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8. september 2015

Åge Tovan og Bjarne Jensen: "Kommunereformen – demokratisering eller

byråkratisering?".

Bjarne Jensen er professor i forvaltnings konomi ved H gskolen i Hedmark og har vært

rådmann i Bergen og Kristiansand. Åge Tovan har i 12 år vært ordf rer i L renskog. De har

således den beste bakgrunn for å belyse og mene noe om nskeligheten av

kommunesammenslutninger på Nedre Romerike.

13. oktober 2015

Rune Slagstad: "De nasjonale strateger og Finn Lied".

Rune Slagstad er sosiolog, idehistoriker og professor tilknyttet Institutt for samfunnsforskning. Han har utgitt

flere b ker, bl.a. «De nasjonale strateger» i 1999. En av de omtalte strateger var Finn Lied som d de i fjor.

Lied var i flere tiår leder for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller og sto som industriminister for

etableringen av Statoil, hvor han senere ble styreleder.

27. oktober 2015

Jan Erik Grindheim: "Hva skjer med Europa?".

Jan Erik Grindheim, statsviter og styreleder for Europabevegelsen, holder foredrag om bakgrunnen for og

konsekvensene for utviklingen i Europa og innen EU av de store flyktningestr mmene til europeiske land

fra Syria og Nord-Afrika.

10. november 2015
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Tidl. generalsekretær Per Edgar Kokkvold: "Ytringsfriheten – en rett til å krenke?"

Per Edgar Kokkvold har vært journalist og redakt r i Dagsavisen (Arbeiderbladet), generalsekretær i

Pressens Faglige Utvalg og er nå bidragsyter i Aftenposten. Han har i mange år stått sentralt i debatten om

god presseskikk og viktigheten av ytringsfrihet.

24. november 2015 (ekstra)

Professor Frank Aarebrot: "He’s dead, but he won’t lie down".

Frank Aarebrot har valgt en Otto Nielsen-sangtittel som tittel for sitt foredrag som dreier seg om hvorvidt

de senere års kning for det politiske ytre h yre i Europa er en «d gnflue» eller varig trend. Aarebrot er

professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og vil bl.a. være kjent for sine 200

minutters forelesninger på TV.

8. desember 2015

Dr. philos ystein Kock Johansen om "Steder man b r ha sett i sitt liv"

ystein Kock Johansen er dr. philos. i arkeologi, forfatter, ekspedisjonsdeltaker og meget bereist. Han har

bl.a. forfattet en biografi om Thor Heyerdahl som han samarbeidet med i mange år. Kock Johansen vil

fortelle om steder man b r ha sett, enten de nås med charterfly eller ikke.
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