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ARENDALSUKA 2014 

 

Mål: 

 

Arendalsuka  skal etter egen oppfatning: 

 

 være en politisk møteplass. 

 bidra til engasjement og interesse for politikk 

 bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale 

nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. 

 

Dette kan vi benytte til å rette søkelyset mot våre egne saker på arrangementet, hos politikere, 

organisasjoner og næringsliv og i media. I et år uten valg kan det være lettere å sette agenda.  

 

Samtidig er Arendalsuka en "folkefest" med en svært godt besøkt "politisk gågate" med stands for 

politiske partier og organisasjoner. Dette kan vi benytte til å komme i dialog med "folk flest". 

 

 

Konsept: 

Konseptet er ikke ferdig utviklet. Det er behov for å ta stilling til hvilket nivå vi skal legge oss på. 

 

Politisk gågate:  

Vi har sikret oss en stand. Bemanning fra SMSØ Agder og det sentrale sekretariatet mandag-lørdag. 

Konseptet "Ikke brenn deg – Svart arbeid er en tyv" kan benyttes. 

 

Deltakelse i hovedprogrammet: 

12.august kl 1300, Kan norsk arbeidsliv bestå, med bl.a Robert Eriksson 

11.august kl xxxx, Ungdomspartilederdebatt, mulig å foreslå tema 

 

Eget arrangement: 

Vi har tilgang på Bakgården i Fagforeningenes hus i Arendal sentrum 12.august fra ettermiddagen og 

til 0200. Det er minst konkurranse på sen kveldstid foreløpig. 

 

Vi ser for oss et kultur/underholdninsginnslag som kan trekke folk, etterfulgt av en debatt eller et 

seminar. Arbeidsmarkedskriminalitet er et aktuelt tema, men dette må i så fall spisses.  

 

Vi har mulighet til å legge frem en undersøkelse i tilknytning til arrangementet. 

 

Arbeidstittel: "Svarte natta".  

 

Nødvendige avklaringer: 

Ønsker Samarbeid mot svart økonomi å benytte Arendalsuka som arena ut over stand? 

Er det spesielle tema vi ønsker å sette søkelyset på? 

Hvilket nivå skal vi legge oss på når det gjelder bemanning/representasjon? 

Skal vi ha vårt eget arrangement? 

Skal vi forsøke å påvirke andre arrangement? 

 

Videre arbeid 

Sekretariatet får fullmakt til å arbeide videre ut fra de føringene som gis i møtet. 

Nytt konsept legges frem på neste møte. 

http://www.arendalsuka.no/

