VÅRPROGRAM

Få innsikt - bli med i nettverket vårt!

FORNØYDE: Deltagere på
Debattskolen 2016.
Generalsekretær i PF,
Anne Cathrine Gjærde t.v.,
president i PF, Silvija Seres t.h.

POLYTEKNISK FORENING

Polyteknisk Forening har 165-årsjubileum i år og er Norges
eldste forum for samfunnsdebatt. Vi er en politisk uavhengig,
ikke-kommersiell og tverrfaglig organisasjon med 18
forskjellige faglige nettverk som drives på frivillig basis.
Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker
med forskjellig bakgrunn for å diskutere og finne
løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger.
Anne Cathrine Gjærde er fra 2014 generalsekretær.

Polyteknisk Forening
Rosenkrantz’ gt. 7, 0159 Oslo
Tlf: 22 42 68 70
www.polyteknisk.no

DEBATTSKOLEN
Å delta i samfunnsdebatten har blitt viktigere enn noensinne.
Ønsker du en ekstra dytt og mer kunnskap om hvordan du
kan kaste deg ut i debatten? Bli med på Debattskolen 2017!
På Debattskolen får du knyttet kontakter på tvers av fag og
aldersgrupper, og inspirasjon og kunnskap om debatt både
skriftlig og muntlig.
Følg med på nettsiden vår og på e-post for
å få vite når påmeldingen åpnes.
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Høsten 2016 arrangerte vi Debattskolen
for andre år på rad med stor suksess!
Se bilder på facebook.com/debattskolen
4
HUSK AT DU OGSÅ FINNER POLYTEKNISK FORENING
PÅ SOSIALE MEDIER
facebook.com/polyteknisk
Polyteknisk Forening
twitter.com/polyteknisk
instagram.com/polyteknisk
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HOVEDSTYRE
1. Silvija Seres

president

2. Ingrid Stange

visepresident

3. Hans M. Borchgrevink

styremedlem

4. Donatella de Paoli

styremedlem

5. Carsten Paludan-Müller

styremedlem

6. Jørn Bremtun

styremedlem

7. Bernt Apeland

styremedlem
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INNHOLD

Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper
du finner noe som interesserer deg.
Husk å melde deg på! Møtene i PF Senior er uten
påmelding.

INNOVASJON: PF Innovativt
Nettverk arrangerte frokostmøte
om FNs bærekraftmål under
Oslo Innovation Week 2016.


JANUAR
FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI
JUNI
MØTER ORDNET ETTER NETTVERK

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Se www.polyteknisk.no for oppdatert program
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PROGRAM VÅR 2017

Påmelding via www.polyteknisk.no der ikke noe
annet er angitt. Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Se www.polyteknisk.no for oppdatert program.
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effektivt virkemiddel? Og er det slik at disse er bedre enn
reguleringer?
PF Energi tar debatten.
Arrangementet inngår i Klimafestivalen §112.

PF ENERGI
MARKED ELLER STAT – HVA REDDER KLIMA?
24. JANUAR, 17.00. HÅNDVERKEREN

Ved innføringen av globale så vel som regionale og nasjonale
klimamål har det vært en dikotomi mellom reguleringer
på den ene siden og markedsbaserte mekanismer på
denne andre siden. CDM-mekanismene, ETS-markedet,
opprinnelsesgarantier og elsertifikatordningen er eksempler
på markedsbaserte klimatiltak. Paris-avtalen legger også
opp til at markedsbaserte mekanismer vil være et viktig
instrument for å nå målene.
Samtidig har erfaringene til nå med flere av de
markedsbaserte mekanismene vært blandet. I flere tilfeller
har svakhet i markedsdesign medført stor ubalanse mellom
tilbud og etterspørsel og kollaps i pris. Følgen av dette har
vært mindre investeringer i fornybar energi enn forutsatt og
de faktiske CO2 utslippene har også vært mindre.
Det er derfor grunn til å stanse opp og stille noen spørsmål.
Hva er egentlig erfaringene med ulike markedsbaserte
mekanismer så langt? Er markedsbaserte mekanismer et

LUNSJMØTE MED OED:
MULIGHETER OG UTFORDRINGER PÅ NORSK SOKKEL
25. JANUAR, 11.30–13.00. LUNDIN, LYSAKER

Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i
Oljedirektoratet.

PF OLJE/NPF OSLO
YRKES- OG UTDANNINGSMESSEN 2016,
I REGI AV ASKER ROTARY

30. JANUAR, 18.00–20.30. ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE

PF OLJE/NPF OSLO
FRIHANDELSAVTALENE UNDER PRESS.
HVA ER UTFORDRINGENE FOR NORGE?
6. FEBRUAR, 12.00–14.00, HÅNDVERKEREN

Arne Melchior, Dr. polit. og seniorforsker.
Globaliseringen har ført til et kappløp om nye frihandels
avtaler på tvers av kloden. Men frihandelen er under

JANUAR

JANUAR
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angrep fra både venstre og høyre i flere land. Brexit var et
radikalt brudd med det europeiske prosjekt, og Trump har
signalisert dramatisk endring i USA’s handelspolitikk. Hva
er frihandelens skjebne i denne nye tid? Vil det globale
handelssystemet bli undergravet og truet av proteksjonisme,
eller er Brexit og Trump bare furting fra gamle stormakter
som mister sin dominans?

OLJEHJØRNET

Hva ønsker de globale selskapene, og hvilke fordeler har
de av frihandelsavtalene sammenliknet med de små og
mellomstore bedriftene?

Håvard Steinsrud, prosjektdirektør.

Hva er utfordringene for Norge hvor 37 % av eksporten
og 46 % av importen skjer i regi av utenlandskeide
bedrifter?

GODSTRANSPORTEN I NORGE:
ER OSLO DET NATURLIGE NAVET?

Dr. polit. og seniorforsker Arne Melchior tok doktorgraden over
temaet internasjonal økonomisk integrasjon. Han leder NUPIs
forskningsgruppe for internasjonal økonomi og har ledet en rekke
forskningsprosjekter om internasjonal handel og global utvikling,
handelspolitikk, internasjonal ulikhet, geografisk økonomi og regional
utvikling. Han har i tillegg til globale spørsmål og handelspolitikk
arbeidet med Asia, India, Kina og Russland. Som tidligere
saksbehandler og byråsjef i Handels- og sjøfartsdepartementet har
han også erfaring fra internasjonale handelsforhandlinger, både
bilaterale og multilaterale. I november 2016 overleverte han NUPIrapporten «TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg» til
næringsministeren.

PF SENIOR

TIDSPUNKT ANNONSERES PÅ POLYTEKNISK.NO

PF OLJE/NPF OSLO
LUNSJMØTE: PRESENTASJON AV TRESTAKK-UTBYGGINGEN
14. FEBRUAR, 11.30–13.00. STATOIL, FORNEBU

PF OLJE/NPF OSLO

15. FEBRUAR, 17.00–19.00. HÅNDVERKEREN

PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET
PRESENTASJON AV NYE «OG21-STRATEGI»
28. FEBRUAR, 11.30–13.00. LUNDIN, LYSAKER
Gunnar H. Lille, direktør i OG21.

PF OLJE/NPF OSLO
EFFEKTTARIFFENE KOMMER (HVORDAN VIL
SMARTE MÅLERE PÅVIRKE STRØMMARKEDET?)
28. FEBRUAR, 17.00. HÅNDVERKEREN

PF ENERGI

FEBRUAR

FEBRUAR
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TIDSPUNKT ANNONSERES PÅ POLYTEKNISK.NO

MARS

PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI

6. MARS, 12.00–14.00. HÅNDVERKEREN

Fredrik Engelstad, Professor emeritus i sosiologi.
De politiske begivenhetene i 2016 har bragt frem nye
diskusjoner om eliter og makt. Mange mener at elitene har
misbrukt sin makt og fjernet seg fra folket, som de snarere
burde representere. Men hva menes egentlig med eliter?
Hvor kommer de fra, og hva slags makt har de? Foregår en
stor del av deres maktutøvelse i det skjulte?
Fredrik Engelstad er professor emeritus i sosiologi. Han var medlem
av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen 1998–2003 og
er medforfatter av boken Norske makteliter. Nylig har han skrevet om
makt og eliter i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/2016.

PF SENIOR
ØKT ULIKHET I INNTEKT; EN UUNNGÅELIG
KONSEKVENS AV INTERNASJONALISERINGEN?
22. MARS, 08.00–10.00. HÅNDVERKEREN

Økte inntektsforskjeller og svak utvikling i reallønningene
i middelklassen blir av mange pekt på som sentrale
forklaringer på endringene i det politiske landskapet i mange

Vi arbeider
for å skape et
framtidsrettet og
trygt arbeidsliv.

samfunnsviterne.no

NORSKE MAKTELITER - FINNES DE?

samfunnsviterne.no

MARS

DEMOKRATIET I KRISE?
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vestlige land de senere år, senest eksemplifisert ved Trump
og Brexit.
Utviklingen har funnet sted i en tid der næringslivet har blitt
stadig mer internasjonalisert/globalisert. Møtet tar sikte på å
belyse sammenhengen mellom økt grad av internasjonalisering
og endringer i inntektsfordelingen, og spør videre om økonomer
har sviktet i formidlingen av slike sammenhenger til politikere
og allmenheten. Videre vil foredragsholderne bli oppfordret til å
peke på veier ut av miseren.

PF SAMFUNNSØKONOMI
LUNSJMØTE: PRESENTASJON AV
WISTING-PROSJEKTET AV OMV

Vebjørn Kroll Selbekk er norsk redaktør, journalist og
samfunnsdebattant med et kristenkonservativt ståsted.
Han er i dag redaktør i den kristne dagsavisen Dagen.
Han fikk mye medieoppmerksomhet i 2006 etter at han valgte å trykke
de såkalte muhammedkarikaturene. Han ble kjent som islamkritiker og
forkjemper for ytringsfriheten.

Hege Storhaug forteller følgende om foredraget sitt og starter med
å sitere avslutningen i Arnulf Øverlands dikt Du må ikke sove (1938):
«”Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!”

YTRINGSFRIHET OG YTRINGSANSVAR

Parallellen til i dag er slående. Kritikere av islam trues på
livet og må leve med politibeskyttelse døgnet rundt, som
den svenske kunstneren Lars Vilks, den danske tegneren og
pensjonisten kurt Westergaard, og i 2004 ble Theo van Gogh
drept og strupeskåret i Amsterdam fordi han regisserte en
kortfilm om islams kvinneundertrykking.

Vebjørn Kroll Selbekk og Hege Storhaug

Islam vokser raskt i Europa, dertil en form for islam med helt
klare totalitære trekk. Politikere flest velger å tie. Hvorfor?

23. MARS, 11.30–13.00. LUNDIN, LYSAKER

PF OLJE/NPF OSLO

3. APRIL, 12.00–14.00. HÅNDVERKEREN

Vebjørn Kroll Selbekk tar dere med inn i stormens øye i
karikaturstriden for ti år siden. Dette er hans personlige
historie om hvordan det var å befinne seg midt i et ragnarokk
av blodige drapstrusler, livvakter, politibeskyttelse, mediekjør
og politiske beskyldinger. Med dette som utgangspunkt
drøfter han hvordan ytringsfriheten, når det gjelder debatten
om islam, undertrykkes ved hjelp av frykt og vold.

Ytringsfriheten, som er alle andre friheters mor, er på
retur. Hvordan skal vi borgere forholde oss til at vårt
politiske lederskap ikke tar et oppgjør med vår tids
sivilisasjonssammenstøt?»
Hege Storhaug er norsk journalist, forfatter og politisk aktivist. Hun
jobber som informasjonsleder i stiftelsen Human Rights Service.

APRIL

APRIL

14

17
Storhaug har engasjert seg i samfunnsdebatten omkring spørsmål
knyttet til tvangsekteskap, islam, islamisme og integrerings- og
innvandringspolitikken generelt.

PF SENIOR
PLENUMSMØTE: VALGKAMPEN 2017
18. APRIL, 18.00. LITTERATURHUSET

Hva er utsiktene for valgkampen 2017 etter Brexit og
Trump? Har vi et debattklima i Norge hvor vi blir utfordret
på våre egne meninger, eller er vi i ferd med å skape et
debattklima som setter oss tilbake? PF setter fokus på
«ekkokamrene» i den offentlige samtalen og inviterer alle
medlemmer til debatt.

POLYTEKNISK FORENING
STATUS FOR EUROPEISK KJERNEKRAFT
30 ÅR ETTER TSJERNOBYL
25. APRIL, 17.00. HÅNDVERKEREN

PF ENERGI, PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER
OG PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM
LUNSJMØTE: SMALL CAP, M&A

26. APRIL, 11.00–14.00. DNB, BJØRVIKA

PF OLJE/NPF OSLO

GENERALFORSAMLING I NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP
26. APRIL, 18.00. STED ANNONSERES PÅ POLYTEKNISK.NO

PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP
HVILKEN TRANSPORTLØSNING ER BEST FOR RING 2 I OSLO?
3. MAI, 14.30–16.30. HÅNDVERKEREN

PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET
ANTIBIOTIKARESISTENS: EN GLOBAL TRUSSEL?
TIDSPUNKT ANNONSERES PÅ POLYTEKNISK.NO

PF HELSE
FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV, ER DETTE
ET STRUPETAK PÅ NÆRDEMOKRATIET?
8.MAI, 12.00–14.00. HÅNDVERKEREN

Bjørnar Moxnes, leder for partiet Rødt.
Bjørnar Moxnes: «I forslaget til ny kommunelov foreslås det at
dersom administrasjonen i en kommune unntar et dokument
fra offentlighet, og en folkevalgt får kjennskap til innholdet, så
skal politikeren kunne bli straffeforfulgt dersom han eller hun
røper opplysningene. Det spiller ingen rolle om opplysningene
ikke er i konflikt med taushetsplikten i forvaltningsloven eller
straffelovens bestemmelser om privatlivets fred. Dette vil
fungere som en effektiv munnkurv for lokalpolitikere. Det vil frata
oss muligheten til å formidle viktig informasjon til innbyggerne,

MAI
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16

JUNI
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og skape et klima der lojaliteten til administrasjonen veier tyngre
enn lojaliteten til dem som har valgt oss inn.»
Bjørnar Moxnes er en norsk politiker som siden 2012 har vært leder
for partiet Rødt. Han er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe
i Oslo. Han ble politisk aktiv etter at nynazister begynte å markere
seg i Oslo på 90-tallet. Senere ble han en del av det radikale miljøet
på Oslo katedralskole og ble medlem av Rød Ungdom. VG Helg kåret
Bjørnar Moxnes våren 2007 til landets 8. største politiske talent.

SOMMERAVSLUTNINGSMØTE, DIGITALISERING.
MULIGHETER OG TRUSLER FOR NORSK OLJEOG GASSVIRKSOMHET
8. JUNI, 11.30–16.30. HÅNDVERKEREN

PF SAMFUNNSØKONOMI OG PF OLJE/NPF OSLO

PF SENIOR
GEOLOGI & VIN

11. MAI, 17.30–21.00. LUNDIN, LYSAKER

PF OLJE/NPF OSLO
PLENUMSMØTE: POLYTEKNISK FORENING 165 ÅR

SENTRALE
MØTELOKALER

15. JUNI, 18.00. STED ANNONSERES PÅ POLYTEKNISK.NO
Vi feirer med boklansering med smakebiter fra PFs og
Norges historie. Det blir foredrag, smakebiter fra boka m.m.

POLYTEKNISK FORENING
BARN OG UNGES REISER I BY

6. JUNI, 15.00–17.00. HÅNDVERKEREN

PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET

Kun 5.000 kr per dag
for bedriftsmedlemmer.
Hver tredje dag er gratis.
For mer informasjon se polyteknisk.no.
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MØTER ORDNET ETTER NETTVERK
PF BÆREKRAFT
Kontakt: Stine Lise Hattestad, stine@purecsr.no
Møtene blir annonsert løpende på polyteknisk.no

Stadig flere ser fordelene
med medlemskap i NITO
Med nesten 80.000 medlemmer er vi landets
største organisasjon for ingeniører og teknologer
med bachelor- og masterbakgrunn. I tillegg til en
rekke økonomiske fordeler får du også tilgang til
faglige nettverk og kompetanseutvikling.
Sjekk alle medlemsfordelene på www.nito.no
Kontakt oss på 22 05 35 00 eller epost@nito.no

PF ENERGI
Kontakt: Bjarne Børresen, bjarne.boerresen@gmail.com
24/1: Marked eller stat – hva redder klima?
28/2: Effekttariffene kommer (hvordan vil
smarte målere påvirke strømmarkedet?)
25/4: Status for europeisk kjernekraft 30 år
etter Tsjernobyl
PF HELSE
Kontakt: Hans M. Borchgrevink, 970 46 407,
hansmborch1@gmail.com

Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no:
Antibiotikaresistens: en global trussel?

NETTVERK

NETTVERK
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PF HIT SOCIETY
Kontakt: Henning Anthonsen, henninganthonsen@gmail.com
HIT Society er en ny gruppe som vil fokusere på
innovativ teknologi med stor innvirkning på fremtiden.

PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Gruppen er slått sammen med PF Kultur.

PF INNOVATIVT NETTVERK
Kontakt: Christoffer Hovde, 930 88 576,

borge.bjorneklett@gmail.com

PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP (NMS)
Kontakt: Børge Bjørneklett, 901 95 778,
26/4: Generalforsamling i PF NMS

christoffer.hovde@gmail.com

Møtene blir annonsert løpende på polyteknisk.no.
PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI
Kontakt: Kjell Roland, 907 70 256,
kjell.roland@norfund.no

Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no:
Demokratiet i krise?
PF JCI INNOVATION
Kontakt: Gro Engen, gro@trigonor.no
Møter blir annonsert løpende på www.polyteknisk.no.
PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER
Kontakt: Randi Aamodt,
randi.aamodt@oppegard.kommune.no

25/4: Status for europeisk kjernekraft 30 år
etter Tsjernobyl

PF NORSK STYRENETTVERK
Kontakt: Jon Arve Risan, 977 88 940,
jon.arve.risan@norstella.no

Norsk Styrenettverk tar over etter Styreakademiet som
har gått ut av PF fra i år. Møter vil bli annonsert på
polyteknisk.no.
PF OLJE / NPF OSLO
Kontakt: Anne K. Knausgård, 913 92 319,
anne.knausgard@outlook.com

25/1: Lunsjmøte med OED,
«Muligheter og utfordringer på norsk sokkel»
30/1: Yrkes- og utdanningsmessen 2016,
i regi av Asker Rotary
14/2: Lunsjmøte: Presentasjon av Trestakk-utbyggingen
28/2: Presentasjon av nye «OG21-strategi»
23/3: Lunsjmøte: Presentasjon av Wisting-prosjektet

NETTVERK

NETTVERK
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NETTVERK

24

25
26/4: Lunsjmøte: Small Cap, M&A
11/5: Geologi og vin
8/6: Sommeravslutningsmøte: Digitalisering.
Muligheter og trusler for norsk olje- og gassvirksomhet
I tillegg skal PF Olje/NPF Oslo holde «Oljehjørnet».
Dato og sted annonseres på www.polyteknisk.no.
PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET
Kontakt: Vivill Vinsrygg, vvi@toi.no
15/2: Godstransporten i Norge: Er Oslo
det naturlige navet?
3/5: Hvilken transportløsning er best for Ring 2 i Oslo?
6/6: Barn og unges reiser i by

6/3: Norske makteliter – finnes de?
3/4: Ytringsfrihet og ytringsansvar
8/5: Forslag til ny kommunelov, er dette et strupetak
på nærdemokratiet?
Møtene til PF Senior holdes i utgangspunktet i
Sangerhallen i 5. etasje i Håndverkeren. Se forøvrig
elektronisk utsendelse for eventuelle forandringer.
PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM
Kontakt: Egil Borse-Svensen, 920 15 675, egil@bics.no
Møtene blir annonsert løpende på www.polyteknisk.no
PF URBANIA
Kontakt: Dorina Dobnig, 928 36 857,
Dorina.Dobnig@statsbygg.no

PF SAMFUNNSØKONOMI
Kontakt: Terje Strøm, 464 41 009, terje@nyanalyse.no
22/3: Økt ulikhet i inntekt; en uunngåelig konsekvens
av internasjonaliseringen?
PF SENIOR
Kontakt: Yngvar B. Bugge, 951 71 089,
yngvar.bugge@gmail.com

6/2: Frihandelsavtalene under press. Hva er
utfordringene for Norge?

PF Urbania tar over etter Norsk Bolig- og
Byplanforening som har gått ut av PF fra i år. Møter vil
bli annonsert på polyteknisk.no.
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NOTATER

Vi kjemper
for deg
og faget du
brenner for

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Scan møteprogram

Bli medlem!

Gå inn på polyteknisk.no/medlem
eller ring oss på: 22 42 68 70

Polyteknisk Forening

Rosenkrantz’ gate 7, 0159 OSLO

