
Samfundsmøte 
14. april 2018 

 

Fremtidens 
arbeidsmarked? 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:14 
2. Styreprotokoll 

- Dagsorden godkjennes ved akklamasjon med 
endringer i punkt 4 og 5 

3. Politisk femminutt 
- Kristian Schulz 
- Eivind Rindal 

4. Innledning ved Victoria Sparrman 
- Forsker fra SSB 
- Har sett på utvikling i arbeidsstyrken og sysselsetting 
- Man vil trenge færre sivilingeniører og høyt utdannede 
- Nedgangen i olja er årsaken til dette. Samtidig oppgang i etterspørsel etter 

helsefagarbeidere. 
- Sammenheng mellom arbeidsstyrke og sysselsetting 
- Har vi behov for mer arbeidskraft fremover? Ja - i alle sektorer 

5. Innledning ved Trond Andresen 
- Blir vi mennesker overflødige? Eller får vi 4-dagersuke og 

5-timersdag? 
- Rask innføring i kybernetikkens verden 
- Media framstiller en dyster fremtid 
- Ta apokalyptiske framtidsscenarier med en stor klype salt 
- Snakk heller om alt som er mulig å få til med teknologi - positivisme 



- Borgerlønn er ikke løsninga, det vil bare føre til at folk føler seg 
ubrukelige. 

- Humaniora og media liker å snakke om alle problemene, ingeniørene 
snakker om løsningene 

- Omskoler, del på resterende jobber med kortere arbeidsuker og -dager 
- Automatisering er ikke menneskefiendtlig 

6. Kunstnerisk innslag ved Candiss 
- Fremfører “NTH-Lade” 

7. Pause - 19:54 
8. Sofaprat med spørsmål fra salen 

- Vilde Lofthus Rooth: Hvordan skal fremtidas arbeidsmarked finansiere en 
velferdsstat? 

- Eirik Sande: Finnes det et alternativ i fremtiden for ikke-sosiale, 
ikke-kreative folk? 

- Eivind Rindal: Hvordan vil de ikke-industrialiserte landene gå 
automatiseringa i møte? 

- Øyvind Bentås: Hvorfor er vi så avhengige av arbeidsinnvandring når vi 
opplever økende ledighet? Er folk for lite mobile? Bør vi tvangsflytte folk? 

9. Eventuelt 
- Eirik Sande 
- Adrian 
- Torkil 
- Tale Bærland 
- Gabriel Qvigstad 

10. Kritikk av møtet 
- Fridtjof Klareng Dale 

11. Møtet er hevet - 20:47 
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