Årskonferanse 21. mars 2018
En åpen økonomi skal være bølgen som
løfter alle båter- løfter den din?

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
Sangerhallen 5. etg.

Påmelding til hilde@ohif.no innen 16. mars

Espen Lynghaug
Espen er styreleder i Oslo Håndverks- og Industriforening. Han har tre
svennebrev på veggen og fellesnevneren er kjøttfag. Spør denne
mannen om hvordan man lager byens beste pølser og han vil gi svaret.
Espens hjerte står yrkesfagene nær. Det kan vi si med
håndverkerhånden på hjertet.

Eivind Andersen
Eivind er administrerende direktør i Oslo Håndverks- og
Industriforening. Han kom fra et eiendomsselskap til en forening med
verdens beste håndverkere. Det å snakke opp yrkesfag er bra. Det å
gjøre noe i praksis, er bedre!

Aslak Sira Myhre
Han er kanskje mest kjent som politiker i RV, journalist og «oljeunge».
Han jobber i dag som direktør for Nasjonalbiblioteket, men kommer til
oss for å snakke om naturressurser, yrkesstolthet og viktigheten av
fagarbeid i dagens velferdssamfunn.
«Det er fagarbeidernes skuldre me andre står på i velferds-Norge i dag
- ikkje omvendt!».

Hedvig Heyerdahl Moser
Hun har bachelor i statsvitenskap, vært politisk rådgiver i Unge Høyres
Landsforbund og utenriksdepartementet, praktikant i Høyres
stortingsgruppe, nestleder i Oslo Unge Høyre og nå leder i Høyres
Studenter – I følge merittlisten burde hun vært hundre, men er ung,
kunnskapsrik og «one to watch»!

Øystein Dørum
Etter fem år på Blindern, ett år i London, syv år i
Finansdepartementet og tjueen år i bank, gikk Dørum for ett år siden
til NHO, som sjeføkonom. Det er en glede å få med en
samfunnsøkonom med stor pedagogisk talent, klare meninger og god
oversikt over et lite land som handler med en stor verden.

Ingebrigt Steen Jensen
Et fyrverkeri av de sjeldne! PR- mannen, forfatteren, foredragsholderen
og fotballentusiasten fra Bærum kommer for å snakke om ledelse,
merkevarebygging og motivasjon. Med sine billedlige sammenligninger
mellom livet og fotball kjenner vi oss alle igjen. Det handler om å finne
godfoten til menneskene rundt oss, spille hverandre gode og sentre til
de som er i medløp.

Roy Bergersen
Oldermann i Oslo Rørleggerlaug er rørleggermester og driver egen
rørleggerbedrift i Oslo. Roy vil snakke om det som gjør en forskjell, det
som gjør at han får nye jobber og overskudd, i en verden der
konkurransen er sterk, aktørene små og mange, og prisen er viktig.

Bo Lunde
Malermesterbedriften Jens Petter Lunde har nylig gått over i neste
generasjon, der Bo Lunde fortsetter malervirksomheten i Oslo.
Malerfaget er under sterkt press av ufaglært konkurranse, særlig fra
østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Det er svak rekruttering til faget.
«Vi dør så sakte at vi tror vi lever» sier Bo. Kan man overleve?

Eli Heyerdahl Eide
Til daglig jobber hun som fagsjef med energi og miljø som fagfelt i
Rørentreprenørene Norge (RørNorge), men har startet kvinnenettverk
for å synliggjøre kvinner i rørbransjen og øke rekrutteringen til faget.

Harald Hansen
Harald er leder i opplæringskontoret for tømrerfaget. Harald vil snakke
om differensiering. Hvordan skille seg ut slik at man kan ta betalt for det
man leverer. Hvorfor er dette viktig i dag og i fremtiden? Hvordan
differensierer man seg egentlig bort fra konkurranse?

Øistein Bjørndal
Historien om Adam og Eva handler denne gangen om en håndverker - en
gründer og en frisør som ønsket noe mer for frisørfaget
– og som gjorde drømmen til virkelighet.

PROGRAM
Del 1: Norge, en liten åpen økonomi - Og noen byer er åpnere enn andre
13.30

Velkommen ved styreleder Espen Lynghaug.

13.40 – 13.50 Hvordan virker en åpen økonomi for håndverksfagene i Oslo Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen.
13.50 – 14.05 Innlegg av Aslak Sira Myhre – Det er ingen grunn til å bo i Norge om det ikke
var for naturressursene og fagarbeidernes evne til å utnytte dem. Her er kaldt,
vått og mørkt.
14.05 – 14.15 Innlegg av Hedvig Heyerdahl Moser leder i Høyres studenter og politisk
rådgiver for EU og EØS ministeren. Hvordan påvirker EU og EØS Norge, norsk
velferd og norsk sysselsetting på godt og vondt. SSB fremskriver at vi vil mangle
90 000 fagarbeidere i 2035. Samtidig hevder Frisch senteret at 100 000 menn i
alderen 25-54 år står utenfor i Norge. Hvorfor det?
14.15 – 14.30 Innlegg av Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Hvordan virker en globalisert
verden inn på Norge. Hvor avhengige er vi av internasjonal handel og fri flyt av
varer, tjenester og arbeidskraft. Hvordan påvirker dette håndverksbedriftene –
på godt og vondt. Kan håndverksbedrifter med fast ansatte og fagarbeidere
overleve i fremtiden?
14.30 – 15.00 Spørsmål og diskusjon med salen.
15.00 – 15.30 Pause – Enkel bevertning og musikkinnslag.

Del 2: Hvordan kan håndverksbedriftene konkurrere og overleve i fremtiden?
15.30 – 16.00 Ingebrigt Steen Jensen – Team, suksess og mestring.
16.00 – 16.20 Hva er suksessfaktorene i små og mellomstore bedrifter?





Rørleggermester Roy Bergersen – Bærekraftig butikk - og ikke bare rør.
Malermester Bo Lunde – Hva kan gi konkurransefortrinn i en bransje
med mange aktører og hard ufaglært konkurranse?
Fagsjef i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide – Hvorfor
trenger man kvinnenettverk?
Daglig leder i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Harald Hansen
– Hvordan sørge for at fagarbeideren leverer høyere produktivitet,
bedre kvalitet, tillit og selvstendighet enn ufaglærte.

16.20 – 16.30 Gründer og frisørmester, Øistein Bjørndal - Historien om Adam og Eva.

