Pensjonstoget til fremtiden står på perrongen – toget går kanskje et sted du ikke ønsker...
Til deg som er ung: «Det er din fremtid og din pensjon slaget står om. Vil du vite mer?»

27. oktober

Handel og Kontor i Norge, Fagforbundet,
Norsk Tjenestemannslag og Norsk Arbeidsmandsforbund
inviterer til

2015

NASJONAL
PENSJONSKONFERANSE

Bare Egil Band
åpner konferansen

Pensjonskonferansen vil samle tillitsvalgte fra ﬁre
LO-forbund, statsråder, ungdomspolitikere og forskere
til innledninger og debatt.
Konferansier
og debattleder:
Kaia Storvik fra
Agenda

Velkommen til en av årets viktigste begivenheter.
Bli med på den nasjonale pensjonskonferansen 2015!
TID OG STED

DEBATTENE

Tirsdag 27. oktober kl 09.30–14.30
på Raddison Blu Plaza Hotell,
Sonja Henies plass 3, Oslo.

Privatiseringens pris:

HVEM INVITERES?
Pensjonskonferansen vil samle tillitsvalgte
fra ﬁre LO-forbund, statsråder, ungdomspolitikere og forskere til innledninger
og debatt.
Konferansier og debattleder:
Kaia Storvik fra Agenda. Dagbladets
Stein Aabø oppsummerer debattene.

Hva skjer med pensjonene når kommunal
virksomhet privatiseres og hvordan blir
fremtidig pensjon? Arbeidsminister
Robert Eriksson og LOs nestleder
Tor Arne Solbakken møtes til debatt.
Likestillingsperspektiv:

Kvinner tjener mindre, skifter jobb oftere
og mange jobber deltid. I tillegg lever de lenger
enn menn. Dette går utover kvinners pensjon.
LOs nestleder Tor Arne Solbakken utfordrer
arbeidsministeren.

MUSIKKEN
Bare Egil Band åpner konferansen

med treffsikre sanger om pensjon.

INNLEDERNE
Jon Hippe, velferdsstatsforsker i FAFO:
«Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor.»
Aksel West Pedersen, forsker på velferd,
likestilling og pensjon: «Tjenestepensjon i et
likestillingsperspektiv.»
Sissel Rødevand, aktuar i Actecan:
«Pensjon etter privatisering.»
Dag Terje Andersen (Ap), andre nestleder
i Arbeids- og sosialkomiteen: «Tjenestepensjon
i offentlig og privat sektor – endring til det
bedre?»

De unge betaler regningen:

Hvis ikke noe gjøres for å ivareta ansattes
interesser for fremtidens tjenestepensjon,
blir det dagens unge som må ta regningen
for pensjonsreformen. Det er på tide å
invitere ungdomspolitikerne inn!
Mani Hussaini (AUF), Nicholas Wilkinson
(SU), Sara Berge Økland (FpU) og en
representant fra Unge Høyre møtes til debatt.

MELD DEG PÅ NÅ!
Da det er begrenset antall plasser, anbefaler
vi at du melder deg på allerede nå.

INFORMASJON OG PÅMELDING
Påmelding til gunny.busund@handelogkontor.no
Spørsmål rettes til Gunny Busund. Telefon 979 91 666
Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo • Telefon 23 06 11 80 • Faks 23 06 12 06
E-post: post@handelogkontor.no

handelogkontor.no
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Din pensjon, din fremtid

