Vestfold samfunnets framtid og
regionreformen,
skolering-samling 24.-25. sept.

Lørdag 24. sept.
Kl. 13.30 - Oppmøte, registrering og innsjekk
Kl. 14.00 LUNSJ
Kl. 14.45 – Velkommen v/gruppeleder Nell Gaalaas-Hansen
Kl. 15.00 – Den politiske situasjonen med vekt på regionale utvikling
«ForskjellsVestfold» - Hvor står SV?
v/Audun Lysbakken, partileder og stortingsrep. for SV
* Innspill & spørsmål
Kl 16:00 - Politisk verksted på aktuelle tema (Inkl. utfordringer for kommunene)
Gruppearbeid/Cafe-bord/diskusjoner inkl. pause m/kaffe/te og kake
Kl. 16.30 – Regionreformen, fakta & teori – utfordringer & muligheter
v/rep. Fra reg.avd. Vestfold fylkeskommune
* Innspill & spørsmål
Kl. 17.15 – Nye regiongrenser og oppgaver Hvor står SV i Vestfold?
V/Nell Gaalaas-Hansen, gruppeleder for SV på fylkestinget
* Innspill & spørsmål
Kl. 18.00 – Politisk verksted på aktuelle tema (Utfordriger for Vestfold samfunnet)
Gruppearbeid/Cafe-bord/diskusjoner (Sørfylke, midtfylke nordfylke)
Kl. 18.30 – Tilbakemelding fra gruppene/diskusjonene
v/gruppedeltakerne
Kl. 20.00 – MIDDAG m/underholdning v/festkomiteen(?)
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Søndag 25. sept.

Kl. 09.00 – Vestfold-samfunnets framtid
Hva er SVs prioriterte politiske saker
Forandring 2017/ForskjellsVestfold «Rød sak»
v/Olav Sannes Vika, fylkesleder
* Innspill og spørsmål
Kl. 10.00 – Fattigdom og sosial ulikhet i Vestfold v/leder Anniken Bechstrøm, FO vestfold
* Innspill og spørsmål
Kl. 11.00 – Kommunen som en attraktiv arbeidsgiver – vår rolle som arbeidsgiver.
Pensjon, heltid deltid, privatisering og midlertidige ansettelser v/Fagforbundet i
Vestfold.

Kl. 12.00 LUNSJ

Kl. 12.45 – Debatt om forskjellsVestfold
Kl. 14.00 – Hva vil vi gjøre for Vestfold samfunnet om vi kommer på stortinget.
v/ Elin Dahling, Lars Egeland og Grete Wold Tønsberg.
Det er ikke sikkert at uravstemningen er ferdig (2. valgomgag) men våre tre gode
kandidater har diskutert, og tenkt mye – og gjort sinne erfaringer om å stå på valg.
Derfor vil vi at de skal få siste ordet i debatten om Vestfolds framtid.
Kl 14.45 Avsluttende debatt
Kl. 15.30 – Vel hjem!
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