
 

INVITASJON TIL BUSKERUDKONFERANSEN 
8.- 10. februar 2019 Sundvolden hotel, Dronningvn 2, Krokkleiva  
 

Tema: Ytringsfrihetens pris! 
 

Program fredag 8. februar 2019 
 

15:00  Overnattingsrommene er klare 
 
17:00  Kaffe og rundstykker ved konferanselokale 
 
17:30  Åpning av konferansen  
 
17:35  Hvordan gå sykt fort til Sydpolen på ski?  

           Foredrag ved sivilingeniør Christian Eide, som har verdensrekorden til     
  Sydpolen. Eide vil i sin presentasjon gå grundig igjennom forberedelsene og  
  risikoen.  
    
  I tillegg vil han ta opp hva som skal til for å nå fastlagte mål.    
  Hvilke krav stilles til forberedelse, trening og tilrettelegging? I arbeidslivet  
  og på fysiske krevende arenaer - er gode forberedelser en forutsetning for å  

                      lykkes? 
 

                       Christian Eide har gått på ski ni ganger over Grønland, fire ganger til Sydpolen 
og besteget «7 summits». Foredraget inneholder Eide sin historie om hvordan 
han har klart å gjennomføre mange vellykkede ekspedisjoner.  

 
19:00  Pause 

 

20:00  Middag 
 
 

Program lørdag 9. februar 2019 
 

07:30 – 09:00 Frokost   
 

09:00  Innledning til Buskerudkonferansens dag 2 ved konferansier 
 
09:05  Hva er varsling i arbeidslivet? 

  Foredrag ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef i FaFo.  
  Sissel C. Trygstad har gjennomført flere forskningsprosjekter innen 
  endringer i offentlig sektor. Trygstad har spisskompetanse på temaer   
  som arbeidstakeres medvirkning og innflytelse, arbeidsorganisering og New      
  Public Management. 
   

 
10:15  Pause 
 

10:30  Varsleren – Ytringsfrihetens pris 
 Hvordan et vanlig arbeidsforhold utvikles til et mareritt 
ved Per-Yngve Monsen, økonom, forfatter og foredragsholder.  
 
Per-Yngve Monsen er opptatt av ytringsfrihet og bedre vern av varslere. 
Som følge av Monsen sin varslerrolle har han mottatt Zola-prisen i    
2007 og Fritt Ords Pris i 2008.  



 
12:30  Pause med boksalg. 
  Trygstad og Monsen er tilgjengelige for uformelle samtaler. 
 
13:00   Lunsj 
 
14:00   Livs- og arbeidsglede  

En munter time hvor du får brukt lattermusklene, ved Tom Åge 
Myhren. Tom Åge tror at den enkeltes drivkraft er bygd på livs- og 
arbeidsglede. At en har sosiale og kommunikative evner til å inngå i kollektive 
sammenhenger der en jobber sammen og går i samme retning. 

 
15:30   Pause 
 
15:45   IT-sikkerhet, ved Roar Thon, fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
                  Tema er E-post som angrepsvektor nr 1 – Hvem, hvordan og hvorfor.  

Foredraget gir et innblikk i det digitale trussel- og risikobilde, og tar for 
seg tekniske, menneskelige og prosessuelle svakheter som gjør at e-
post fortsatt er angrepsvektor nr. 1.  

 
17:00   Tid til egen disposisjon 
 
19:00   Sosial time før middag 
 
20:00   Festmiddag – pent antrekk 
 
 
Program søndag 10. februar 2019 
 
08:00 – 09:30 Frokost   
 
09:30   Historisk vandring på kongens vei –  
                      «Asbjørnsen og Moe & Per, Pål og Espen A.» 
  Preben L. Johannessen, konservator Ringerikes Museum, tar oss med på                   
                       denne verbale «vandringen» . 
 
                       Asbjørnsen og Moe møttes for aller første gang på Ringerike i 1826, bare 13- 
                       14 år gamle. Det var på Ringerike de fikk fortalt mange av de klassiske  
                       folkeeventyrene med nisser og troll, og Per, Pål og Espen. 

 
10:30   Pause med kaffe og utsjekking 

 
11:00   NITO – veien videre 
  ved representant fra NITOs hovedstyre. 
 
12:00   Tryg og Nordea – ny forsikring og bankavtale fra 1/1-2019 
  ved Claus André Bjørnsen, daglig leder, Tryg Salgssenter Drammen og 
   Einar Floberg, kunderådgiver Privatmarkedet, Nordea Drammen/Sandvika. 
 
12:45   Utfylling av evalueringsskjema og avslutning 
 
13:00 – 14:00 Lunsj og avreise 
 
 
 



Påmelding 
 

Deltakelse på konferansen er gratis. Transportkostnader for å komme seg til og fra 
Sundvolden hotel AS må dekkes av konferansedeltaker. Ev. tapt arbeidsfortjeneste  
fredag ettermiddag, dekkes ikke.  
 
Har du spørsmål vedrørende konferansen, så ta gjerne kontakt med NITO Buskerud ved  
Kari Gjestvang på e-post buskerud@nito.no eller mobil 913 63 613. 
 
 
Påmelding innen 8. november via NITO Buskeruds nettsider.   
 
Sundvolden hotel AS kan blant annet by på treningsrom, lite basseng, spa, oppkjørte 
langrennsløyper med mer. Ta en titt på hjemmesidene og se tilbudet: www.sundvolden.no  
 
 
 

Med vennlig hilsen programkomiteen  
  

Eli Mosberg, Lise Mørkås, Toralf Hagen og Gro H. Bråthen  
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