERGY
– BRIDGING THE GAP
Arr. GCE Node

Kl.18.00 -20:00
ENERGY MIX – REFRESHMENTS
AND NETWORKING AT TELENOR
MARITIME SEA LOUNGE
Arr. Telenor Maritime

TIRSDAG 14. AUGUST:

Arr. Norges Rederiforbund, DnB

Kl. 16:00–17:45
SHIPPING OG BLOCKCHAIN
Arr. SANDS

Kl.16:00–17:30
BARNEVERNET I ARENDAL
- TO ÅR ETTER
Arr. Barnevernet i Arendal og PwC

Kl. 19:30–21:00
UNGDOMSPARTILEDERDEBATT
Arr. Norges Rederiforbund,
PwC, NHH,UiB, Telenor Maritime

Arr. Ocean Sustainability

Arr. Norges Rederiforbund,
Sjømat Norge, WWF

Kl. 13:30 - 14:30
TILLIT SOM SAMFUNNSOPPDRAG
Arr. Direktoratet for sikkerhet og
beredskap, PwC

Kl. 14:30–16:30
ET BÆREKRAFTIG
HAVBRUK I ET
DIGITALT PERSPEKTIV
med Fiskeriminister Per Sandberg
Arr. Telenor Maritime

Kl.14:30–16:30
HAVNÆRING OG BÆREKRAFT FREMTIDENS FARTØY,
LOGISTIKK OG INFRASTRUKTUR

Kl. 09:00–09:55
VI TAR TEMPEN PÅ KLIMA-NORGE

og Maritime Bergen.

Arr. Bjerknessenteret, UIB

ONSDAG 15. AUGUST:

Arr. Telenor Maritime og GCE Node

Kl. 09:30–11:00
TILLIT ER DEN NYE OLJEN

Kl. 08:30–10:30
SIKKER OG EFFEKTIV
VEITRANSPORT GJENNOM
INTELIGENTE LØSNINGER

Kl.15:30–16:30
RE-BUILDING TRUST THROUGH
OPENNESS AND ACCOUNTABILITY

Arr. NHH, FAIR, PwC

Kl. 12:00–13:00
EFFEKTTARIFFER – OMSTRIDT,
MEN NØDVENDIG
Arr. Enova, NVE

Kl. 13:00–15:00
NORSK SOKKEL 2.0
– mineralutvinning
med olje - og
energiminister Terje Søviknes
Arr. Maritime Bergen, UIB, Norges
Rederiforbund, Maritimt Forum

Arr. GCE Node

Kl. 09:00–10:00
STILLEHAVSØYENE SOM
KLIMAENDRINGENES FRONTLINJE

Arr. Yara, PwC

ÅPEN

VE

R DAG

Kl. 11:00–13:30
Minikonferanse med lunsj
NOK PLAST - HVA GJØR VI NÅ?
Arr. Human Innovation, DOGA, Norsk
Klimastiftelse, Maritime Bergen

Kl. 12:30–13:30
ÉN NY KOMMUNE
- OM BETYDNINGEN
AV TILLIT I
REFORMARBEIDET
Arr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lillestrøm kommune,
NHH, PwC

Kl. 13:00 –14:30
HUMAN RIGHTS IN THE MARITIME
INDUSTRY - LAUNCHE OF MIND
THE GAP TOUR med Rafto
Foundation for HumanRights
Kl.15:00–16:00
CREATIVE CENTRE
FOR FLUID TERRITORIES
Arr. Fakultet for kunst, musikk
og design, UIB

Kl. 19:30–20:45
PECHA KUCHA: «NØRDING I FJÆRA»
Arr. Human Innovation, DOGA,
Norsk Klimastiftelse, Maritime Bergen

Kl. 20:00–21:00
SOMMERQUIZ UNDER DEKK
Arr. Norsk Klimaservicesenter

Kl. 21:00–01:00
SJØSLAG MED OLLE ABSTRACT
Arr. Human Innovation, DOGA,
Norsk Klimastiftelse, Maritime
Bergen, Innsiktsbyrået

Kl.17:00–17:50
ARKTIS SETT FRA ARENDAL

FREDAG 17. AUGUST:

Arr. Bjerknessenteret, UIB

Arr. SDG Bergen, UIB

TORSDAG 16. AUGUST:

Kl. 09:30–11:00
FINANSTEKNOLOGI - NORGES
NESTE EKSPORTSUKSESS?

Kl. 09:00–10:00
TILLIT ER POLITIETS VIKTIGSTE
AKTIVUM – HVORDAN BYGGE
OG BEHOLDE TILLITEN?

Arr. Sparebanken Sør, Finance
Innovation, Dealflow, NHH, PwC

R S E AL

UNGE

MANDAG 13. AUGUST:

H

VÅ

O

Frokostmøter, foredrag, debatter, quiz og kveldsarrangement,
velkommen til et spennende program på Statsraad Lehmkuhl!
Dørene åpner 30 min før arrangement med enkel servering
– ikke gå glipp av noe!

BE S ØK

Arendalsuka på Statsraad Lehmkuhl

Arr. Politidirektoratet, PwC

Kl. 09:00–11:00
INTERAKTIVT VERKSTED:
KLOSS PÅ KLOSS
Arr. Bjerknessenteret og Fakultet
for kunst, musikk og design, UIB

IKKE GÅ GLIPP AV NOE!
Klipp ut og bruk som lommeprogram!
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 07:30 - 09:00

Det grønne skifterommet for norsk sirkulærøkonomi kick-off for Circular Awards i Norge

Circular Norway

Thon Hotel Arendal

n 07:40 - 08:00

Politisk kvarter

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 08:00 - 09:00

Hvordan kan god ledelse redusere sykefraværet?

KS

Drømmeplassen

n 08:00 - 08:50

Frokostsamtale: Utvikling og energi - hva er Norges bidrag?

Equinor

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:00 - 10:00

Skam og rus

Akan kompetansesenter;
Blå Kors; Fagrådet - Rusfeltets
hovedorganisasjon

No. 9 Kaffe & Platebar

n 08:00 - 10:00

Bacteria without borders – Antimicrobial resistance

Senter for global helse, Universitetet i Oslo; Leger uten grenser

MS Sunnhordland

n 08:00 - 10:00

Fritt frem for svart arbeid ? - Fra svarte til hvite tjenester
i folks hjem, hvordan gjør vi det?

NHO Service og Handel

MØR biffhus

n 08:00 - 09:30

Mangfold i det digitale arbeidslivet

DNB

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:00 - 10:00

Treffer LO-lederen spikeren på hodet?

Skolenes landsforbund (SL)

Bankgården

n 08:15 - 10:00

Fremtidens kreftbehandling - hvordan sikre norske
kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden

Oslo Cancer Cluster; Legemiddelindustrien (LMI); Kreftforeningen;
Janssen-Cilag AS m.fl.

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:15 - 09:00

Frokost uten filter

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 08:30 - 13:30

Pasientens helsetjenester – mine og dine data?

e-Helsealliansen; Sørlandet
Sykehus HF; Digin; Aust-Agder
Fylkeskommune m.fl.

Torvgata 7

n 08:30 - 09:30

FNs bærekraftmål: Spranget fra globale mål til lokal
handling – hva gjør kommune-Norge?

Deloitte

Torvgata 7

n 08:30 - 09:45

Offentlige anskaffelser - innovasjonsmotor

NHO; KS; Difi; Innovasjon Norge;
Forskningsrådet

MØR biffhus

n 08:30 - 10:30

Sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente
løsninger

GCE NODE; Norwegian Tunnel
Safety Cluster; Nye Veier

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 08:30 - 11:30

Back to the 70’s, Inkluderende byer - naive drømmer eller et
faktisk skifte?

Asplan Viak; Klimapartnere

Eureka kompetanse

n 08:30 - 10:00

Muligheter og verdighet i norsk arbeidsliv: er jobb alltid
nøkkelen til integrering?

Caritas Norge

Café Lindvedske hus

n 08:30 - 09:30

Smarthjem i fremtidens boligbygging

Veidekke

Pollen P-hus

n 08:45 - 10:00

Beware, they are educated!

SAIH; Scholars at Risk - Norwegian
Section; Universitetet i Agder; SIU

UiA-teltet

n 09:00 - 10:00

Hjemløshet - hvem sitt ansvar?

Dyrebeskyttelsen Norge

Teltscenen

n 09:00 - 10:30

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre?

Politidirektoratet

Arendal kultur- og rådhus

n 09:00 - 11:00

Norwegian solutions in a sea of plastic

l HOVEDPROGRAM

Arendal kino

n 09:00 - 09:45

Helseteknologi og private helseaktører
– et nødvendig onde eller en velsignelse fra oven?

KPMG

Madam Reiersen

n 09:00 - 11:00

Leve hele livet, hva betyr det?

Helsefagarbeidere i Delta
og Pårørendealliansen

Madam Reiersen

n 09:00 - 10:00

Tilkoblede barn – hvordan kan vi sørge for at barn er
trygge digitale forbrukere?

Forbrukertilsynet; Medietilsynet;
Datatilsynet

Castelle

n 09:00 - 11:00

Tar du vare på gullet i virksomheten?

NITO, Norges Ingeniør og
teknologorgansiasjon

Pakkhuset Galleri

n 09:00 - 10:00

Debatt: Bilfritt byliv

Norske landskapsarkitekters for.

Torvgata - utescenen

Arendalsuka, GRID-Arendal,
Avfall Norge, Hold Norge Rent
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 09:00 - 10:30

Fra avfallsproblem til CO2-industri

Fortum Oslo Varme, Klimaetaten
i Oslo kommune, Bellona

Eureka kompetanse

n 09:00 - 10:30

Samfunnets utvikling og nye former for frivillighet

Ingerfair; Munkehaugen
Kultursenter

Munkehaugen Kultursenter

n 09:00 - 10:00

Ekko NRK P2

NRK P2

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 09:00 - 10:00

Stillehavsøyene som klimaendringenes frontlinje

SDG Bergen, Universitetet i Bergen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 09:00 - 10:45

Redd et liv - slik oppdager du hjerneslag

Pfizer

Arendal bibliotek

n 09:00 - 10:15

Digitale trusler – reelle aktører

Telenor

Telenors Arena

n 09:00 - 10:45

Hydrogen i transport, energi og industri:
For å lykkes trenger vi tverrsektorielt samarbeid.

Norsk hydrogenforum;
Moment.team

Annen Etage

n 09:00 - 09:45

Hva har vi på grillen? En prat om mattrender
og matvaner i 2018

McDonald's

McDonald’s

n 09:00 - 10:00

En inkluderende og digital omstilling i staten

Parat; Microsoft; Abelia

Clarion Hotel Tyholmen

n 09:00 - 09:50

Kritisk og kreativ tenkning i en høyteknologisk skole

Atea Norge

DN-teltet

n 09:00 - 19:30

Elektrisk fly i Arendal

Avinor; Norsk luftsportsforbund;
Zero; Widerøe; SAS

Kittelsbukt

n 09:30 - 11:00

Grønn finansmorgen - Kan finansbransjen være pådriver
for grønn omstilling?

Kommunalbanken AS; ZERO

Lille Andevinge

n 09:30 - 11:30

Helsekostnadene i Norge når nye høyder. Har vi gitt opp
kampen mot overvekt, fedme og diabetes?

Kostreform

Café Lindvedske hus

n 09:30 - 11:45

Gods på bane - Hva skal til?

Bane NOR SF

Thon Hotel Arendal

n 09:30 - 11:00

Finansteknologi - Norges neste eksportsuksess?

NHH; PwC

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 09:30 - 11:00

«LEVE MED»

Den Nasjonale alliansen for
helsepsykologi i somatikken

Solsiden Brasserie

n 10:00 - 10:30

Demokrati-tog og offisiell åpning av
Arendalsuka Ung 2018

l HOVEDPROGRAM /
BARN / UNGDOM

Møteplass: nederst i Nesbakken

n 10:00 - 10:45

På innsiden: Kreativitet er kommunikasjonens hjerte

Geelmuyden Kiese

Symposium

n 10:00 - 14:00

Kulturaktiviteter for barn med Arendal kulturskole

l BARN / KULTUR

Torvet i Arendal

n 10:00 - 12:00

Vi har trua - derfor investerer skognæringen

AT Skog; Viken Skog;
Norges Skogeierforbund

Arendal kino

n 10:00 - 11:00

Frokostmøte: Trygg bolighandel

Norsk takst

Hill Bar og restaurant

n 10:00 - 11:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av
det marine miljø

Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet
Trygve Braarud

n 10:00 - 10:45

Ung i dag - pensjonist i morgen - pensjon til å leve av?

KLP

DN-teltet

n 10:00 - 14:00

Hjertet, hjernen og teknologien. Kombinasjonen som
påvirker din helse. Legene forteller

Sørlandet Sykehus, Arendal

Sørlandet sykehus, Arendal

n 10:00 - 11:30

Levende fremtider – en performativ lydvandring

Kunstnerkollektivet zURBS;
Oslo arkitekturtriennale

Arkitekturscenen i Torvgata

n 10:00 - 11:45

Brunsj i arkivet - Hva skjer om samfunnet ikke klarer å
dokumentere seg selv?

Fagforbundet; Arkivforbundet;
Arkivverket

Bankgården

n 10:00 - 12:00

Hatefulle ytringer mot kvinner på nett
- en trussel mot ytringsfriheten

Amnesty International i Norge

Bankgården

n 10:00 - 11:00

Deit med Forbrukertilsynet, Datatilsynet eller
Medietilsynet - spør oss om barn og digitale medier

Forbrukertilsynet, Datatilsynet,
Medietilsynet

Castelle

Arendalsuka Ung

Arendal kulturskole
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 10:00 - 15:00

Åpent skip på Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann

n 10:00 - 11:45

Fullelektrisk fiskeoppdrett

Energi Norge; Sjømat Norge

MØR biffhus

n 10:00 - 10:40

2 mot 1: Jonas Gahr Støre - Politikertoppmøte

Aftenposten

Mediebåten

n 10:00 - 10:30

Trim for alle - av eldre

Aldring og helse m.fl.

Appellscenen på Teaterplassen

n 10:00 - 12:00

Er helsetjenesten forberedt på fremtidens innovasjoner?

Celgene

Tyholmen kolonial

n 10:00 - 11:30

Fem år med akuttovernatting for fattige tilreisende

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

n 10:00 - 12:00

Fagfolk i manko

EL og IT Forbundet

Bankgården

n 10:00 - 12:00

Vi tar den store bildebatten!

AMCAR Norge

Big Horn Steakhouse

n 10:30 - 11:30

Er Norge fortsatt et tillitssamfunn?

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 10:30 - 11:00

Kan dumme spørsmål redde verden?

l BARN

Torvet - utescenen

n 10:30 - 12:00

Verdien av persontilpasset medisin

UiO:Livsvitenskap;
Legemiddelindustrien (LMI)

MS Sunnhordland

n 10:30 - 11:30

Hvordan gjøre cyber-Norge tryggere?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Pigene på Torvet

n 10:30 - 12:00

Innovasjon i offentlig sektor – ja, det går an!

SINTEF; Statsbygg

MS Sandnes

n 10:30 - 12:00

Kan vi leve uten plast?

Grønt Punkt Norge

MS Nidelv

n 10:30 - 11:30

Hvor utsatt er din arbeidsplass?

Accenture

Steenhuset

n 10:30 - 12:30

Vann på avveie

Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF)

Clarion Hotel Tyholmen

n 10:45 - 11:45

NRK Torp

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 11:00 - 12:00

Fra ISILs kalifat og tilbake til det norske samfunn

Kriminalomsorgsdirektoratet; Politiets sikkerhetstjeneste; Politiet

Thon Hotel Arendal

n 11:00 - 11:30

VitenMoro med Vitensenteret Sørlandet

l BARN

Torvet - utescenen

n 11:00 - 12:00

Framtidens pasient

Direktoratet for e-helse

Clarion Hotel Tyholmen

n 11:00 - 12:00

Levende lokale! Fra sentrumsdød til sentrumsglød.
Spesialomvisning kulturpolitikk!

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Lilandgården

n 11:00 - 14:00

Miniseminar med tittel Angst og selvhjelp
i et helseperspektiv

Angstringen Norge

Tyholmen Frivilligsentral

n 11:00 - 12:00

Paneldebatt: Hvordan unngå at nordmenn
havner i luksusfella?

Virke; Civita

Madam Reiersen

n 11:00 - 15:00

Gå&Grunne

Human-Etisk forbund

Stand - Gågata 127

n 11:00 - 12:00

Paulus: Er sårbarhet som styrke et mulig prosjekt i dag?

Den norske kirke

Adella

n 11:00 - 12:00

Barnevernsbarn: Nytt hjem, ny skole

Voksne for Barn; Landsforeningen
for barnevernsbarn

Arendal kino

n 11:00 - 12:30

Hvordan oppnå bedre tjenester i helse- og
omsorgssektoren ved hjelp av ny teknologi?

IKT-Norge; Tieto Norge

Castelle

n 11:00 - 18:00

Lysdesign Re-former arkitekturen

Lyskultur

Galleri ARTendal

n 11:00 - 12:30

Rekruttering av frivillige

Ingerfair; Munkehaugen Kulturhus

Munkehaugen Kultursenter

n 11:00 - 15:00

Møt Face2Face

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 11:00 - 12:15

Lansering: Rapport om Norges fremtid

NHO

MØR biffhus

Arendalsuka

Akademiet for yngre forskere;
Arendalsuka Ung

Arendalsuka Ung;
Vitensenteret Sørlandet
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D/S Hestmanden

26

DN-teltet

27

Drømmeplassen

28

Eureka kompetanse

29

Fagforeningens hus

30

Fiskebrygga

31

Fiskebåten Brennholm

32

Forskningsfartøyet Trygve Braarud

33

Frelsesarmeen

34

Fullriggeren Sørlandet

35

Galleri ARTendal

36

Gamle Oksøy

37

Grid-Arendal, Teaterplassen 3

38

Havbraatt

39

Havnegaten 1

40

Henri´s Kafé/Røde Kors huset

41

Hill Bar og restaurant

42

Husbanken

43

Innoventi

44

Kanalplassen - utescene

45

Kilden aktivitetssenter

46

Kirkens Bymisjon, Torvet 2

47

Kittelsbukt

48

Kløckers plass/Jaktekaia

49

Kuben

50

Langbryggen 5

51

Langbryggen 9

52

Le Monde

53

Lilandgården - Det urbane grendehus

54

Lille Andevinge

55

Madam Reiersen

56

Markedskrafts takterrasse

57

Mc. Donalds

58

MDG partikontor

59

Mediebåten

60

Merdø Kafé

61

MS Nidelv

62

MS Sandnes

63

MS Sjøkurs

64

MS Sunnhordland

65

Munkehaugen Kultursenter

66

MØR biffhus

67

NAV Arendal

68

Nesbakken, møteplass

69

No 1 Sportsbar

70

No. 9 Kaffe & Platebar

71

Norges blindeforbund, Langbrygga 5

72

Odd Fellow huset

73

Pakkhuset Galleri
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Partikontoret - Aust-Agder Arbeiderparti
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Paviljongen
Pigene på Torvet
Pollen P-hus
Prana Kafé
RS Storebrand
Seafarer
Seilskipet Staatsraad Lehmkuhl
Seilskuten Vega
Seniorsenteret
Skoleskipet Gann
Solsiden Brasserie
Sparebanken Sør
Spisestedet Vitenbiten
St. Fransiskus skole
Steenhuset
Strand Café
Symposium
Sørlandet sykehus, Arendal
Telenors Arena
Teltscenen
Thon Hotel Arendal
Tollbodgata 1
Torvet - utescenen
Torvet i Arendal

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Torvet 1B
Torvgaten
Torvgata 7
Trefoldighetskirken
Tyholmen Frivilligsentral
Tyholmen kolonial
UiA-teltet på Langbrygga
Vesterveien 3
Vesterveien 33
Vitensenteret

ut

42

Adella
Agderpostens lokaler
Langbryggen 5
Annen Etage, Langbryggen 3
Appellscenen på Teaterplassen
Arendal bibliotek
Arendal gamle rådhus
Arendal kino
Arendal kultur- og rådhus
Arendal Maritime Hotel
Arendal Vid. skole, Avd. Tyholmen
Arendals Sjømandsforening
Arkitekturscenen i Torvgaten
Baker Jørgensen
Bakgården
Bankgården
Barrique øl og vinstue
Big Horn Steakhouse
Blom Restaurant
Bomuldsfabriken Kunsthall
Café Lindvedske hus
Cafe Victor
Castelle
Clarion Hotel Tyhomen
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Stands i våre politiske gater fyller
store deler av sentrum med 200
utstillere fra over 300 organisasjoner.
Aberia Healthcare Torvet 139
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan sam eydes plass 58
Aktiv På Dagtid strandgaten 168
Aktive Fredsreiser sam eydes plass 67
Aktivitet voksne strandgaten 166
Aldring og helse kanalplassen 47
Aleris sam eydes plass 71
Alliansen strandgaten 164
AMCAR Norge Peder Thomassons gate 185 og 186
Amnesty International sam eydes plass 107
Ansgar Høgskole og Ansgar Bibelskole Torvet 145
Arbeiderpartiet kanalplassen 18 og 19
Arendal Adventistkirke strandgaten 176
Arendal Forsvarsforening, NROF, NVIO, Sjømannsforeningen Gågata 118 og 119
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter sam eydes plass 62 og 63
AT Skog kanalplassen 24
Avdeling for barn og unges psykiske helse kanalplassen 42
Barnekreftforeningen sam eydes plass 95
Blå Kors kanalplassen 4
Bufetat – familievernet Gågata 129
Bufetat/fosterhjem kanalplassen 2
MA-Ungdom, DeathTrip – On the road Torvet 143 og 144
Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS kanalplassen 23
Demokratene i Norge Gågata 114
Demokratiutvikling og deltakende samfunnsborgere strandgaten 179
Den norske jordmorforening sam eydes plass 109
Diabetesforbundet sam eydes plass 89
Direkte demokrati, Norgespartiet sam eydes plass 55
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap strandgaten 173
Dyrebeskyttelsen Norge kanalplassen 6
E134 Haukelivegen strandgaten 163
Edru livsstil sam eydes plass 73
Elektroforeningen – jubileumsutstilling av fremtidens hus. Gågata 123 a og B
Embassy of Latvia in Norway sam eydes plass 86
Europabevegelsen kanalplassen 51
EØS-midlene Havnegaten 196
Fagforbundet Agder sam eydes plass 84 og 85
Fattignettverket Norge Peder Thomassons gate 194
Fellesorganisasjonen kanalplassen 9
FFOs stand Gågata 131
Flåttsenteret kanalplassen 43
Fokus På Barnevernet – Rett hjelp til Rett barn til Rett tid Torvet 155
Folkehøgskolen Helse – fra utenforskap til fellesskap kanalplassen 27
Folkehøgskolene i Norge kanalplassen 29
Forbundet for Ledelse og Teknikk sam eydes plass 101
Forbundet mot rusgift sam eydes plass 72
Foreningen for barnepalliasjon sam eydes plass 75
Foreningen Norden sam eydes plass 87
Angstringen Norge – fra sykt til sunt sam eydes plass 108
Framtiden i våre hender kanalplassen 45 og 46
Frelsesarmeen sam eydes plass 52 og 53
Fremskrittspartiet kanalplassen 34 og 35
Fremtidens luftfart er ubemannet Peder Thomassons gate 191 og 192
Friluftsrådet Sør og Friluftsrådenes Landsforbund kanalplassen 50
Friskus Havnegaten 208
Frivillighet Norge Torvet 159
Frivillighetens plass i dagens samfunn Peder Thomassons gate 188
Født Fri Peder Thomassons gate 190
Gatekirka Filadelfia Arendal sam eydes plass 99
Globale Bærum Torvet 132
Helsefremmende møteplasser: NaKuHel og Innbyggertorgene i Asker sam eydes plass 79
Helt med strandgaten 177 og 178
Hopeful – Vi gir unge en sjanse Gågata 111
Hospice – et godt sted å leve når du vet du skal dø. Havnegaten 202
Humana AS sam eydes plass 94
Human-Etisk Forbund Gågata 127
Huseiernes Landsforbund kanalplassen 1
HFL – hvert øre teller sam eydes plass 82
Høyre kanalplassen 12 og 13
IEH – alle tjener på bærekraftig handel strandgaten 162
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sam eydes plass 96
Ja til kontanter Havnegaten 199
JAG Assistanse og Foreningen JAG Torvet 140 og 141
Jernbaneforum Sør strandgaten 169
Klassekampen Gågata 123
Klimarealistene sam eydes plass 78
Kompetanse Norge sam eydes plass 77
Konfliktrådene i Norge Gågata 128
Konvertitters rettssikkerhet og troverdighet Torvet 138
Kostreform for Bedre Helse sam eydes plass 91
Kreftpasientene sam eydes plass 70
Kriminalomsorgen Region Sørvest sam eydes plass 68
Kristelig folkeparti kanalplassen 32 og 33
Kvinnegruppa Ottar Torvet 154
Landsforeningen for barnevernsbarn strandgaten 170
Landsorganisasjonen i Agder kanalplassen 30 og 31
Liberalistene sam eydes plass 65
Med Israel For Fred Havnegaten 198
Medfødt hjertefeil Gågata 125

ÅPninGsTider for PoliTisk GaTe:
• Mandag
• Tirsdag
• Onsdag
• Torsdag
• Fredag

13. august
14. august
15. august
16. august
17. august

kl. 14:00 - 18:00
kl. 11:00 - 17:00
kl. 11:00 - 17:00
kl. 11:00 - 17:00
kl. 09:00 - 14:00

Mennesker i Limbo Havnegaten 200
Menneskeverd strandgaten 181
Mental Helse sam eydes plass 103
Miljøpartiet de grønne kanalplassen 16 og 17
Nettverk for Menneskerettigheter i Kina Gågata 124
MS-forbundet i Norge Gågata 110
Museene på Arendalsuka Torvet 153
Nasjonale minoriteter i Norge og Glomdalsmuseet. Havnegaten 204 og 205
Nasjonalforeningen for folkehelsen sam eydes plass 83
NAV sam eydes plass 102
Nei til EU sam eydes plass 104
NHF og Landsforeningen for slagrammede sam eydes plass 100
NITO sam eydes plass 76
NOAH – for dyrs rettigheter Torvet 147
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Peder Thomassons gate 189
Nordisk ministerråd sam eydes plass 92
Norges Frivilligsentraler sam eydes plass 93
Norges Kommunerevisorforbund, Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS Gågata 117
Norges Kommunistiske Parti sam eydes plass 81
Norges Kvinne- og familieforbund sam eydes plass 61
Norges Lastebileier-Forbund strandgaten 171 og 172
Norges Multikulturelle Senter Havnegaten 197
Norges musikkorps forbund Torvet 149
Norges Naprapatforbund kanalplassen 28
Norges Taxiforbund strandgaten 167
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Gågata 122
Norlandia Care Group Torvet 150 og 151
Norsk Bibliotekforening Torvet 152
Norsk Dampselskap strandgaten 175
Norsk forbund for Utviklingshemmede i Aust Agder Torvet 146
Norsk Fosterhjemsforening kanalplassen 3
Norsk Klimaservicesenter Gågata 112
Norsk Kommunalteknisk Forening Havnegaten 203
Norsk kulturskoleråd – Kulturskole for alle! Torvet 148
Norsk kvinnesaksforening Torvet 156
norsk lymfødem- og lipødems forbund sam eydes plass 80
Norsk Osteopatforbund kanalplassen 25
Norsk Pasientforening sam eydes plass 57
Norsk Sykepleierforbund sam eydes plass 97
Norsk takst Peder Thomassons gate 187
Norsk Vann sam eydes plass 106
Norske Kvinners Sanitetsforening Torvet 157
NRF Agder Gågata 126
Odd Fellow Ordenen kanalplassen 8
Partiet De Kristne sam eydes plass 56
Pasient- og brukerombudet sam eydes plass 74
Pensjonistforbundet sam eydes plass 90
Pensjonistpartiet Gågata 113
Piratpartiet sam eydes plass 64
Politiet i Norge kanalplassen 22
ProFlex as sam eydes plass 69
Psoriasis- og eksemforbundet sam eydes plass 60
Redningsselskapet Aust-Agder og Skadeforebyggende forum kanalplassen 5
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser kanalplassen 7
Rotary kanalplassen 44
Rusreform nå! sam eydes plass 59
Rødt kanalplassen 20 og 21
Samarbeid mot svart økonomi sam eydes plass 88
Senter for barnehagerelevant forskning – BARNkunne – Høgskulen på Vestlandet (HVL) Havnegaten 201
Senter for omsorgsforskning Torvet 135
Senterpartiet kanalplassen 14 og 15
Sjeldne diagnoser Gågata 130
Sosialistisk Venstreparti kanalplassen 10 og 11
Spondyloartrittforbundet Norge strandgaten 161
Spiseforstyrrelsesforeningen sam eydes plass 105
Agder Historielag Havnegaten 206 og 207
Stiftelsen ALS strandgaten 174
Stiftelsen Hvite Busser Torvet 134
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark sam eydes plass 54
Stiftelsen Norsk Luftambulanse sam eydes plass 66
Stiftelsen Sana Gågata 115 og 116
Stine Sofies Stiftelse Gågata 121
Stopp islamiseringen av Norge Peder Thomassons gate 182
Stopp Smartmålerne Peder Thomassons gate 195
Studieforbundet Folkeuniversitetet Torvet 137
Sørlandet sykehus kanalplassen 40 og 41
Sørlandets fagskole Grimstad strandgaten 165
Team Rubicon Norge strandgaten 180
Trygg Trafikk for barn og unge Torvet 158
Universitetet i Agder kanalplassen 38 og 39
Universitetet i Bergen kanalplassen 48 og 49
Universitetet i Sørøst-Norge Torvet 160
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmebaserte tjenester kanalplassen 26
Utdanningsforbundet sam eydes plass 98
Venstre kanalplassen 36 og 37
Norges fredsråd Torvet 133
Østre Agder brannvesen Torvet 142
Å leve med MS! Gågata 120
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 11:00 - 12:30

Workshop - Hvordan skaper vi trygge organisasjoner?

LNU

Kilden aktivitetssenter

n 11:00 - 12:00

Turning the Tide on Plastics - through entrepreneurship
and technology

Katapult Accelerator;
Katapult Ocean; Starboard

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 11:00 - 12:00

Fremtidens bank

Dagens Næringsliv; Danske Bank

DN-teltet

n 11:00 - 16:00

Kunsten favner alle

Glød Produksjoner; Med hjerte for
Arendal

Torvgata

n 11:00 - 12:00

Norske arkitekters prosjektstyring

Moment.team

Annen Etage

n 11:00 - 11:45

Kom og bli med på Zumba!

Aktiv På Dagtid, AAIK

Appellscenen på Teaterplassen

n 11:00 - 13:00

Fremtidens spillpolitikk – ser vi mot våre naboer
eller er dagens ordning god nok?

Menon Economics

Madam Reiersen

n 11:00 - 17:00

Arkitekturgata: Re.form- arkitektur former framtiden

AiN; DOGA; NAL; NLA; NIL; AFAG;
Lyskultur; OAT; Med Hjerte For
Arendal; Vestre; OSRAM; SOLA

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Arkitektur Skaper Verdi

Arkitektbedriftene i Norge

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

DOGA

Lilandgården

n 11:00 - 12:30

Innvandringens utfordringer og muligheter

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 11:00 - 13:00

Sannhet, fakta og verdier: Hvordan en faktadebatt skaper
grobunn for “alternative fakta”

UiT - Norges Arktiske Universitet;
University of the Arctic; Stortingets
Arktiske delegasjon m.fl.

Teltscenen

n 11:15 - 13:00

Kan naboen få låne hjernen din?

Sørlandets Europakontor; Forskningsrådet; Universitetet i Agder;
NIBIO

Grid-Arendal

n 11:15 - 12:45

Rammebetingelser for en sirkulær økonomi

Ragn-Sells AS; Avfall Norge

Arendal Maritime Hotel

n 11:30 - 12:30

Den store Skattejakten

l BARN

Torvet - utescenen

n 11:30 - 17:30

Finanskafé

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 11:30 - 12:30

Ny jobb etter fylte 50?

Econa

Solsiden Brasserie

n 11:30 - 12:30

Villere, våtere vær

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 11:30 - 12:30

Earth: an Ocean Planet

Ocean Sustainability Centre,
Universitetet i Bergen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 11:30 - 14:00

Godsflyt mellom sjø og jernbane
– hvor står vi og hvor går vi?

Norconsult

Fullriggeren Sørlandet

n 12:00 - 14:30

Åpent møte om genmodifisert mat

Bioteknologirådet; Senter for digitalt liv Norge; Heidner biocluster;
NHO Mat og Drikke m.fl.

Eureka kompetanse

n 12:00 - 14:00

Infrastruktur for maritim elektrifisering

Nelfo; EFO; Bellona

MØR biffhus

n 12:00 - 13:15

Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Standard Norge; Senter for likestilling / Universitetet i Agder; Seema

UiA-teltet

n 12:00 - 14:00

Sjekk din diabetesrisiko

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 12:00 - 12:45

Mind the gap

NAV Arbeidslivssenter, Aust-Agder

Eureka kompetanse

n 12:00 - 12:30

Ferjefri E39: Samfunnsbygging eller milliardsløsing?

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 12:00 - 14:00

Krisemøte - Den norske modellen på kanten av stupet

Fagforbundet;
Norsk Tjenestemannslag

Bankgården

Arendalsuka

Samarbeid mot svart økonomi
(KS, LO, NHO, YS, Unio og
Skatteetaten); Arendalsuka Ung

n ARBEID n DEMOKRATI n DIGITALISERING n FORSKNING n HELSE n IDRETT/FRITID n INFRASTRUKTUR n INKLUDERING/LIKESTILLING n INNOVASJON
n INTERNASJONALT n KLIMA OG MILJØ n KULTUR n MENNESKERETTIGHETER n NÆRINGSLIV n OPPVEKST n POLITIKK n UTDANNING n ØKONOMI n ANNET
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 12:00 - 13:00

Færder – fra håpløshet til mestringsfølelse

Arkitektbedriftene i Norge

Lilandgården

n 12:00 - 13:00

Pensjonskonto — mer å forholde seg til eller en
løsning på pensjonsfloken?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 12:00 - 13:45

Moderne slaveri

Initiativ for etisk handel; KUBEN,
Aust Agder museum og arkiv;
Museene på Sørlandet m.fl.

Kuben

n 12:00 - 13:00

Grønn omstilling i praksis - hva trenger næringslivet
i møte med klimarisiko?

EY

Kystveien 2

n 12:00 - 13:00

Hvordan skaper vi en inkluderende skole for alle elevene?

Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO)

Thon Hotel Arendal

n 12:00 - 13:00

Smarte kommuner - hva er gevinstpotensialet
og hvordan kan vi løse utfordringene?

Get TDC

DN-teltet

n 12:00 - 14:00

#oppmedfarta

Jernbaneforum Sør

Torvet 1B

n 12:00 - 13:30

"Brenners bokhylle" – innspilling med publikum

NRK - Norsk rikskringkasting

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 12:00 - 13:00

Making Sense of the Relationship Between
Migration and Development

UNDP; IOM

Arendal bibliotek

n 12:00 - 12:20

Vi former fremtids-Norge grønt og smart

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 12:15 - 13:00

Må maten være så billig?

Aftenposten

Mediebåten

n 12:30 - 13:30

Miljøpartiet De Grønnes partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 12:30 - 13:15

Musikk, dialog og høytlesning til
"Alvina, det venneløse trollet"

l BARN / KULTUR

Torvet - utescenen

n 12:30 - 13:30

Hvorfor må man dø tre ganger i offentlig sektor?

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Madam Reiersen

n 12:30 - 14:00

Workshop: Tjenestedesign, brukerinvolvering
og innovativ tjenesteutvikling

Bouvet

Castelle

n 12:30 - 13:45

Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer.
Truer dette EØS-avtalen?

ARENA Senter for Europaforskning,
Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 12:30 - 14:00

Ideell sektor utfordrer det politiske Norge
- hvordan forebygge bedre?

Virke Ideell og frivillighet

St. Fransiskus skole

n 12:30 - 13:30

Håpets Katedral - Sammen mot plast i havet!

Den norske kirke

Adella

n 12:30 - 13:45

Hvem tar ansvar for at plast ikke havner i naturen?
- Staten? Industrien? Deg og meg?

NHO Mat og Drikke; Bryggeri- og
drikkevareforeningen

MØR biffhus

n 12:30 - 14:00

Tillit og kontroll - to sider av samme sak?

Norges Kommunerevisorforbund;
Agder Kommunerevisjon IKS; AustAgder Revisjon IKS

Trefoldighetskirken

n 12:30 - 14:00

Bærekraft i den blå økonomien

Norges Rederiforbund; WWF;
Sjømat Norge

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 12:45 - 13:45

Når miljøsyndere ikke lenger får lån i banken

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 12:45 - 14:00

Ansvarlig bruk av Kunstig Intelligens – hemsko eller konkurransefortrinn?

Telenor og Datatilsynet

Telenors Arena

n 13:00 - 15:00

Hvordan skal Norge bli best på helsenæring?

Abbvie; DNB; Forskningsrådet

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 15:00

Krenkelser eller mobbing?

UNICEF Norge

Arendal bibliotek

n 13:00 - 14:00

"Klar, ferdig – friskere barn! Mer fysisk aktivitet i skolen,
hvorfor er det krevende å få til?"

Norsk Fysioterapeutforbund;
Legeforeningen; Kreftforeningen;
Idrettsforbundet; Nasjonalforeningen for folkehelsen

Strand Café

Miljøpartiet De Grønne

Arendalsuka Ung
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 13:00 - 14:00

Fritidserklæring - hva skal til for at alle barn får
mulighet til å delta i fritidsaktivitet

NDFU

Frelsesarmeen

n 13:00 - 19:00

Vi ønsker ditt forslag - innspill til partiprogrammet

Programkomiteen i Agder
Arbeiderparti

Partikontoret - Aust-Agder
Arbeiderparti

n 13:00 - 14:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av
det marine miljø

Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet
Trygve Braarud

n 13:00 - 14:30

Levende fremtider – en performativ lydvandring

Kunstnerkollektivet zURBS;
Oslo arkitekturtriennale

Arkitekturscenen i Torvgata

n 13:00 - 15:00

Kompetansetrygghet

LO Stat; Arbeidsgiverforeningen
Spekter

Arendal kino

n 13:00 - 14:15

Ferjefri E39: Verden ser til Norge

Statens vegvesen

Thon Hotel Arendal

n 13:00 - 14:00

Lysdesign Re-former arkitekturen

Lyskultur

Lilandgården

n 13:00 - 14:00

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) - Et liv med frihet

Aleris Omsorg

Kirkens Bymisjon

n 13:00 - 14:00

Smarte menn går opp og frem - flinke kvinner hjelper dem

Handelshøyskolen BI

DN-teltet

n 13:00 - 15:00

Skal utlendingene eie Norge?

Innovasjon Norge

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 13:45

Testarena Kongsberg: Tester fremtidens
transportløsninger i dagens gater

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 13:00 - 13:50

Slik ble politikerne lurt for 8.2 milliarder avgiftskroner på bil

NAF

Lille Andevinge

n 13:00 - 14:00

Kunstig intelligens utfordrer etikken

Accenture

Steenhuset

n 13:00 - 14:45

Jobb smartere med ny teknologi

Azets; Moment.team

Annen Etage

n 13:00 - 14:00

Rettsikkerheten for skattytere

Regnskap Norge

Madam Reiersen

n 13:00 - 13:20

Automatisk registrering av produktdokumentasjon
på bygg er mulig!

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 13:15 - 14:05

Småbedriftsdagen - Hvordan kan politikerne bedre
markedsadgang og redusere eksportbarrièrer?

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO)

MØR biffhus

n 13:15 - 14:45

Omskjæring av gutter: Brudd på Barnekonvensjonen?
Foredrag og Q&A

Stopp Omskjæring; Født Fri

Spisestedet Vitenbiten

n 13:30 - 15:00

Er Parisavtalen mulig - kan Norden lede an?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 13:30 - 14:00

Bykonsert med kule barne- og ungdomsmelodier av
Strømmen og Skjetten skolekorps

l BARN / KULTUR

Torvet - utescenen

n 13:30 - 14:30

Mangfold lønner seg

Globale Bærum

Appellscenen på Teaterplassen

n 13:30 - 14:30

Tillit som samfunnsoppdrag

PwC; DSB

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 13:30 - 15:00

Frivillighet og kommunikasjon

Ingerfair; Munkehaugen
Kultursenter

Munkehaugen Kultursenter

n 13:30 - 14:30

Protection of children in vulnerable states.
Opportunities and pitfalls

SOS-barnbyer

Café Lindvedske hus

n 14:00 - 15:30

Hindrer språkkrav regjeringens inkluderingsdugnad?

Hero Kompetanse

Arendal bibliotek

n 14:00 - 17:00

Kreativt kodeverksted med Microbit

l BARN / UNGDOM

Vitensenteret

n 14:00 - 16:00

Rettsikkerhet i barnevernsaker

Fokus På Barnevernet

Arendal Maritime Hotel

n 14:00 - 15:45

Kollektivtrafikk - samfunnsnyttig kostnad?

Kollektivtrafikkforeningen

Torvgata 7

Arendalsuka, Nordisk ministerråd,
Foreningen Norden

Strømmen og Skjetten skolekorps;
Arendalsuka Ung

Vitensenteret; Arendalsuka Ung
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

n 14:00 - 15:30

Banknæringen åpner seg - forbrukervennlig revolusjon
eller sikkerhetsrisiko?

Mastercard Norge

Symposium

n 14:00 - 15:00

Diskriminerer Norge asylbarn?

Press - Redd Barna Ungdom

Kilden aktivitetssenter

n 14:00 - 15:30

Forbrukermakt i strømmarkedet

Nelfo; Forbrukerrådet;
Huseiernes Landsforbund

MØR biffhus

n 14:00 - 17:00

Diabetes-quiz

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 14:00 - 15:00

Omstilling av Norge - og finansnæringens rolle i denne
omstillingen

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 14:00 - 16:00

Grønn teknologi eller en brysom nabo?
Mineralnæringens fremtid i Norge

Norsk Bergindustri; Norsk
Arbeidsmandsforbund

Bankgården

n 14:00 - 16:00

Dataspill og pengespill - samrøre eller samspill?

Norsk Tipping; Medietilsynet;
Hyperion - Norsk Forbund for
Fantastiske Fritidsinteresser

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:00 - 16:00

Er det bare leksikon som kan redde oss fra den globale
apokalypsen?

Store norske leksikon

Barrique øl og vinstue

n 14:00 - 15:30

Klimarisiko – hvilke tiltak vil ha størst klimaeffekt?

Framtiden i våre hender; Norsk
klimastiftelse

Thon Hotel Arendal

n 14:00 - 15:45

Hvordan realiserer vi fullskala CCS?

Norsk olje og gass; NHO; LO; Norsk
Industri; Fellesforbundet; Industri
Energi

Madam Reiersen

n 14:00 - 15:00

Sanger om vann for store og små - v/ Tore Thomassen

Den norske kirke

Adella

n 14:00 - 15:30

Sildefest, fiskeskrøner, Bjarne Brøndbo og litt politikk
på Norges mest høyteknologiske fiskebåt!

Pelagisk Forening

Fiskebåten Brennholm

n 14:00 - 16:00

«Vi har lyst på f... di»

Norske Kvinners Sanitetsforening

No. 9 Kaffe & Platebar

n 14:00 - 15:30

Tenke det. Ønske det. Ville det. Men gjøre det?
Hvor endringsvillig er utviklingsbransjen egentlig?

Partnership for Change

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:00 - 16:30

Havnæring og bærekraft - Fremtidens fartøy,
logistikk og infrastruktur

Maritimt Forum Sør; GCE NODE;
Telenor Maritime

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 14:00 - 15:00

Kunstig intelligens, sikkerhet og fremtidens teknologi
i et globalt og inkluderende samfunn

IKT-Norge; Sopra Steria

Castelle

n 14:00 - 15:30

Hva skal til for å endre sykelønnsordningen ?

Bedriftsforbundet

MS Sjøkurs

n 14:00 - 15:00

Hvor viktig er finansbransjen for å bidra til et
lavkarbonsamfunn?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 14:00 - 16:00

Barn og unges psykiske helse - Hjelp til engstelig
ungdom ved bruk av Risk

Avd for barn og unges psykiske
helse

Arendal videregående skole,
Avd. Tyholmen

n 14:00 - 15:00

Sniklytt på en av høstens podkaster fra NRK

NRK - Norsk rikskringkasting

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 14:00 - 14:20

E39 riksvegen som loser mjuke trafikantar og
knyt bygda saman

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 14:00 - 15:00

Svart økonomi i skatteparadis – hvem er det som skjuler
penger og hvilke konsekvenser har det?

Skattedirektoratet

Fagforeningenes hus

n 14:00 - 15:00

Næringslivet om bærekraft

Gambit H+K

Madam Reiersen

n 14:00 - 15:30

Lobbydebatt – må man være rik for å få gjennomslag?

Agenda Rådgivning

Bankgården

n 14:00 - 16:00

High North Dialogue: The Locomotives of the Arctic

Nord Universitet; Stortingets Arktiske delegasjon; University of the
Arctic m.fl.

Teltscenen

n 14:10 - 15:45

Slik når vi ambisøse klimamål
- møt samferdselsministeren

Norges Bilbransjeforbund

MØR biffhus

TIDSPUNKT

STED
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 14:15 - 15:00

Småbedriftsdagen – hvordan forenkler vi hverdagen?

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO)

MØR biffhus

n 14:15 - 15:15

Digital infrastruktur - bransjedebatt

Telenor Norge, Telia og Lyse

Telenor Arena

n 14:15 - 15:15

Mediepolitikk på vent?

Fagpressen; Landslaget for lokalaviser; Mediebedriftenes landsforening m.fl.

Mediebåten

n 14:30 - 15:00

Matematikklærer møter Helsesista
– to forskjellige formidlingsstrategier

Unio

Strand Café

n 14:30 - 15:30

Interiørarkitektenes rolle

NIL

Lilandgården

n 14:30 - 15:30

Innvandring og integrering – hvorfor blir det så vanskelig
for venstresiden?

Fafo

MS Sandnes

n 14:30 - 15:00

Hva vi vet om kollektiv lønnsfastsettelse og
minstelønn i Nord-Europa: Endringer siden 2000

Fafo

MS Sjøkurs

n 14:30 - 15:30

Gutta på Torget

IMDi

Pigene på Torvet

n 14:30 - 16:00

Gamification av fremtidens havner

Norconsult

Fullriggeren Sørlandet

n 14:30 - 16:00

Mer data gir mer mat!

Felleskjøpet Agri; Microsoft

Baker Jørgensen

n 14:45 - 16:45

Fake news

Freds- og menneskerettighetssentrene

Arendal kultur- og rådhus

n 14:45 - 15:15

Appell ved leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland

Nei til EU

Appellscenen på Teaterplassen

n 15:00 - 16:00

Sosialistisk Venstrepartis partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 15:00 - 16:45

Møteplass folkehelse: Dugnad for folkehelsa

Frivillighet Norge

Clarion Hotel Tyholmen

n 15:00 - 15:45

Skattedebatten: Rett skatt i en digital tidsalder

KPMG

Madam Reiersen

n 15:00 - 15:30

Miniforedrag: Verdens største e-helsesystem:
Når mobilen redder liv

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 15:00 - 16:45

Helsedata – kjempestore verdier i fremtiden.
Hva får vi til i dag?

Takeda; Novartis;
Legemiddelindustrien (LMI)

Thon Hotel Arendal

n 15:00 - 17:00

Velkommen til kodekurs - Lego Mindstorm

l BARN / UNGDOM

Vitensenteret

n 15:00 - 16:30

Yrkesfagopplæring for fremtidens arbeidsmarked
- Debatt om Liedutvalgets arbeid

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 15:00 - 16:00

Hva kan vi gjøre med vannet?

Norsk institutt for bioøkonomi;
Naturviterne

Solsiden Brasserie

n 15:00 - 15:30

Hva vi vet om fleksibel arbeidstid
- hvem har og hvem har ikke?

Fafo

MS Sjøkurs

n 15:00 - 16:00

Doing-by-suing: Rettsaker om menneskerettigheter
og klima , strategisk tiltak eller bare en trend?

Fafo

MS Sandnes

n 15:00 - 16:00

Film og debatt om okkuperte Vest-Sahara:
Hvordan kan Norge bidra til avkolonisering?

Støttekomiteen for Vest-Sahara

Arendal kino

n 15:00 - 16:00

Hva er områdeløft?

Moment.team

Annen Etage

n 15:00 - 16:00

Fintech - hva må du vite om en av
Norges nye vekstnæringer?

IKT-Norge

Castelle

n 15:15 - 16:15

Blokkjeder og kryptovaluta,
samt økonomisk kriminalitet og hvitvasking

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 15:15 - 16:15

Sådan rekrutterer du frivillig

Ingerfair; Munkehaugen
Kultursenter

Munkehaugen Kultursenter

Sosialistisk Venstreparti

Arendalsuka Ung; Arendal kodeklubb; Vitensenteret Arendal
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 15:15 - 16:00

Småbedriftsdagen - SMB-løft(et).
Uten private arbeidsplasser ingen velferd

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO)

MØR biffhus

n 15:30 - 17:30

Fedre i barnevernet: en undervurdert ressurs?

Bufdir

Clarion Hotel Tyholmen

n 15:30 - 16:30

Hvor elektrifisert er Norge?

Miljøstiftelsen Bellona;
Elektroforeningen (EFO)

Eureka kompetanse

n 15:30 - 16:30

Bistand i endring – Hvordan må bistanden
innrettes for å nå bærekraftsmålene?

Senter for utvikling og miljø,
Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 15:30 - 17:00

Vokse inn i fremtiden - Er økonomisk vekst en
forutsetning for å løse klima- og miljøutfordringer?

Høyre; Næringsforeningen;
Bedriftskanalen

Hill Bar og restaurant

n 15:30 - 16:30

Helt uten bindinger? Hvor fri og uavhengig er
journalistikken?

Stiftelsen Tinius

Mediebåten

n 15:30 - 16:00

Minikonsert med Eva Jonassen og Leif Rino Müller

Den norske kirke

Adella

n 15:30 - 16:00

Hva vi vet om konsekvensene av Brexit for det
arbeidslivspolitiske handlingsrommet i EØS og Norge?

Fafo

MS Sjøkurs

n 15:30 - 17:00

Helse og omsorg - kommunens syke stebarn

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Strand Café

n 15:30 - 17:30

Pasienten kommer hjem - pakkeforløp og digital
oppfølging

Kreftforeningen; IKT Norge;
Oslo Cancer Cluster

Telenors Arena

n 15:30 - 16:30

Veien videre for barnevernet

SOS-barnbyer

Café Lindvedske hus

n 15:30 - 16:30

Den norske sjømatnæringen - hvor viktig er den egentlig?

Norges sjømatråd

DN-teltet

n 15:30 - 16:30

Re-building trust through openness and accountability

Yara; PwC

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 16:00 - 17:00

Barn utsatt for menneskehandel i NorgeMin kamp for et verdig liv.

Aberia Healthcare

Pigene på Torvet

n 16:00 - 17:30

Hva skjer i Europa? Har høyrepopulismen
overtatt hegemoniet?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 16:00 - 17:00

Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød.
Spesialomvisning arbeids- og inkluderingspolitikk

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Lilandgården

n 16:00 - 18:00

Rus og reker. Hvorfor har rus så stor plass i kultur og
samfunnsliv?

Fagrådet - Rusfeltets hovedorgan;
Tyrilistiftelsen

Vesterveien 3

n 16:00 - 19:00

Storbyfaktoren – rike byer og dårlige levekår

OsloMet – storbyuniversitetet

Clarion Hotel Tyholmen

n 16:00 - 18:00

Likelønn: Har Island svaret?

Fellesorganisasjonen (FO)

Bankgården

n 16:00 - 17:30

Jernbanerevolusjonen: Smartere, tryggere og
punktligere tog

Alstom

Symposium

n 16:00 - 17:00

Hvor går grensene for sorteringssamfunnet?
Om bioteknologiens utfordringer

Den norske kirke

Adella

n 16:00 - 17:00

Åpning Velkomstsenteret Raet nasjonalpark

Vitensenteret Sørlandet

Vitensenteret

n 16:00 - 18:00

Lavvu-dialog: Forvaltning av areal og biologisk mangfold
i en verden med raske endringer

GRID-Arendal; UArctic Institutt
for Sirkumpolar Reindrift; Internasjonalt senter for reindrift m.fl.

Appellscenen på Teaterplassen

n 16:00 - 16:30

Miniforedrag: Fra land til vann: hvordan påvirker klimaet
vannkvaliteten langs kysten?

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 16:00 - 16:30

Hva vi vet om hvem de uorganiserte er

Fafo

MS Sjøkurs

n 16:00 - 16:45

Kan vi regulere oss til et bedre liv?

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Madam Reiersen

n 16:00 - 17:00

Klasseforskjeller i likhetsorienterte Norden.
Med Åsa Linderborg, Lars Olsen, og Gudmund Hernes

Fafo

MS Sandnes

Arendalsuka
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 16:00 - 17:00

Hvor går markedene videre?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 16:00 - 16:30

FirstCast på Arendalsuka

First House

Hill Bar og restaurant

n 16:00 - 17:00

Digital utenforskap og fremtidens arbeidskraft

IKT-Norge; Microsoft

Castelle

n 16:15 - 17:15

Å leve det er å lære – utdanning etter 40 lønner seg

Fafo

MS Sandnes

n 16:15 - 17:00

Småbedriftsdagen - Folkefinansiering
- en reell mulighet for småbedriftene?

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO)

MØR biffhus

n 16:30 - 19:30

Innovasjonslab–kreativ idedugnad, hjelp norske
kommuner med inkludering og bærekraft

Deloitte

Torvgata 7

n 16:30 - 17:30

De største folkehelseutfordringene - hva er løsningene?

Helsedirektoratet;
Folkehelseinstituttet

Arendal bibliotek

n 16:30 - 17:30

Hvor i verden finnes den neste Einstein?

SAIH; Samfunnsviterne

Solsiden Brasserie

n 16:30 - 17:30

Helseforsikring; vinn, vinn eller vinnere og tapere?

Finans Norge

Thon Hotel Arendal

n 16:30 - 18:00

Levende fremtider – en performativ lydvandring

Kunstnerkollektivet zURBS;
Oslo arkitekturtriennale

Arkitekturscenen i Torvgata

n 16:30 - 18:00

Digitale forretningsmodeller i havnæringene

NTNU; GCE NODE

MS Sjøkurs

n 16:30 - 17:00

Hva vi vet om effekten av teknologiske endringer
og digitalisering på sysselsettingen

Fafo

MS Sjøkurs

n 16:45 - 17:45

«Konstruktiv journalistikk – hva er det og
hvorfor trenger vi det?»

Frank Beck, Kristin Haugeland
og Liv Ekeberg

Agderpostens lokaler

n 16:45 - 17:30

Hele Norge snakker

Dagens Næringsliv;
Morgenbladet; NRK

DN-teltet

n 16:50 - 17:20

Alkohol - Guds gave eller djevelens verk?

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Madam Reiersen

n 17:00 - 19:00

Tekno-revolusjon har starta i norsk landbruk

Norges Bondelag; Norsk Landbrukssamvirke; Felleskjøpet Agri

Teltscenen

n 17:00 - 18:00

Inkludering & digitalisering

IKT-Norge

Castelle

n 17:00 - 17:50

Arktis sett fra Arendal

Bjerknessenteret for klimaforskning

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 17:00 - 19:00

Det digitale skiftet - Fantastisk eller Forferdelig?

Centre for Digital Transformation CeDiT, UiA

UiA-teltet

n 17:00 - 18:20

5991 barn på flukt alene, hva har vi lært?

SOS-barnbyer

Café Lindvedske hus

n 17:00 - 18:00

Musikk i hjernen

Hjernerådet

Arendal kino

n 17:30 - 18:30

Fremskrittspartiets partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 17:30 - 18:30

Hvilke muligheter skaper mobilitet for unge i Norden?

ANSA; Nordisk ministerråd; Hallo
Norden

Bankgården

n 17:30 - 18:30

Kirken - i krise?

Den norske kirke

Adella

n 17:30 - 18:30

Politisk bar med Gjerstad & Skard

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 17:30 - 18:00

Kampen kommer fra øst og vest - klarer norsk fintech å
kjempe?

IKT-Norge; Vipps

Castelle

n 18:00 - 19:00

Det politiske landskapet i Tyskland - ett år etter valget

Den norsk-tyske
Willy Brandt-stiftelsen

Barrique øl og vinstue

n 18:00 - 20:00

Ledelsestrender de siste 10 årene

Lederne

Thon Hotel Arendal

n 18:00 - 20:30

Arkitektur former fremtiden

DOGA

Lilandgården

n 18:00 - 21:00

På vei mot en vannsikker fremtid

Storebrand ASA; Kirkens Nødhjelp

Lille Andevinge

Fremskrittspartiet
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne onsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

n 18:00 - 19:00

Tilværelse gave - en samtale om livet som
gave og utfordring for fellesskapet.

Kristelig studieforbund;
Kirkerådet for Den norske kirke

Thon Hotel Arendal

n 18:00 - 19:00

Afterwork Arendal - Arendalsuka

IKT-Norge

Castelle

n 18:00 - 20:00

Hva viser meningsmålingene et år før valget 2019?

Civita; Geelmuyden Kiese

Symposium

n 18:00 - 19:00

Dagsnytt18

NRK

Paviljongen

n 18:00 - 20:00

Det norske kraftmarkedet - på terskelen til store endringer

Markedskraft; Klimapartnere

Markedskrafts takterrasse

n 18:00 - 20:00

Ung og ulikestilt? Den store likestillingsdebatten

LO

Bankgården

n 18:00 - 20:00

Utro tjenere - trusselen fra innsiden

Politidirektoratet

Telenors Arena

n 18:00 - 19:30

Big data bar 2: Norske fremtidsnæringer – hvem er de?

Zynk Communication and Leadership

No 1 Sportsbar

n 18:15 - 19:00

Møte med fattigdommen i Norge

Fattignettverket Norge

Appellscenen på Teaterplassen

n 18:30 - 19:00

Samtale om tro

Den norske kirke

Adella

n 19:00 - 19:45

Tar industrien egentlig samfunnsansvar?

Orkla ASA

No. 9 Kaffe & Platebar

n 19:00 - 20:30

SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen
livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap; Legemiddelindustrien (LMI); Inven2

MS Sunnhordland

n 19:00 - 20:00

«Skolepress og - stress gjør barn og unge syke.
Hva gjør vi med det?»

Utdanningsforbundet

Clarion Hotel Tyholmen

n 19:00 - 20:30

Gatefest for ungdom!

l UNGDOM

Torvet - utescenen

n 19:00 - 23:30

Finanskveld: Finansnæringen; Viktig, eller bare høyt skattet?

Finans Norge; Finansforbundet

Sparebanken Sør

n 19:00 - 20:30

Forskning vs. litteratur. Framstilling av integrasjon og
utenforskap, Shezan Shakar og Navjot Sandhu

Fafo

MS Sandnes

n 19:00 - 20:30

Grønt skifte eller grønn sminke?

Innoventi

Torvet 1B

n 19:30 - 23:00

Bondepub!

Norges Bondelag; Felleskjøpet Agri

Barrique øl og vinstue

n 19:30 - 21:30

Det grønne skiftet – foreslåtte tiltak og forventet effekt

Klimarealistene; Klimarealistenes
lokallag i Aust-Agder

Arendal bibliotek

n 19:30 - 20:30

Enakteren "Det finnes jo tusen av deg"

Den norske kirke

Adella

n 19:30 - 21:00

Filosofikafe med Einar Duenger Bøhn

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 20:00 - 22:00

Minglekveld

Unio

Strand Café

n 20:00 - 21:30

Digi-pub: Alt kan digitaliseres. Eller?

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Cafe Victor

n 20:00 - 22:00

Solidaritetsquiz

Redd Barna m.fl.

Café Lindvedske hus

n 20:00 - 23:55

Fagligpolitisk fest

LO

Bankgården

n 20:00 - 22:00

Havhub

Hold Norge Rent m.fl.

Seilskuten Vega

n 20:00 - 23:00

Småbedriftsdagen - SmåbedriftsPub med Bjarne Brøndbo

Næringslivets Hovedorganisasjon

MØR biffhus

n 20:15 - 21:00

Er norsk matindustri i ferd med å bli utkonkurrert?

Orkla ASA

No. 9 Kaffe & Platebar

n 20:30 - 23:00

Nattkafe med minikonsert

Den norske kirke

Adella

n 21:00 - 22:00

Intimkonsert med Bare Egil Band

Geelmuyden Kiese; Civita

Symposium

n 21:00 - 23:15

Svarte natta: Identitet og a-krim. Konsert med
Unni Wilhelmsen, Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen

Samarbeid mot svart økonomi

Bakgården

TIDSPUNKT

STED

Snakkes; Arendalsuka Ung
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Ar e n d a l s u k a

Nordområdene i
Mandag 13.08

17:00-18:00, Telenors Arena

20:30-21:30, D/S Hestmanden

Veien til et
utslippsfritt
Svalbardsamfunn

Bærekraftig
t u r i s m e i
polare strøk

Tirsdag 14.08
14:00-15:30, Teltscenen

High North Dialogue:

R e s s u r s e r

i

N o r d

til folkets og nasjonens beste

Nasjonal Nordområdedebatt
Onsdag 15.08
11:00-13:00, Teltscenen

Sannhet, fakta
og v e r d i e r :

Hvordan en faktadebatt
skaper grobunn for

alternative fakta

Ny forskning om trening og kreft:

Slik kan vi forbedre fremtidens
kreftbehandling.

14:00-16:00, Teltscenen

High North Dialogue:
The Locomotives

of

the

A r c t i c

17:00-17:50, Seilskipet Statsraad Lehumkuhl

A r k t i s sett fra

Arendal
Torsdag 16.08
15:00-17:00, Arendal gamle rådhus

High North Dialogue:

Hva skjer når h e l l er i kke

i n n v a n d r e r n e vil bo i

Nord-Norge?

Blom Restaurant Arendal,
torsdag 16. august, 08:00–10.00.
Svært mange nordmenn har opplevd kreft, enten direkte
eller indirekte, og vet hvilken påkjenning dette kan være.
Dessverre finnes det få garantier i møte med kreften, men
fysisk aktivitet viser seg å kunne bedre fremtidsutsiktene.
Aktiv mot kreft, Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb har
nå gått sammen om å utvikle en rapport som kvantifiserer
samfunnsverdien av å inkludere trening i moderne kreftbehandling. Funnene i rapporten presenteres under vårt
frokostseminar
ostseminar i Arendalsuka.
Arendalsuk
Vi møter en bruk
bruker med erfaring
faring fra Pusterommet og
diskuterer fremtidens kreftbehandling med statssekretær
Maria Jahrmann Bjerke
Bjerk og ledende fagpersoner.
fagpersoner
Vi håper flere vil være
være med å rette fokuset mot dette
viktige temaet.
temaet
Program:
rogram:

Hilsen:
Stortingets Arktiske delegasjon,
High North Center for Business and Governance ,
Nord Universitet,
UiT - Norges Arktiske Universitet,
University of the Arctic,
Senter for hav og Arktis,
GRID-Arendal,
Arctic Economic Council - Norway,
Arctic Frontiers

08:00 Frokost
08:15 Velkommen til samtaler og debatt
Ivar Sønbø Kristiansen og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics
presenterer utfordringsbildet og hovedpunkter fra rapporten.
Møt kreftpasient Lars
ars Bestum, og de ledende forskerne
Inger Thune, Oslo universitetssykehus
universitetssyk
og Tormod Skogstad Nilsen,
Norges idrettshøgsk
idrettshøgskole

Debatt med:

Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Høyre. Linda Granlund, Divisjonsdirektør for
departementet
folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet. Tone Ikdahl, Administrerende
direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Helle Aanesen, Daglig
leder i Aktiv mot kreft. Erik Wold, Debattleder.
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 07:00 - 10:00

Morning Beat

DNT Edru Livsstil

Kilden aktivitetssenter

n 07:40 - 08:00

Politisk kvarter

NRK

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 08:00 - 10:00

Døvblindhet og digitalisering, besvær eller berikelse?

Nasjonal kompetansetjeneste for
døvblinde - koordineringsenheten

Teltscenen

n 08:00 - 09:15

Digitalisering i læringslivet
- Fra teknologistyrte behov - til behovstyrt teknologi

KS

Drømmeplassen

n 08:00 - 10:00

Trening og kreft: slik kan vi forbedre fremtidens
kreftbehandling

Aktiv mot kreft; Oslo Economics;
Bristol-Myers Squibb Norge

Blom Restaurant

n 08:00 - 09:45

Til barnevernsbarnas beste?

Fellesorganisasjonen (FO); Landsforeningen for barnevernsbarn
(LFB)

Bankgården

n 08:00 - 09:30

De nye redaktørene? Politikere, innvandringsdebatt
og Facebook

POLKOM – Senter for studier av
politisk kommunikasjon ved
Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 08:00 - 10:00

«En sjelden strategi – verdien av å vite?»

Koalisjonen for sjeldne sykdommer

Tyholmen Kolonial

n 08:00 - 10:00

Arbeidsmiljøloven 125 år: Bør den feires med
napoleonskake eller gravøl?

Virke

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:00 - 10:00

Ny kunnskap - ny praksis?

Bufetat

Vitensenteret

n 08:00 - 10:00

Bedre tjenester for alle! - Kvalitet og utvikling gjennom
samarbeid offentlig og privat

NHO Service og Handel

MØR biffhus

n 08:00 - 10:00

Dugnad mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
anskaffelser

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO)

MØR biffhus

n 08:00 - 09:30

Gründerfrokost: Hvordan tette oppstartsgapet?

DNB Bank ASA

Torvgata 7

n 08:15 - 09:45

Handelskrig truer – hva med norsk næringsliv?

NHO

MØR biffhus

n 08:15 - 09:00

Frokost uten filter

Dagens Næringsliv

DN-teltet

n 08:30 - 10:00

Riktig mat hele livet – hvem har ansvaret?
Et frokostmøte om eldre og ernæring

TINE

Arendal bibliotek

n 08:30 - 10:00

Roboter eller mennesker?

Nordea

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:30 - 09:30

Etter #Metoo – hvordan skape et trygt arbeidsliv
for unge arbeidstakere?

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan;
Akan kompetansesenter

No. 9 Kaffe & Platebar

n 08:30 - 10:00

Bli en inkluderende arbeidsplass

FRI - Rosa kompetanse; Nasjonalt
SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 08:30 - 10:00

Fra prat til handling: seksualitet hele livet

Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 08:45 - 10:15

Smart Mobilitet - Redder det miljøet?
Gir det næringsutvikling? Skaper det arbeidsplasser?

Norwegian Smart Cities; Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger,
Kristiansand, Tromsø, Bærum

Cafe Victor

n 08:50 - 10:00

Hvordan inkludere hørselshemmede i skolen?

Phonak

Baker Jørgensen

n 09:00 - 10:30

Kan Norge bli verdens beste land for eldre?

ExtraStiftelsen; Nasjonalforeningen
for Folkehelsen; Mental Helse

Tyholmen Frivilligsentral

n 09:00 - 10:00

Mobbing i barnehagen - et felles ansvar

Partnerskapet mot mobbing

Clarion Hotel Tyholmen

n 09:00 - 11:00

Blør vi saktere i distriktene?

Ambulanseforbundet i Delta

Madam Reiersen

n 09:00 - 11:00

Ung&Psyk - møtes de på den rette måten?

Pasient- og brukerombudet

Pigene på Torvet

n 09:00 - 10:00

Ekko NRK P2

NRK P2

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 09:00 - 10:00

Tillit er politiets viktigste aktivum
– hvordan bygge og beholde tilliten?

PwC; NHH

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 09:00 - 10:00

Kjønn, seksualitet og minoritetsstress

SNU; Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 09:00 - 10:00

Deling av nakenbilder – straff eller tilgivelse?

Telenor og UNICEF

Telenors Arena

n 09:00 - 10:30

Sex uten besvær

Bayer og Jordmorforeningen

Lille Andevinge

n 09:00 - 18:00

8 helsetemaer – 24 deltakere:
Hvor går norsk helsetjeneste?

Dagens Medisin

Thon Hotel Arendal

n 09:00 - 10:00

Med merkevare som våpen:
Workshop om stedsprofilering

Gambit H+K

Madam Reiersen

n 09:15 - 10:15

Undergraver flyktningpolitikken Norges internasjonale
renommé og gjennomslagskraft?

Flyktninghjelpen

Arendal kultur- og rådhus

n 09:15 - 10:15

Fra sydvest til digital høyteknologifest.
Slik blir fremtidens sjømatnæring

Norges sjømatråd

DN-teltet

n 09:30 - 11:00

Finnes det monopol på sannhet?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kino

n 09:30 - 10:45

Frafall, getto og utenforskap. Møt bl.a, Jan Tore Sanner,
Gudmund Hernes og Camilla Stoltenberg

Fafo

MS Sandnes

n 09:30 - 10:00

Hva vi vet om uanstendig arbeid i globale verdikjeder

Fafo

MS Sjøkurs

n 09:30 - 10:30

Vil globale mål ramme norske interesser.
Debatt om samstemt norsk politikk for global utvikling

Fafo

MS Sandnes

n 09:30 - 10:30

Positioning in customer service

Moment.team

Annen Etage

n 10:00 - 10:45

På innsiden: To be or not to be - nøkkelen til suksess på
sosiale medier

Geelmuyden Kiese

Symposium

n 10:00 - 14:00

Kulturaktiviteter for barn med Arendal kulturskole

l BARN

Torvet i Arendal

n 10:00 - 10:35

Bare Barn Band - Konsert

l BARN

Torvet - utescenen

n 10:00 - 11:30

Behov for ny kompetanse - endringer i arbeidslivet

Folkeuniversitetet

Thon Hotel Arendal

n 10:00 - 10:30

Kom i form med Norsk Revmatikerforbund!

Norsk Revmatikerforbund

Appellscenen på Teaterplassen

n 10:00 - 11:50

Min kropp – mine egg – mitt valg?

Norsk kvinnesaksforening; Norske
kvinners sanitetsforening

Annen Etage

n 10:00 - 11:00

Frokostseminar om «Gråsoneproblematikk»
i arbeidsmarkedet

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen

n 10:00 - 14:00

Hva er dine bærekraftsutfordinger?

Innoventi

Torvgata

n 10:00 - 12:00

Dronestrategien - hva nå?

NHO Luftfart; UAS Norway

MØR biffhus

n 10:00 - 10:40

Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av
felles fortid

The Heritage Initiative – HEI; Institutt for arkeologi, konservering og
historie (IAKH), Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 10:00 - 11:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det
marine miljø

Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet Trygve
Braarud

n 10:00 - 11:30

Grensesprengende idrettslag som tar et
utvidet samfunnsansvar

Idrettslag

Lilandgården

n 10:00 - 11:00

La oss snakke om sexarbeid

PION; Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 10:00 - 11:00

Hva er seksuell folkeskikk?

Norsk forening for klinisk sexologi;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 10:00 - 15:00

Åpent skip på Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann

Arendalsuka, Universitetet i Agder,
Norges forskningsråd, Universitetsog høgskolerådet

Arendal kulturskole

Arendalsuka Ung
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 10:00 - 11:30

Datasenterne - den nye kraftkrevende industrien

IKT-Norge

Castelle

n 10:00 - 11:00

Informasjon om behandling av voldsutøvere

Alternativ til vold

Alternativ til vold

n 10:00 - 10:30

Hva vi vet om verneombudsordningen
i en ny tid i bygg og anlegg

Fafo

MS Sjøkurs

n 10:00 - 10:40

2 mot 1: Politikertoppmøte med Knut Arild Hareide (KrF)

Aftenposten

Mediebåten

n 10:00 - 11:00

Hvordan sikre varm, nær og god omsorg
i norske sykehjem?

Norlandia Care

Bankgården

n 10:00 - 11:00

Hvordan få privat sparing til å støtte opp under
FNs bærekraftsmål?

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 10:00 - 11:00

Sexløftet – helsesøstre tar ansvar hele veien

Landsgruppen av helsesøstre NSF;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 10:00 - 11:00

Kommunikasjon og markedsføring anno 2018:
Hvordan snakke til de unge og hva skal du si?

Gambit H+K

Madam Reiersen

n 10:00 - 11:00

Få innsikt i hva som driver norske strømpriser

Wattsight AS

Langbryggen 9

n 10:00 - 11:30

Digitalisert Norge – arbeid eller ledighet?

EL og IT Forbundet

Bankgården

n 10:30 - 12:15

En reiserevolusjon: Mobilitet til folket

Kollektivtrafikkforeningen; IKT
Norge; Entur AS; Innovasjon
Norge; Spekter

Clarion Hotel Tyholmen

n 10:30 - 11:30

Den psyke ungdomstiden- forventningene som skader

Røde Kors

Kilden aktivitetssenter

n 10:30 - 12:00

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep og
omsorgssvikt

Stiftelsen Kanvas

Thon Hotel Arendal

n 10:30 - 11:00

Hva vi vet om slitertillegget til AFP i privat sektor

Fafo

MS Sjøkurs

n 10:30 - 12:00

Future lounge

Telenor

Telenors Arena

n 10:30 - 11:45

Alle leter etter gode tiltak for å få flere i arbeid.
Har svenskene lykkes bedre enn oss?

NHO

MØR biffhus

n 10:30 - 11:30

No more free Lunch? (med gratis lunsj).
Hva skjer i økonomien om rentene begynner å stige?

Sparebankforeningen;
Sparebanken Sør

Sparebanken Sør

n 10:30 - 11:30

Norske arbeidstakere går ut på dato. Hvem tar ansvar?

Handelshøyskolen BI

DN-teltet

n 10:30 - 12:00

Møt Fantorangen, Perla og Anders

NRK - Norsk rikskringkasting

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 10:40 - 11:20

Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og
norsk næringsutvikling

The Heritage Experience Initiative –
HEI; Institutt for arkeologi m.fl.

MS Sunnhordland

n 10:45 - 11:30

VitenMoro med Vitensenteret Sørlandet

l BARN

Torvet - utescenen

n 11:00 - 13:00

Ja til egenandel på tannhelse

Pensjonistforbundet

Teltscenen

n 11:00 - 12:30

Helsedebatt: Frisk for enhver pris?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 11:00 - 13:00

Elefanten i rommet – er mer helgearbeid løsningen
for mer heltid i helse- og omsorgsektoren?

KS

Clarion Hotel Tyholmen

n 11:00 - 15:00

Gå&Grunne

Human-Etisk forbund

Stand - Gågata 127

n 11:00 - 13:30

Nok plast – hva gjør vi nå?

Human Innovation; DOGA (Design
og arkitektur Norge); Norsk Klimastiftelse; Maritime Bergen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 11:00 - 12:00

Viva la Vulva – ei selfiebu!

Sex og samfunn; Skeiv Verden;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

Arendalsuka Ung; Vitensenteret
Sørlandet

Arendalsuka
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 11:00 - 12:00

Når sex bare er vondt

Vulvaforum; Sex og samfunn;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 11:00 - 13:00

Kan god seksualitetsundervisning forebygge
kjøp og salg av sex?

Pro Sentret; Nasjonalt SRHRnettverk

Eureka kompetanse

n 11:00 - 11:30

Hva vi vet om profesjonelle pokerspillere og
andre lekprofesjonelle

Fafo

MS Sjøkurs

n 11:00 - 12:30

Grønn vekst - hvordan øke verdiskaping og redusere
utslipp?

Klimapartnere

Torvgata 7

n 11:00 - 13:00

«Alle» snakker om å flytte gods fra vei til sjø og bane,
men det skjer lite

Drammen Havn

Fullriggeren Sørlandet

n 11:00 - 12:00

Visjon2030: Bedre opplæring i helse,
utdanning og energi gjennom norske innovasjoner

Fafo

MS Sandnes

n 11:00 - 12:45

Folk møter folk

IMDi

Appellscenen på Teaterplassen

n 11:00 - 12:00

Møt Eriksson, Hanssen og Bjurstrøm. Tre tidligere
arbeidsministre om utfordringene i arbeidslivet

Fafo

MS Sandnes

n 11:00 - 12:00

Oslofjorden som en ressurs fra Bakkenteigen
til Kongshavn

Universitetet i Sørøst-Norge;
Moment.team

Annen Etage

n 11:00 - 17:00

Arkitekturgata: Re.form- arkitektur former framtiden

AiN; DOGA; NAL; NLA; NIL; AFAG;
Lyskultur; OAT; Med Hjerte For
Arendal; Vestre; OSRAM; SOLA

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Arkitektur Skaper Verdi

Arkitektbedriftene i Norge

Torvgata

n 11:00 - 17:00

Utstilling: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

DOGA

Lilandgården

n 11:15 - 12:40

Arbeidslivskriminalitet: Kontraktsoppfølging i kommunene

Samarbeid mot svart økonomi

Arendal kultur- og rådhus

n 11:30 - 12:30

Norge i omstilling: Må du tvinges til
videre- og etterutdanning?

Kompetanse Norge

Pigene på Torvet

n 11:30 - 12:00

Hva vi vet om taus kunnskap og erfarne ringrever
i norsk arbeidsliv

Fafo

MS Sjøkurs

n 11:30 - 13:00

Å utvikle unge ledere og etablere stolthet i eget liv

Robustemennesker; IKT Norge

Castelle

n 11:45 - 13:00

Omstilling gjennom utdanning: #Vestlandet2030

Høgskulen på Vestlandet

Clarion Hotel Tyholmen

n 11:45 - 12:30

Samlingsstund om brannsikkerhet med Flammbært

l BARN

Torvet - utescenen

n 11:45 - 13:15

Kun sammen kan vi forebygge ensomhet og utenforskap!

Friskus AS

Lilandgården

n 12:00 - 14:00

Rettssak om deling av seksualisert innhold på sosiale
medier

Advokatforeningen

Arendal gamle rådhus

n 12:00 - 14:00

Turspor tur til Merdø - bli med til istidens endestasjon!

l BARN

Merdø Kafé

n 12:00 - 12:50

Flere i jobb - vikarbyråenes bidrag for økt
sysselsetting i Norge

Manpower

MØR biffhus

n 12:00 - 14:00

Sjekk din diabetesrisiko

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 12:00 - 14:00

Vi tar pulsen på bærekraft

HK i Norge

Bankgården

n 12:00 - 13:00

Hva er Sørlandet kjent for?

Næringsfor. i Kristiansandsreg.

Mediebåten

n 12:00 - 13:00

Ungdom som bryter loven - funker det med straff?

Konfliktrådet

Clarion Hotel Tyholmen

n 12:00 - 13:00

Hiv og seksualitet

Aksept; Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

Østre Agder Brannvesen;
Arendalsuka Ung

Bjerknessenteret; Arendalsuka Ung
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 12:00 - 12:30

Hvor lurt er det å bygge tunneler?

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 12:00 - 13:00

Veien til et sexpositivt samfunn

Sustainable Passions;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 12:00 - 12:30

Minikonsert med Solveig Andersen

Den norske kirke

Adella

n 12:00 - 15:00

Åpen båt – opplev Norges mest høyteknologiske fiskebåt!

Pelagisk Forening

Fiskebåten Brennholm

n 12:00 - 13:00

På vei mot en vannsikker fremtid

Storebrand ASA

RS Storebrand

n 12:00 - 13:00

Hvor farlig er plast for fisk, miljø og helse?

Fiskeribladet

Fiskebåten Brennholm

n 12:00 - 12:20

Hvordan spare 3,5 mrd kr i året på kommunale
byggeprosjekter?

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 12:00 - 15:30

Når grensene brytes - om makt og maktmisbruk.
Et seminar om seksuell trakassering i akademia

Universitets- og høgskolerådet;
Arbeidsgruppe mot mobbing og
trakassering i UH-sektoren

Arendal kino

n 12:00 - 13:00

Den store debatten om forskning og høyere utdanning

Forskerforbundet; Norsk
Studentorganisasjon

Strand Café

n 12:15 - 13:45

Hvor viktig er EØS-avtalen for Norge?

Norsk Industri

MØR biffhus

n 12:15 - 13:45

CO2-fond for næringslivets transporter
- et effektivt virkemiddel for utslippskutt

NHO på vegne av 23 samarbeidende næringsorganisasjoner

MØR biffhus

n 12:30 - 13:30

Kristelig Folkepartis partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 12:30 - 14:00

Velkommen til bålpanna - en møteplass for
småfolk og voksne

l BARN

Kirkens Bymisjon

n 12:30 - 13:30

Arbeidsmarkedstiltak: Velbrukte penger eller bortkastet tid?

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Madam Reiersen

n 12:30 - 13:30

Integrering og midlertidighet - går det sammen?

Norsk Folkehjelp; Redd Barna;
NOAS

Thon Hotel Arendal

n 12:30 - 13:30

Hvordan skaper vi trygge byer og lokalsamfunn?

Nordisk ministerråd

Barrique øl og vinstue

n 12:30 - 13:30

Én ny kommune - om betydningen av tillit i reformarbeidet

PwC

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 12:30 - 14:00

#Metoo - Hvor går grensen?

LNU

Kilden aktivitetssenter

n 12:30 - 13:30

Wanted: Lastebilsjåfører!

Norges Lastebileier-Forbund

Telenors Arena

n 12:30 - 14:00

Fra Perrong til App: Fremtidens infrastruktur

Rud Pedersen Public Affairs

MS Nidelv

n 12:30 - 14:00

Norsk utviklingspolitikk – fra tusenårsmål til bærekraftsmål

Institutt for fredsforskning (PRIO);
UNDP

Arendal kino

n 12:45 - 13:30

Miljøagentene og Blekkulf
- om hvorfor miljøvern er så viktig

l BARN / KULTUR

Torvet - utescenen

n 13:00 - 15:00

Frihet, likhet og farskap - farsrollen 2018

Bufdir

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 14:15

Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som
bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?

Universitetet i Oslos forskningsformidlingskurs 'MNKOM'; Matnatfakultetet ved Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 13:00 - 14:30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Universitetet i Oslo

Forskninsgsfartøyet Trygve
Braarud

n 13:00 - 14:00

Gjør noe! Seksualitetsundervisning
- en statusoppdatering!

Amathea Agder; SMSO Agder;
Barnas Stasjon Kristiansand
(Blå Kors); Sex og Politikk m.fl.

Eureka kompetanse

n 13:00 - 14:00

Abortloven 40 år - Hvilke kamper gjenstår?

Kvinnefronten; Nasjonalt SRHRnettverk

Eureka kompetanse

n 13:00 - 13:45

Vi knuser mytene om sykling!

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 13:00 - 14:00

Helsedata- Mirakelkur med bivirkning?

Datatilsynet

Lille Andevinge

Kristelig Folkeparti

Arendalsuka Ung;
Kirkens bymisjon, Arendal

Arendalsuka Ung;
Miljøagentene Arendal
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 13:00 - 14:00

Sex som funker - et e-læringsverktøy om gode samtaler
med ungdom med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmede; Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 13:00 - 14:00

Fra reaktivt til proaktivt helsevesen

Cerner Norge AS; IKT Norge

Castelle

n 13:00 - 14:30

Human Rights in the Maritime Industry
- Launch of "Mind the Gap Tour"

Raftostiftelsen; Institute for Human
Rights and Business; Danish
Institute for Human RIghts m.fl.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 13:00 - 15:00

The Pharmaceutical Industry Revealed:
Who, What, Why, and When?

American Chamber of Commerce
in Norway

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 14:00

Smakfull quiz fra Oselias kokebok

Norges museumsforbund; Museene på Sørlandet; Arendalsuka Ung

D/S Hestmanden

n 13:00 - 14:30

Bare gjør det - offentlig-privat innovasjon i praksis

Innovasjon Norge

Clarion Hotel Tyholmen

n 13:00 - 14:00

De private aktørenes inntog som tilbyder av
digitale legetjenester

Accenture

Steenhuset

n 13:00 - 13:20

Hvordan er tilstanden på kommunale bygg?

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 13:00 - 14:30

Voksne med CP, er det blitt en glemt gruppe
i helsetjenesten?

Cerebral Parese-foreningen

Thon Hotel Arendal

n 13:00 - 14:00

Gjensidig frivillighet

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

n 13:30 - 15:00

Er velferdsstaten truet av private aktører?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 13:30 - 16:30

FNs bærekraftsmål som innovasjonsplattform,
også for byggeprosjekter

Rådgivende Ingeniørers Forening;
Bellona; Arendal Kommune; Oslo
Kommune; Omsorgsbygg

Lilandgården

n 13:30 - 14:30

Enhetsarbeid i polariseringens tid
– Kirkens Verdensråd 70 år

Den norske kirke

Adella

n 13:30 - 14:00

Feminisme på dagsorden

Kvinnegruppa Ottar

Appellscenen på Teaterplassen

n 13:30 - 14:00

Hva vi vet om barnefattigdom

Fafo

MS Sjøkurs

n 13:30 - 14:30

Ungdom i fagbevegelsen gis for lite plass og innflytelse

Fafo

MS Sandnes

n 13:30 - 14:30

Renere i renhold? Lansering av ny rapport

Fafo

MS Sandnes

n 13:30 - 14:30

Fremragende forelesere eller aktive studenter:
Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

NIFU

Café Lindvedske hus

n 13:45 - 15:00

Tunneler på godt og vondt – Hva skjer i norske fjell?

Statens vegvesen

Arendal kino

n 13:45 - 15:00

Hvorfor er det så vanskelig å kunnskapsbasere
politikk- og tjenesteutvikling?

Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV Arendal

n 14:00 - 16:00

Hvor viktig er gode møteplasser i dagens samfunn?
Helsefremming i praksis

HelseFrem/NaKuHel Asker

Teltscenen

n 14:00 - 15:30

Odd Fellow Ordenens landssak 2016-2019:
Redningsselskapet

Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow huset

n 14:00 - 15:00

Fremtidens folkeopplysning - den myke
kompetanserevolusjonen?

Voksenopplæringsforbundet

Pigene på Torvet

n 14:00 - 15:30

Shrinking space: Sivilsamfunnets muligheter minker,
forskjellene blant folk øker

Norsk Folkehjelp

Clarion Hotel Tyholmen

n 14:00 - 15:00

Livreddende førstehjelp

Aust-Agder Røde Kors

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 14:00 - 16:00

Urix - Tema: Valget i Sverige

l HOVEDPROGRAM

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 14:00 - 17:00

Møt ditt lokallag

Diabetesforbundet

Arendalsuka, LO, NHO, KS og Unio

Arendalsuka og NRK
Stand - Sam Eydes plass 89
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 14:00 - 17:00

Diabetes-quiz

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 14:00 - 15:30

Brønn og blod - olje møter helse

Norsk olje og gass

Madam Reiersen

n 14:00 - 15:00

Litteratur er sunt!

Norsk Bibliotekforening

Arendal bibliotek

n 14:00 - 15:00

Voldtekt - et folkehelseproblem

Dixi Ressurssenter mot voldtekt;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 14:00 - 15:00

Forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom

Stiftelsen Tryggere; Nasjonalt
SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 14:00 - 15:30

Leve hele livet hjemme

Norges Blindeforbund

Norges blindeforbund

n 14:00 - 15:00

Helsenæringen: ny olje eller fata morgana?

IKT-Norge

Castelle

n 14:00 - 16:00

Verdensmester i elektrifisering - blir det jobber av sånt?

Energi Norge

MØR biffhus

n 14:00 - 16:00

Fagseminar og workshop: Karrierekompetanse?

Durapart AS; Arbeid & Inkludering;
ASVL; Avigo; Proflex AS m.fl.

Bankgården

n 14:00 - 14:30

Hva vi vet om Kinas kamp mot fattigdom

Fafo

MS Sjøkurs

n 14:00 - 15:00

Bli kjent med frivilligheten!

Frivillighet Norge

Havbraatt

n 14:00 - 15:30

Integrering – hva er problemet?

IMDi; Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Arendal bibliotek

n 14:00 - 16:00

Det organsierte arbeidsliv

Norsk Arbeidsmandsforbund

Bankgården

n 14:00 - 15:00

Innenfor loven, utenfor etikken

Norges Lastebileier-Forbund

Telenors Arena

n 14:00 - 14:20

E39 riksvegen som loser mjuke trafikantar
og knyt bygda saman

Norsk Kommunalteknisk Forening

Seafarer

n 14:15 - 15:45

Live innspilling podkasten Radium:
Debatt om helsedebatten

RADFORSK; Kreftforeningen

Lille Andevinge

n 14:30 - 15:45

Hva gjør vi med alle selvmordene?

Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging m.fl.

MS Sunnhordland

n 14:30 - 15:30

Dødssynder - kan vi snakke om det i dag?

Den norske kirke

Adella

n 14:30 - 15:30

Clean desk, klart hode?

Forskerforbundet

Strand Café

n 14:30 - 15:00

Hva vi vet om utdanning for sårbare barn i Kina

Fafo

MS Sjøkurs

n 14:30 - 16:00

Bærekraftig oppdrettsnæring - muligheter for Norge

Framtiden i våre hender

Clarion Hotel Tyholmen

n 15:00 - 16:00

Senterpartiets partitime

l HOVEDPROGRAM

Kanalplassen - utescene

n 15:00 - 16:30

Morgendagens helsetjeneste? Hvordan imøtekomme
kronikernes behov for informasjon, råd og veiledning?

ms-forbundet; Cerebral Parese-foreningen; Norges Parkinsonforbund;
Norsk Epilepsiforbund

Thon Hotel Arendal

n 15:00 - 16:30

Holdninger og moralisme bremser rusbehandling

Fagrådet - Rusfeltets hovedorgan;
Tyrilistiftelsen

Vesterveien 3

n 15:00 - 16:30

Vaksinasjon: Er terskelen for høy?

Apotekforeningen;
Norges Farmaceutiske forening

Barrique øl og vinstue

n 15:00 - 17:00

Medisinsk folkemord i Kina - dokumentarfilm,
spørsmål, svar og debatt

MRiKina

Arendal kino

n 15:00 - 16:30

Toppmøte om forskning:
Slik løser vi de største samfunnsutfordringene

NTNU; SINTEF

MS Sandnes

n 15:00 - 15:50

Hvordan ivaretar vi hjerteinfarktpasienter?

Sanofi Genzyme; LHL

MS Nidelv

n 15:00 - 17:30

Utstilling om hvordan håndtere hudsykdommer

Sanofi Genzyme; LHL; Psoriasis
og eksemforbundet (PEF)

MS Nidelv

n 15:00 - 17:00

Sykehusbygg for en hver pris?

Oslo Legeforening m.fl.

Thon Hotel Arendal

Senterpartiet
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ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 15:00 - 15:45

«Hvordan har du det egentlig?»
Levekår for lhbt-personer i Agder

Likestillingssenteret; Østlandsforskning; Aust-Agder fylkeskommune;
Vest-Agder fylkeskommune m.fl.

Eureka kompetanse

n 15:00 - 16:00

BDSM og fetisjisme - snakk om det!

SMil Norge;
Nasjonalt SRHR-nettverk

Eureka kompetanse

n 15:00 - 16:00

Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser
for fagopplæring og kompetanseutvikling

Fafo

MS Sandnes

n 15:00 - 16:00

Kreativt senter for flytende territorier

Universitetet i Bergen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 15:00 - 15:30

Hva vi vet om inkluderende utdanning i Sahel

Fafo

MS Sjøkurs

n 15:00 - 16:00

Myter om master: Kaster vi bort tid og penger
på utdanning vi ikke trenger?

Akademikerne

Solsiden Brasserie

n 15:00 - 16:15

Uten Oslo stopper Norge

Oslo Metropolitan Area; Moment.
team

Annen Etage

n 15:00 - 16:30

Digitalisering av helsevesenet - status quo
og fremtidens utsikter

IKT-Norge; DIPS

Castelle

n 15:00 - 18:00

Sirkulærøkonomi i digitaliseringens tid:
hvordan får vi det til?

Atea Norge

Cafe Victor

n 15:00 - 17:00

High North Dialogue - Hva skjer når heller ikke
innvandrerne vil bo i Nord-Norge?

Nord Universitet; Nordland Fylkeskommune; Stortingets Arktiske
delegasjon m.fl.

Arendal gamle rådhus

n 15:30 - 17:00

Coloradoeksperimentet - Hva har skjedd etter
legaliseringen av cannabis i Colorado

Norsk narkotikapolitiforening

Clarion Hotel Tyholmen

n 15:30 - 16:45

Kan samskaping gi nye innovasjonsgevinster
på det boligsosiale feltet?

Husbanken; KS; Universitetet i
Sørøst-Norge

Husbanken

n 15:30 - 16:00

Minikonsert med Bjørn Aslaksen og Leif Rino Müller

Den norske kirke

Adella

n 15:30 - 16:00

Hva vi vet om fraværsgrensen i videregående skole

Fafo

MS Sjøkurs

n 15:30 - 16:30

Hvordan lykkes med ScaleUp og internasjonalisering?

Handelshøyskolen BI

DN-teltet

n 16:00 - 18:00

Sammen i krigen

Aberia Healthcare

Pigene på Torvet

n 16:00 - 17:00

Hvordan forvalter vi kysten?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 16:00 - 18:00

Hvordan kan friskolene bidra til å skape fremtidens skole?

Abelia – Forum for Friskoler,
Heltberg og Akademiet

Telenors Arena

n 16:00 - 16:30

Partileder Lysglimt taler! Til kamp mot politisk korrekthet!

Alliansen - Alternativ for Norge

Appellscenen på Teaterplassen

n 16:00 - 17:00

Engelsk og Google translate holder ikke i fremtidens
samfunns- og arbeidsliv!

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk,
Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 16:00 - 16:30

Miniforedrag: Mikroalger i havet - venner og fiender
vi bør kjenne

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 16:00 - 17:00

Frykt, flyktninger og fellesskap i kirke og samfunn

Den norske kirke

Adella

n 16:00 - 16:30

Hva vi vet om studieforbundene som læringskatalysatorer

Fafo

MS Sjøkurs

n 16:00 - 16:30

FirstCast på Arendalsuka

First House

Hill Bar og restaurant

n 16:00 - 17:30

Innovasjon og etikk: hvilke dilemmaer møter vi når nesten
alt er mulig?

Bayer

Lille Andevinge

n 16:00 - 17:30

“Shrinking space in Europe – crackdown on human rights
defenders”

Amnesty International Norway;
Den norske Helsingforskomite

Bankgården

n 16:00 - 18:00

Nok kloke hoder og varme hender?

Fagforbundet; Verdighetsenteret

Bankgården

Arendalsuka, Universitetet i Agder
og Havforskningsinstituttet
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 16:00 - 17:15

Offentlig sektor må få til mer for mindre.
Er den rustet for oppgaven?

Difi; DFØ

Clarion Hotel Tyholmen

n 16:10 - 17:00

Bruk hodet - ta vare på hjernen!

Hjernerådet i samarbeid med
Sanofi Genzyme

MS Nidelv

n 16:15 - 17:00

Livslang læring er ingen privatsak

Unio

Strand Café

n 16:30 - 17:00

Hva vi vet om voksne som tar fagbrev

Fafo

MS Sjøkurs

n 16:30 - 16:45

Alliansenungdommen - Alternativ for Norge
- Norges nye ungdomsbevegelse

Alliansen - Alternativ for Norge

Appellscenen på Teaterplassen

n 16:30 - 18:00

Hvorfor EU-midler gjør Norge til et bedre samfunn

Norges forskningsråd;
Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 16:30 - 17:30

Har vi i Norge en realistisk forståelse av egen sikkerhet?

Handelshøyskolen BI

DN-teltet

n 16:30 - 18:00

Kunstig intelligens til folket!

IKT-Norge; Itch

Castelle

n 16:30 - 18:00

Behandlingsreiser, - hvorfor åpnes det ikke for
flere grupper?

Multippel sklerose forbundet

Thon Hotel Arendal

n 17:00 - 19:00

Mingling med kortreist mat og kultur!

IMDi; Kompetanse Norge; Bufdir;
Avdir; Caritas; Minotenk

Teltscenen

n 17:00 - 18:30

Vi bygger helse- og omsorgsbygg for milliarder,
men hva vet vi egentlig om dem?

NTNU; SINTEF

MS Sjøkurs

n 17:00 - 22:00

70-årsjubileum

Diabetesforbundet

Munkehaugen Kultursenter

n 17:00 - 18:00

Samferdselstreff

Yrkestrafikkforbundet

Barrique øl og vinstue

n 17:00 - 18:30

Nasjonal satsing på kulturturisme - hva skal til?

Norges museumsforbund;
Museene på Sørlandet; Norsk
teater og orkesterforening (NTO)

D/S Hestmanden

n 17:00 - 18:00

Enorm elektrifisering

Universitetet i Sørøst-Norge;
Moment.team

Annen Etage

n 17:00 - 19:00

Kommunikasjon med legen. Hvor vi er gode,
hvor det går galt – og hvordan bli bedre

Somsagt AS

Arendal bibliotek

n 17:00 - 18:00

Vafler og politikk: Lange linjer i Norsk forskningspolitikk
– hva er veien videre?

Akademiet for yngre forskere

Henri’s Kafé/Røde Kors huset

n 17:00 - 19:00

Morgendagens hjernehelse - hva er det for meg?
Forventninger til hjernehelsestrategien

Hjernerådet

Vesterveien 33

n 17:10 - 17:25

Et skråblikk på utviklingen av craft beer i Norge

Bryggeri- og drikkevareforeninge

Madam Reiersen

n 17:15 - 18:30

Gjenganger på Arendalsuka? Vi har forsket på deg!
Kom og hør hva vi har funnet ut.

POLKOM – Senter for studier av
politisk kommunikasjon ved
Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 17:30 - 18:30

Liv alene - Liv Ullmann forteller om livet,
karrieren og #metoo

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 17:30 - 18:30

«ØL – norsk folkekultur, industrikultur – og kvinnekultur»

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Madam Reiersen

n 18:00 - 20:30

Hvordan hindre sosial dumping og sikre norske
tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår?

Aust Agder Nei til EU; LO i
Østre Agder; Fellesforbundet avd 9
Østre Agder

Fagforeningenes hus

n 18:00 - 19:00

Psykt overvektig: Kan hjelpetilbudene lære seg
å tenke to tanker samtidig?

ROS - Rådgivning om spiseforst.

No. 9 Kaffe & Platebar

n 18:00 - 20:00

En sommerkveld om kjærlighet

Familievernkontoret i Aust-Agder

Lille Andevinge

n 18:00 - 19:00

Afterwork Arendal - Arendalsuka

IKT-Norge

Castelle

n 18:00 - 19:00

Bibelquiz

Den norske kirke

Adella

Arendalsuka
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 18:00 - 20:00

Hvem er best på kultur - kommunene eller staten?

Norsk kulturforum; KS

Arendal gamle rådhus

n 18:00 - 18:30

Er det lurt å legge ned Norges største og
viktigste akuttsykehus?

Redd Ullevål Sykehus

Appellscenen på Teaterplassen

n 18:00 - 18:40

Populisme i Europa og sosialdemokrati i krise

Tankesmien Agenda og Res Publica

Bankgården

n 18:00 - 19:30

Hvor norsk er egentlig bunaden,
og hvorfor er det viktig?

Studieforbundet kultur og tradisjon;
Norges Husflidslag

Drømmeplassen

n 18:00 - 19:30

Kan norsk helseindustri ta en
internasjonal posisjon?

Oslo Cancer Cluster; Norway
Health Tech; , Legemiddelindustriforeningen m.fl.

No 1 Sportsbar

n 18:30 - 19:30

Hva skjer i USA?

l HOVEDPROGRAM

Bakgården

n 18:30 - 19:30

Ølquiz

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Madam Reiersen

n 19:00 - 22:00

Bærekraftig vekst i de blå skogene

Norsk nettverk for blå skog;
Havforskningsinstituttet; NIVA;
GRID-Arendal

Le Monde

n 19:00 - 20:30

Hva vil det si at menneskerettighetene er universelle?

Human-Etisk forbund

Torvgata 7

n 19:00 - 22:00

Sørlandskveld med kåseri

Høyre

Hill Bar og restaurant

n 19:00 - 20:30

Kroppsvæsker, torsk og humler. Invitasjon til
akademisk pub med våre beste formidlere

Universitetet i Oslos forskningsformidlingskurs 'MNKOM'; Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 19:00 - 21:00

Eilert salong - Skal universitetene bli foretak?

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 19:00 - 19:20

Diktlesning: Alt skal bli forandra. Snart.
100 norske dikt om fellesskap og kamp

Tankesmien Agenda og Res Publica

Bankgården

n 19:20 - 20:00

Amerikanske tilstander

Tankesmien Agenda og Res Publica

Bankgården

n 19:30 - 20:45

Pecha Kucha: Nørding i fjæren

Human Innovation; DOGA (Design
og arkitektur Norge); Norsk Klimastiftelse; Maritime Bergen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 19:30 - 20:30

Enakteren "Det finnes jo tusen av deg"

Den norske kirke

Adella

n 20:00 - 21:00

562 medieomtaler på én uke

Norsk Kommunikasjonsforening

Teltscenen

n 20:00 - 21:00

Konsert med Kirsti, Ola & Erik

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Bakgården

n 20:00 - 21:00

Lahlum & Lysbakken LIVE podkast

Sosialistisk Venstreparti

Lille Andevinge

n 20:00 - 21:30

Fremtidens internett: Fritt og helt eller stykkevis og delt?

Civita; Geelmuyden Kiese;
Forbrukerrådet

Symposium

n 20:00 - 21:30

Ekko - Abels tårn NRK P2

NRK P2

No. 9 Kaffe & Platebar

n 20:00 - 22:00

Sommerquiz på Statsraaden:
Hvor mye kan du om vær og klima?

Norsk Klimaservicesenter

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 20:30 - 23:00

Nattkafe med minikonsert

Den norske kirke

Adella

n 21:00 - 22:00

Styring med pinsett eller høygaffel: om universitetenes
autonomi og akademisk frihet (pubdebatt)

Universitetet i Oslo

MS Sunnhordland

n 21:00 - 23:00

Helsevake 2018: Helsepolitisk duell og
minglearrangement

Den norske legeforening

Thon Hotel Arendal

n 21:00 - 01:00

Sjøslag på Statsraaden

Human Innovation; DOGA (Design
og arkitektur Norge); Norsk Klimastiftelse m.fl.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Arendalsuka

Arendalsuka
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne fredag 09:00 - 14:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 08:00 - 12:00

Å mestre livet.... om psykisk helse i skolen

Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder

Clarion Hotel Tyholmen

n 08:00 - 09:30

1. Kjærlighetskafe

Human-Etisk forbund

Torvgata 7

n 08:00 - 10:00

Hvordan være arbeidsgiver for ansatte med utfordringer
i familien?

Akan kompetansesenter;
Pårørendealliansen

No. 9 Kaffe & Platebar

n 08:15 - 10:00

Forebygging av demens: Myter, fakta og gode eksempler

Nasjonal kompetansetjeneste for
aldring og helse; Nasjonalforeningen for folkehelsen

Arendal kino

n 09:00 - 10:30

De nye regionene – kraftsentere eller bare bråk?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

n 09:00 - 10:15

Snasen - et digitalt læringsspill om lokaldemokrati

l UNGDOM

Eureka kompetanse

n 09:00 - 14:00

Demokrati-sti

l BARN / UNGDOM

Kilden aktivitetssenter

n 09:00 - 11:00

Interaktivt verksted: Kloss på kloss

l BARN / UNGDOM

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

n 09:00 - 14:00

Tall som forteller - hvilken verdi har statistikk i ditt liv?

l BARN / UNGDOM

Kilden aktivitetssenter

n 09:00 - 14:00

Rett eller galt? En workshop om gangen i norsk
rettssystem

l UNGDOM

Arendal kultur- og rådhus

n 09:00 - 11:00

Uhørt eldrereform

Audiografforbundet

Madam Reiersen

n 09:00 - 14:00

Møt Ungdiabetes

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 09:00 - 10:00

Ekko - Abels tårn NRK P2

NRK P2

MS Sunnhordland

n 09:00 - 14:00

Arkitekturgata: Re.form- arkitektur former framtiden

AiN; DOGA; NAL; NLA; NIL; AFAG;
Lyskultur; OAT; Med Hjerte For
Arendal; Vestre; OSRAM; SOLA

Torvgata

n 09:00 - 14:00

Utstilling: Arkitektur Skaper Verdi

Arkitektbedriftene i Norge

Torvgata

n 09:00 - 14:00

Utstilling: Levende lokaler!
Fra sentrumsdød til sentrumsglød

DOGA

Lilandgården

n 09:00 - 10:00

Kosthold – en privatsak? Om sammenhengen mellom
kosthold, helse og overskudd i bedriften

Grete Roede AS

Havnegaten 1

n 10:00 - 12:00

Barn og unges psykiske helse - Brukermedvirkning og
samhandling i praksis

Avd for barn og unges
psykiske helse

Arendal bibliotek

n 10:00 - 10:45

Hvem skal ta vare på kirkene våre?

KA Arbeidsgiverorganisasjon for
kirkelige virksomheter

Adella

n 10:00 - 10:30

Demensvandring

Aldring og helse; Nasjonalforeningen for folkehelsen

Arendal kino

n 10:00 - 10:50

Kick off: Kul rap med viktig budskap og en historie om å
være på flukt, integrering og inkludering

l UNGDOM

Paviljongen - utescenen i Pollen

n 10:30 - 11:45

Snasen - et digitalt læringsspill om lokaldemokrati

l UNGDOM

Eureka kompetanse

n 10:30 - 11:45

Pornofri barndom – er nettfilter løsningen?

Kvinnegruppa Ottar

Thon Hotel Arendal

n 10:30 - 12:00

Morgendagens omsorgstjenester

Senter for omsorgsforskning

MS Sjøkurs

n 11:00 - 11:45

Norsk innhold på norske skjermer

Norsk filminstitutt

Teltscenen

n 11:00 - 12:30

Hvorfor går ikke mobbetallene ned?

l HOVEDPROGRAM

Arendal kultur- og rådhus

Arendalsuka og KS

KS Ung; Arendalsuka Ung

Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU);
Arendalsuka Ung

Arendalsuka Ung; Bjerknessenteret

Statistisk sentralbyrå (SSB);
Arendalsuka Ung

Arendalsuka Ung;
Advokatforeningen

Arendalsuka Ung

KS Ung; Arendalsuka Ung

Arendalsuka, Partnerskap mot mobbing og Mobbeombudene i Norge
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TIDSPUNKT

/ ARENDALSUKA / 51

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne fredag 09:00 - 14:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

STED

n 11:00 - 11:45

Musikkforestillingen «Selfie»

l BARN / UNGDOM

n 11:00 - 14:00

Agder sommerteater presenterer:
"Psykomindhuntingsquad"

l UNGDOM

n 11:00 - 11:45

Arendalsmesterskap i personlig økonomi

l BARN / UNGDOM

n 11:00 - 13:00

Gå&Grunne

Human-Etisk forbund

Stand - Gågata 127

n 11:00 - 13:00

Folkehelsekafé

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tyholmen Frivilligsentral

n 11:00 - 13:00

Fett er ikke ett fett!

Norsk Lymfødemforening

No. 9 Kaffe & Platebar

n 11:00 - 14:00

Diabetes-quiz

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

n 11:00 - 11:30

Hvorfor Norge trenger Helsepartiet?

Helsepartiet

Appellscenen på Teaterplassen

n 11:00 - 13:00

Åpen båt – opplev Norges mest høyteknologiske fiskebåt!

Pelagisk Forening

Fiskebåten Brennholm

n 12:00 - 14:00

Turspor tur til Merdø - bli med til istidens endestasjon!

l BARN / UNGDOM

Merdø Kafé

n 12:00 - 12:40

Workshop om menneskerettigheter og rettsstat

l UNGDOM

Arendal gamle rådhus

n 12:00 - 13:00

Skamløse jenter

l HOVEDPROGRAM / UNGDOM

Kanalplassen - utescene

n 12:00 - 12:45

UKM (Ung kultur møtes):
Sceneshow med deltakere fra Aust- og Vest-Agder

l BARN / UNGDOM

Torvet - utescenen

n 12:00 - 14:00

Kulturen inn i en ny tid: politikk, verktøy og resultater

Arrangørforum; Balansekunst

Bakgården

n 12:00 - 12:30

Noe galt med MC-førerne, eller med veien?

Statens vegvesen

Kløckers plass/Jaktekaia

n 12:00 - 12:30

Minikonsert med Eva Jonassen og Leif Rino Müller

Den norske kirke

Adella

n 12:00 - 13:00

Omvisning i utstillingen EKLIPSE
- verk fra Nicolai Tangens kunstsamling

Bomuldsfabriken Kunsthall

Bomuldsfabriken Kunsthall

n 12:00 - 16:00

Kunstfredag

Universitetet i Agder

UiA-teltet

n 12:00 - 13:00

Dataspill er nåtidens kultur

Hyperion N4F

Kilden

n 12:15 - 13:30

Snasen - et digitalt læringsspill om lokaldemokrati

l UNGDOM

Eureka kompetanse

n 13:00 - 13:45

Vil du jobbe med fremtidens teknologi?

l UNGDOM

n 13:00 - 14:00

Ta smarte valg - nettvett og personlig økonomi
for ungdomsskoleelever

l UNGDOM

n 13:00 - 15:00

ALLEMED - verktøy for inkludering i fritidsaktivitet
uavhengig av familiens økonomi

NDFU

Frelsesarmeen

n 13:00 - 15:00

Presentasjon: Mini-KVU "Arm til Bergen
E134 synergi Indre Trase E39"

Næringspolitikk.no

Arendal bibliotek

n 13:00 - 14:00

Fra bil til buss i arendalsregionen

Statens vegvesen

Arendal kino

n 13:00 - 14:00

Smakfull quiz fra Oselias kokebok

Norges museumsforbund; Museene på Sørlandet; Arendalsuka Ung

D/S Hestmanden

n 13:30 - 14:30

Konsert med Erlend Ropstad og Erlend Viken

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Bakgården

Arendal kino

Partnerskap mot mobbing;
Arendalsuka Ung
Arendal kultur- og rådhus

Arendalsuka Ung;
Agder sommerteater
Torvet - utescenen

Arendalsuka Ung; Finans Norge

Bjerknessenteret; Arendalsuka Ung

Arendalsuka Ung; Arkivet freds- og
menneskerettighetssenter

Arendalsuka

Arendalsuka Ung

KS Ung; Arendalsuka Ung
Torvet - utescenen

NHO; NITO; Arendalsuka Ung
Arendal kultur- og rådhus

Arendalsuka Ung; Econa;
Juristforbundet

Arendalsuka
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TIDSPUNKT

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG

Stands i politiske gater er åpne torsdag 11:00 - 17:00

ARRANGEMENT

ARRANGØR

n 13:30 - 14:30

Kirkebyggets plass i det nye Norge

KA Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Adella

n 14:00 - 16:00

Nyere forsking på ME/CFS

Norges ME-forening

Teltscenen

n 14:00 - 15:00

Kulturskolen - inkluderende arena eller talentfabrikk?

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Torvet - utescenen

n 14:00 - 15:00

Surfer du på den digitale bølgen,
eller sitter du fast i bakevja?

Norsk Bibliotekforening

Arendal bibliotek

n 14:00 - 16:00

Demokratisk innspillsvegg

l UNGDOM

Lilandgården

n 14:15 - 16:00

Foreldreskole i digital dømmekraft

Mobbeombudene i Norge; Medietilsynet; Specifique; Foreldreutvalget
for grunnopplæringen

Eureka kompetanse

n 15:00 - 16:30

Fremtidsblikket på kulturen og museene!

Norges museumsforbund;
Museene på Sørlandet

D/S Hestmanden

n 15:30 - 16:00

Minikonsert med Ellen Halvorsen Lervold
og Leif Rino Müller

Den norske kirke

Adella

n 17:00 - 18:30

Regjeringens kulturpolitikk og en samtale om kunstsiloen

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Arendal kultur- og rådhus

n 17:00 - 19:00

Byutvikling på stedets og befolkningens premisser

INTBAU Norge; Moment.team

Annen Etage

n 19:00 - 22:00

Kunstutstilling fra Tangensamlingen i Bomuldsfabrikken Kunsthall kuratert av Harald Solberg!

Sørlandet Kunstmuseum/KUNSTSILO; Bomuldsfabrikken Kunsthall

Bomuldsfabriken Kunsthall

n 19:30 - 21:30

Teater - Anne Franks søsken

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Arendal kultur- og rådhus

n 20:00 - 21:00

Konsert med Arendal Big Band

l HOVEDPROGRAM / KULTUR

Arendalsuka, Kulturskolerådet

ChildPress Arendal;
Med hjerte for Arendal

Arendalsuka

Arendalsuka

Programoversikt oppdatert pr. 30. juli - for fullstendig program se: www.arendalsuka.no

n 13:00 - 14:00

Kanalplassen - utescene

Arendalsuka

PROGRAM LØRDAG 18/8
TIDSPUNKT

STED

ARRANGEMENT

ARRANGØR

«Le grand finale»
- konsert med Kristiansand symfoniorkester

l HOVEDPROGRAM

ÅPENT FOR ALLE
GRATIS INNGANG
STED
Arendal kultur- og rådhus

Arendalsuka
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Ungdom som bryter loven
– funker det med straff?

Torsdag 16.
august kl. 12 – 13
Stuen, Clarion
Hotel Tyholmen

Hvem blir lovbrytere? Hvilke straff fører til et
liv uten kriminalitet? Er det fengselsmurer
eller sosiale murer som er løsningen?
Tema belyses gjennom forskning, alternative straffereaksjoner
og gjenopprettende prosess. Deltakere: De som jobber tett på
unge lovbrytere – som politi, konfliktråd m.fl.
Besøk også konfliktrådets stand i Gågata nr. 128

www.konfliktraadet.no

Arrangør: Konfliktrådet og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging

TENKE DET. ØNSKE DET. VILLE DET. MEN GJØRE DET?
DEBATT • Hvor endringsvillig er utviklingsbransjen egentlig?
Arendal Maritime Hotel – Onsdag 18. august kl. 14.00-15.30
Det er gitt ny utviklingspolitisk retning nasjonalt og internasjonalt, og det holdes utallige seminarer med fokus på
samarbeid med næringslivet, endring og nytenkning. Næringslivet inviteres på banen, og utviklingsministeren har
bebudet en reform i bistandssektoren. Men hvor endringsvillig er egentlig utviklingsbransjen? Hvordan stiller denne
«bransjen» seg til å ta i bruk nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder for å nå FNs bærekraftsmål? Kan vi lære noe
fra våre nye partnere i næringslivet? I denne debatten møtes representanter fra utviklingsbransjen, myndighetene
og næringslivet.
Debattleder Eva Bratholm
I panelet:
Nikolai Astrup, utviklingsminister
Hans Geelmuyden, senior partner og sjef i Geelmuyden Kiese
Kjell Roland, direktør i Norfund
Gry Larsen, generalsekretær i Care Norge
Erling Ølstad, direktør i Mester Grønn
Kari Helene Partapuoli, generalsekretær Plan International Norge
Anne-Karin Nygård, direktør i Partnership for Change

Kvinner, (av)makt og religion
I anledning 70-årsmarkeringen av menneskerettighetene i 2018, vil STL sette fokus på feltet kjønn og religion. Hva står på spill?
Hvem kjemper om hva, med hvem og mot hvem? Hvilke virkemidler har politikerne for å styrke kvinners rolle i religioner?

STL
SAMARBEIDSRÅDET FOR
TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Innledning:
Politisk panel:

Taran Knudstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Kari Henriksen, Ap
Kristin Ørmen Johnsen, H
Tina Shagufta Kornmo, V
Rikke Håkstad, Sp
Freddy Andre Øvstegård, SV
Geir Jørgen Bekkevold, KrF

Samtaleleder:

Håvard Kleppa, Burson-Marsteller

Tirsdag 14. aug.
kl. 12.30-14.00
St. Franciskus skole,
Kirkebakken 12

Åpning: Ingrid Rosendorf Joys, STL

Religion: min tro, din vantro?
I Arendalsukas pulserende klima og skiftende fokus, trekker buddhistmunken, biskopen, imamen, rabbineren og pateren
pusten og reflekterer over tro og vantro. Hva kan religiøse ledere si om sannhet i vår tid hvor fake news, alternative
virkelighetsforståelser og maktkamper regjerer, og religion er en av spillebrikkene? Betyr min sannhet at din sannhet er løgn?
Hvilke sannheter forhandler vi om?
Religiøse ledere:

Preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke

Tirsdag 14. aug.
kl. 15.00-16.00
Appellscenen på
Teaterplassen

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund
Imam Faruk Terzic, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina
Sogneprest Sigurd Markussen i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal
Hovedmunk Marathugoda Manirathana Thero, Oslo Buddhist Vihara og Tisarana Sri Lankisk Buddhistforening
www.trooglivssyn.no

www.facebook.com/trooglivssyn/

@trooglivssyn
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Fra ISILs kalifat og tilbake
til det norske samfunn.
Onsdag 15. august kl. 11-12
på Thon Hotel Arendal

I norske fengsler sitter det personer dømt for terror. Noen er
løslatt, mens andre nærmer seg løslatelse. Hva er gjort og hva
skjer når de kommer ut?
PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende direktør for
Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, møtes under
Arendalsuka 15. august for å snakke om utfordringene og mulige
løsninger. Sammen med SLT-koordinator Tone Faale og en
radikaliseringskontakt fra politiet vil de debattere tema som er
aktuelt for alle deler av samfunnet. Moderator er Erik Wold.

I 2020 åpner Agder fengsel med 100 plasser i Mandal kommune og
200 plasser i Froland kommune.
Hvilke konsekvenser får dette for nærområdet?
Er det utrygt for naboer? Hvordan er livet i et fengsel? Hvor mange
arbeidsplasser skaper det? Hvem er de innsatte? Hvilke yrkesgrupper
arbeider i et fengsel? Hvordan arbeides det med å forberede de innsatte
under et fengselsopphold til å mestre et liv uten kriminalitet etter løslatelse?

Nytt Agder fengsel – hva betyr det
for nærområdet? En workshop om
hvordan straff gjennomføres.
Tirsdag 14. august kl. 10-12
på Thon Hotel Arendal

Denne workshopen vil ta for seg disse spørsmålene, og passer for
lokalpresse, berørte kommuner og tjenesteytere, samarbeidspartnere i
straffesakskjeden, pårørende og den interesserte og fremtidige nabo.
I panelet deltar ordfører Ove Gundersen i Froland kommune, fylkesdirektør
Hilde Høynes i Nav Aust-Agder, prosjektleder Valgerd Mørch i
Aust-Agder fylkeskommune, Jan Lothe fra WayBack (organisasjon for
straffedømte), fengselsleder Frank M. Tveiten Johansen i Agder fengsel,
friomsorgsleder Geir Jensen på Agder friomsorgskontor, verksmester
Stefan Müller i Kristiansand fengsel, fengselsbetjent Mirjam Røed Vilhelmsen
i Arendal fengsel og seniorkonsulent Marit Feed i Arendal fengsel –
rusmestringsenheten Evje avdeling.

Nå trenger vi flere
fosterhjem og helst
i barnets nærmiljø
Vi vet det er mange som ønsker å hjelpe.
Er du en av dem, håper vi du kommer
innom vår stand under Arendalsuka for en
uforpliktende prat. Du finner oss i Pollen.
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Sammen mot
antidemokratiske holdninger
og hatefulle ytringer
Freds- og
menneskerettighetssentrene
på Arendalsuka 2018

Kinoen Arendal, mandag 13. august
kl. 16.00 – 18.00:

«Menneskerettighetene;
en demokratisk forutsetning
og utfordring»

70 års jubileet for FNs menneskerettighetserklæring

Bystyresalen, tirsdag 14. august
kl. 14.30-16.00:

Hatet etter Utøya –
«Fordommer og fiendebilder
i dagens Norge»
Café Victor, tirsdag 14. august
kl. 18.00 – 22.00:

Møt Freds- og
menneskerettighetssentrene
i Norge
Bystyresalen, onsdag 15. august
kl. 14.45–16.45:

ELEKTROFORENINGEN
FYLLER 100 ÅR I 2018!

Vår visjon: Norge - verdens første
helelektriske samfunn
VÅRE ARRANGEMENTER:
TIRSDAG 10-12:
Utslippsfrie byggeplasser,
Eureka kompetanse
ONSDAG 12-14:
Infrastruktur for maritim
elektrifisering, Mør Biffhus
ONSDAG 1530-1630:
Hvor elektrifisert er Norge? Sammen
med Bellona har vi kartlagt graden
av elektrifisering i ulike sektorer.
Hvor elektrifisert er byggebransjen?
Industrien? Transportsektoren?
Rykende fersk oversikt lanseres på
Eureka kompetanse

Interessert i smarthus,
energieffektivisering, solceller
eller elbillading?
BESØK VÅR STAND I GÅGATA!

«FAKE NEWS – en trussel mot
Norges demokrati?»

Besøk oss på
Sam Eyde plass 63

www.efo.no

Annonse

Verdighet for
den enkelte

Aberia tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av oﬀentlig sektor, og våre tjenester utføres primært i Norge
og i Sverige. Vi har gode resultater gjennom vårt arbeid, og det er det mange årsaker til. Vi har et klokt og erfarent lederskap,
riktig kompetanse og gode systemer. Dette hjelper oss til alltid å tenke kvalitet i alt vi gjør.
Det viktigste for oss er mennesker, og alle er forskjellige. Tross ulikhetene, har vi lik verdi. Denne verdien vet vi er
viktig for at barn og unge skal kunne se på seg selv på riktig måte.
Selskapet har avtaler med det oﬀentlige og yter tjenester som omfattes av Lov om barnevern og
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

DU FINNER OSS PÅ STAND UNDER ARENDALSUKA,
DRA GJERNE INNOM ET AV VÅRE SPENNENDE FOREDRAG.

KJØR FOR LIVET – HISTORIEN OM
HVORDAN SKAPE SAMFUNNSNYTTE GJENNOM
UNGDOMMERS MESTRING.
Gjennom historien til en Europamester
som ble sosial entreprenør, lærer vi om
hvordan endringen i Ørjans og mange andres
ungdommers liv, skaper stor økonomisk
nytteeﬀekt for lokalsamfunn i Norge.

BARN UTSATT FOR
MENNESKEHANDEL I NORGE
- MIN KAMP FOR ET VERDIG LIV.
Angelica Kjos, erfaringskonsulent i Aberia.
Hun forteller sin historie fra en barndom i fosterhjem, barnehjem og ungdomshjem. Hun var det
stille barnet ingen så. Nå er hun en kjemperessurs
og pådriver innenfor brukermedvirkningsfeltet i
barnevernet. Hun tar deg med i sin tidligere verden
av menneskehandel, tortur, rusavhengighet og
overgrep. Angelica er en sterk foredragsholder
og en enestående dame.

SAMMEN I KRIGEN

Barnevernsbarnet Marius og miljøarbeider
Freddy forteller sine historier. De traﬀ hverandre
for 22 år siden på en barneverninstitusjon og har
beholdt vennskapet siden da. Begge har kjempet
sine kamper på mange fronter, og møtt mange
«knyttnever» gjennom livet. Kom og hør deres
historier.

Tirsdag 14.08

Onsdag 15.08

Torsdag 16.08

Kl. 16.30 (1,5 time foredrag)

Kl. 16.30 (1,5 time foredrag)

Kl. 16.30 (1,5 time foredrag)

THON Hotel Arendal, konferanserom Plenium

Pigene på Torvet

Pigene på Torvet

Opptil 100 plasser

50 sitteplasser
Rullestoltilpasset WC og lokale

50 sitteplasser
Rullestoltilpasset WC og lokale

