
 
 

 

 

Årskonferanse 27. mars 2019 
 

    Lyden av håndverk! 

 
 

Oslo Håndverks- og Industriforening  

inviterer til 

spennende innlegg og debatt 

Det blir brød og sirkus – alle skal få! 

 

Tid: 13.30 – 16.30 

 

Sted: Rosenkrantz’ gate 7, inngang fra Kristian IV’s gate 

Håndverkersalen 2. etg.  

 

Påmelding til hilde@ohif.no innen 20. mars 

 

mailto:hilde


Lars Mamen 
Daglig leder for Fair Play Bygg - Oslo og Omegn 

Denne mannen har ingen liten eller enkel oppgave. Sammen med 
byggebransjen, A-Krim, Arbeidstilsynet og andre samarbeidspartnere 
skal han lede arbeidet med å avsløre og bekjempe arbeidskriminalitet 

og dokumentere lovbrudd i bransjen. Kan bransjen reddes?            
«Det er kriminalitet nok til alle!» 

Eirik Lae Solberg (H) 
Byrådslederkandidat for Høyre  

Lae Solberg utfordret OHIF i sin tid som finansbyråd. Hvordan kunne 
kommunen bli en god offentlig innkjøper? Vi kalte det det Kloke 

Innkjøp. Både Eirik og Robert er på sett og vis far til Oslomodellen. Så 
er to fedre etter hvert ganske vanlig, men er det slik i Oslopolitikken?  

Robert Steen (Ap) 
Finansbyråd  

Steen ble på årskonferansen vår i fjor sammenlignet med Alexander 
den store som hugget den Gordiske knute i to. Med ett hugg ble 

Oslomodellen til. Men virker den som lut på arbeidskriminalitet og 
som en støvsuger etter lærlinger?   

 

 

 

  

 

 

  

        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjetil Staalesen  
Spesialrådgiver i LO og fast økonomispaltist i Dagsavisen 

Har du ennå ikke oppdaget Staalesen som skribent er det på tide å ta 
en ekstra titt på det han skiver. Ikke bare er det lærerikt og 

tankevekkende, men det skrives med kunnskap og humor - Uten 
utropstegn og utestemme, gir det et spark der det trengs som mest.  

Heidi Nordby Lunde (H) 
Stortingsrepresentant for Høyre 

Heidi Nordby Lunde er en norsk stortingspolitiker, leder i Oslo Høyre, 

leder i Europabevegelsen i Norge, skribent og foredragsholder. Hun 

har møtt på Stortinget siden 2013 og er siden 2017 andre nestleder i 

Stortingets arbeids- og sosialkomite.  



Andreas C. Halse 
Halse har kritisert venstresiden i norsk politikk i fast spalte i 

Aftenposten gjennom 4 år. Denne gangen får han gleden av å stille 
spørsmål både til høyre og venstre. Halse er en ivrig 

samfunnsdebattant som denne gangen bretter opp ermene som 
ordstyrer på årskonferansen.  

  

         

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Sidsel Meyer 
Meyer er tidligere høyskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har i en 
årrekke undervist i nyhets- og nettjournalistikk, men særlig blikk på 
research og kildekritikk. Nå har hun med støtte fra OHIF og styret i 

OHIFs Dameforening boliger for eldre, utgitt boken «Vær god mot de 
gamle» som omhandler historien om Oslo Håndverks- og 

Industriforenings Dameforening.  

 

Åse Kleveland 
Musiker, politiker og kulturarbeider. Kjent for sine fantastiske 

kreasjoner og sin forkjærlighet for mote. I oktober åpnet hun kjole- og 
draktutstillingen «100 år med nål og tråd» på Bymuseet. Til oss 

kommer hun for å fortelle historien om «syerskene», hvilke historier 
hennes egne klær bærer - Og hvilken glede kvalitet og godt håndverk 

har gitt henne.  

John Petter Fagerhaug 
Psykolog og foredragsholder - Tidligere selger, politiker, 

organisasjonsutvikler og IT guru, med omfattende erfaring som kurs- 
og foredragsholder. Han ble blant annet kåret til årets motivator i 

2007 av Confex Norge, som også ga ham årets hederspris i 2011 som 
foredragsholder. Fagerhaug ble også omtalt som en av de mest 

populære foredragsholderne i Norge i Dagens Næringsliv i 2015 og 
2016. Dette blir en «vitaminpille» dere ikke vil gå glipp av! 

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/09/20/2046/Kurs-og-konferanse/ut-med-helter--inn-med-psykologer
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/09/20/2046/Kurs-og-konferanse/ut-med-helter--inn-med-psykologer


PROGRAM  

 

Del 1:  

13.30  Velkommen ved styreleder Espen Lynghaug 

13.35 – 13.40 Innledning til debatt - Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen 

13.40 – 14.30  Debatt med ordstyrer Andreas C. Halse 

I panelet: Finansbyråd Robert Steen (Ap), Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae 

Solberg (H), Spesialrådgiver i LO og fast økonomispaltist i Dagsavisen Kjetil Staalesen 

(Ap), Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) og leder for «Fair Play Bygg Oslo 

og Omegn» Lars Mamen. 

Hvorfor trenger vi Oslomodellen og Fair Play Bygg Oslo og Omegn? Fungerer NOKUTs 
sidestilling av utenlands fagutdanning? Vil prosjekt «Utenforskap til innenforskap» 
gjøre en forskjell? Bør «Håndverksbrevet» innføres på ny? Hvem taper og vinner på 
EØS-avtalen?  

Spørsmål og diskusjon med salen 

14.30 – 15.00 Pause – Enkel bevertning og musikkinnslag. 

 

Del 2: 

15.00 – 15.15 «Vær god mot de gamle» – Sidsel Meyer  

 Foreningskvinner, gjennomslagskraft og samhold. 

15.15 – 15.40 «Vi bærer på oss historier» – Åse Kleveland 

 En hyllest til klærnes historie, dem som sydde dem og skikkelig håndverk.  

15.40 – 16.30  «Motivasjon som virker» – John Petter Fagerhaug 

 Suksess er bare teknikk – Og nå får du «verktøyet» som får deg på riktig spor!  

 

 

Vel hjem og takk for at du kom! 

 

 

*Medlemmer som ønsker matservering før generalforsamlingen må melde seg på dette i tillegg til årskonferansen. 


