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TILLIT - samfunnets grunnlag,
hvordan fastholder vi det?
Tillit er forutsetning for fellesskap. Uten tillit er vi fremmede og usikre, og ender med også å bli fiendtlige
overfor hverandre.
Vårt nordiske velferdssamfunn har vært holdt oppe av en grunnleggende tillit. Men det gjelder jo ikke for alle
like mye. Hva så med dem, som ikke opplever det slik? Kan vi utvikle tilliten mellom oss som borgere og i vårt
forhold til myndighetene – i et flerkulturelt samfunn, preget av individualisering og markedsgjøring?
Når tillit krakelerer, erstattes den av noe annet. Og årets tema fikk dessverre en aktualitet som vi gjerne skulle
ha vært foruten. Bomben i Oslo og massakren på Utøya rystet oss alle, og skulle bidra sterkt til å sette farge på
drøftingene i København.
TVIVL2011 la ikke opp til å finne allmenngyldige svar på de spørsmål som ble tatt opp. Den enkelte må selv gå
videre og møte sine valg – men forhåpentligvis på et klokere grunnlag?

TVIVL2011 ble gjennomført med støtte fra:
Den norske ambassade i København
Bergen kommune, Seksjon for kunst og kultur
Bergens Riksmålsforening
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TVIVL 2011 - TILLIT:
FORNYELSE OG KONSOLIDERING
Siden 2002 er det avholdt årlige, åpne helgearrangementer i Norge, Danmark og Tyskland omkring tema tvil,
satt opp mot skråsikkerhet, slik den ytrer seg i ulike sammenhenger. Tvilsdagene ble dermed avviklet for
tiende gang i 2011, året for frivillighet. Og i likhet med tidligere år reflekterte arrangørgruppens
sammensetning en tverrfaglig samfunnsmessig orientering, med et særlig blikk på pedagogiske, helsemessige,
kulturelle og politiske utfordringer i Norge og Danmark.
Ved seks av de i alt ti tvilsarrangementene har Fondet for dansk-norsk samarbeid gitt det fysiske rammeverk,
første gang i 2004 (Holberg), deretter i 2006 (Ibsen) og igjen i 2008, hvor også Lysebu med hell ble brukt som
arena.
Under TVIVL 2009 ble Schæffergården så videreutviklet som det naturlige møtested for et nettverk i utvikling,
da styret i Fondet for dansk-norsk samarbeid definerte sin danske base som arena også for de to neste
arrangementene. Og med Autoritet i 2009, Dannelse i 2010 og Tillit i 2011 videreførte man også et det
samfunnsanalytiske temavalg som ble startet med Zweifel 2007 – Anerkjennelse i Berlin.
Knappe to måneder før TVIVL2011 slo 22. juli inn og endret mange av våre grunnleggende forestillinger om det
’trygge’ Norden. Dette utfordret arrangørene til å oppdatere og aktualisere programmet. Tre uker før
konferansen ble et meget ubeleilig avbud fra hovedtaler Kai Eide den åpning som skulle til for å løfte inn ferske
erfaringer etter Utøya. Vi valgte å inkludere helt unge kandidater, som jo også var målskive for massakren.
En overbyggende tvilsforelesning til innledning av arrangementet ble innstiftet i 2010. Tvilsforedraget skal
belyse både årets tema og tvilen som sådan. Årets foredragsholder ble dermed en ung masterstudent i
statsvitenskap ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Med tidligere bakgrunn fra AUF
var han nå på Utøya i juli som representant for Norsk Tjenestemannslag, for å orientere om og verve
medlemmer til fagbevegelsen. Men han skulle komme til å stå sentralt i en av de mest dramatiske
redningsaksjonene under massakren.
Arrangementene hadde ellers et noe kortere forløp – to døgn, rammet inn av måltidsfellesskap: lunsj fredag og
lunsj søndag. TVIVL-konseptets har kanskje vært kjent for en ambisiøs programmering og høy tetthet mellom
innslagene. Dette inspirerte oss til å prøve en avvikingsmodell med færre innlegg, med samtale i bevegelse og
muligheter for å anvende uteområdene og omgivelsene i større grad. Og lørdag formiddag fikk alle utnyttet
nærheten til naturen ved Schæffergården, gjennom vandrergrupper – eller Tankegang – som en av deltakerne
så treffende døpte tiltaket. Aktiviteten og samtalen i gruppene ble også hentet frem på søndag morgen, og gav
retning til den avsluttende debatten i konferansens avslutningssesjon.
Tverrfaglig forhåndsplassering av deltakerne ved 8-kvinnersbord gjorde aktiviteten i auditoriet mindre
forutsigbar. Innarbeidete kollega- eller faggrupper ble brutt litt opp. Rundt bordet-samtaler og debatter på
stedet gav løsningen med Torvet-debattene lenger nede i gangen mer spenst og økte elementet av avveksling
de gangene vi tok turen til grupperommet P2.
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Selv om det på innleder- og arrangørsiden er god balanse mellom de to lans, dominerer norske deltakere
fremdeles. I år var det et uheldig sammentreff at TVIVL bl.a. kolliderte med den danske lærerforenings egen
kongress.
Til gjengjeld slo tvilsarrangementet sterkere enn noen gang inn i dansk offentlighet gjennom pressen, idet den
eksterne samarbeidspartner i år, Dagbladet Politiken, viet stor plass til både tema og arrangement i sine
spalter. Dette skjedde blant annet gjennom tre kronikker, derav to i norsk språkdrakt, i forkant. I tillegg ble hele
weekenden innledet et åpent folkemøte i torsdag ettermiddag i avisens lokaler nær Raadhuspladsen.
Fremmøtet var godt – og det på dagen for det ekstrautskrevne danske Folketingsvalget! Et slikt partnerskap vil
kunne bli en viktig faktor i budskapsspredningen omkring nye tvilsarrangementer. Tør vi håpe på ytterligere
effekter allerede i 2012?
Bergen / Oslo, desember 2011

Alle fotos: Arne Solli – Første Steg

Sverre Chr. Wilhelmsen
Wilhelmsen Kulturformidling
Prosjekt- og programleder

Per Ivar Vaagland
Generalsekretær
Fondet for dansk-norsk samarbeid
Vertskap, Schæffergården
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KUNST OG TVIL
Kunst er i sitt vesen eksponent for tvil, samtidig som kunstnerisk arbeid til syvende og sist med nødvendighet
må avføde noen valg: premiereteppet skal opp, boken blir utgitt, konserten avholdt. Men før man kommer så
langt kan tvilen på sitt beste være en kjernefaktor både i skapelsen og senere i utøvelsen av kunst. Og under
TVIVL er det nettopp de kunstneriske uttrykk og ytringer som binder tvilsarrangementene sammen, som et
organisk flettverk. Årets inviterte kunstnere berørte og utviklet hver på sin måte konferansens tema og
metode.
Dette skapte rom både øynefallende og rørende sisu-performance fra Päivi Laakso og en åpenhjertig og sterkt
tilstedeværende Stig Sæterbakken, som fremførte utdrag fra sin siste bok Gjennom natten. Når disse begge
primært gjorde bruk av ordet, bidro Gabriel Fliflet til at musikken og sangen også ble et bærende kunstnerisk
element gjennom disse dagene. Og hans Vindsong, fremført med konferansedeltakerne snurrende på hver sin
utdelte spilledåse, markerte både vemodig og varmt at vi alle er i samme båt.
Scene- og filmkunst ble løftet frem i en underholdende og gripende samtale mellom skuespillernestor Jesper
Langberg og operadirektør Tom Remlov, illustrert med filmsekvenser fra TV-serien Sommer. Her fremstiller
Langberg den alzheimerrammede legen Christian Sommer, og utvalgte klipp ble ledsaget av hans egne
refleksjoner. Dette løftet på en sterk måte også frem denne gruppens sterke avhengighet av at det finnes noen
som kan forvalte deres ubegrensede, men ofte språkløse og forvirrede, tillit.
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ARRANGØRER
Følgende norske og danske partnere var med under årets TVIVL-paraply:
FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID - arrangør, vertskap på Schæffergården
Bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge, med
kultur og utdanning som kjerneområder. Fondet har spesialisert seg på seminarer og konferanser,
studieopphold, forskningsprosjekter og bokutgivelser. Fondets virksomhet er knyttet til Lysebu i Oslo og
Schæffergården i København.
STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Regionalt og nasjonalt kompetansesenter, har siden 2003 hatt tvil som ett av sine faglige styringsverktøy i
behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, samt forebygging, forskning og undervisning.
DANMARKS LÆRERFORENING
Ny i arrangørgruppen i år. Foreningen er bl.a. opptatt av tillitsbasert ledelse også innen skolen, og ser
TVIVL2011 som et motstykke til det sterke fokus på det målbare, og et undervisningsområde klargjort til
markedsstyring via kontrakter, fritt valg, virksomhets-modeller, kvalitetsstandarder og nasjonale tester.
DANSKLÆRERFORENINGEN
Hvordan skaper man tillit – proaktivt? Hvorfor er vi mistenksomme? Ut fra dette ble programmet bygges
gjennom fokus på ulike felt: Barn, ledelse, medborgerskap og omsorg - både fra profesjonelle og familie.
Dansklærerforeningen er opptatt av denne type spørsmål, og var med for annen gang i TVIVL-samarbeidet.
DANSK PSYKOLOG FORENING
Foreningens representant, Per Schultz Jørgensen, var særlig opptatt av at vårt nordiske velferdssamfunn, med
sin grunnleggende statlig forankrede solidaritet nedfelt i institusjoner som dagsentre og skoler, fremdeles
utgjør et verdi- og praksisbasert fellesskap som kan danne et sikkerhetsnett for mange utsatte.
KORUS ØST
KompetansesenterØst, organisert under Sykehuset Innlandet HF, avdeling for rusrelatert psykiatri og
avhengighet, var med i TVIVL-samarbeidet for første gang i år. Innen et rusfelt som i mange sammenhenger
opptrer splittet, ser vi i dag en sterk en direktoratisering, hvor man skal skanne for ”alt”. Men mange ønsker
også nye tanker velkommen.
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
For tredje gang i arrangørgruppen dette året. I sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer står det bl.a. at
sykepleieren skal opptre på en måte som styrker pasientens tillit til profesjonen og respekten for
sykepleietjenesten. NSF er opptatt av yrkesutøvelse, av tillit til profesjonen, men også spørsmålet omkring tillit
til det offentlige vs det private.
UTDANNINGSFORBUNDET
Partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer, som arbeider for
et solidarisk samfunn og for et kvalitativt godt opplæringstilbud for alle, basert på kunnskap og omsorg.
Utdanningsforbundet har vært med i TVIVL-gruppen de siste fire årene, og satset på å bidra til at høstens dager
om tillit både kunne inspirere til gode analyser og optimisme og håp med tanke på framtiden.
WILHELMSEN KULTURFORMIDLING - Arrangør og prosjektledelse
TVIVL ledes av Sverre Chr. Wilhelmsen, som har utviklet idéen og realiserte den første tvilskonferansen i Bergen
i 2002. Han har bakgrunn som bl.a. lærer, journalist, informasjonssjef ved Den Nationale Scene i en årrekke og
koordinator for Bergen Art Festival. Han er i dag informasjonsleder ved Stiftelsen Verdighetsenteret, møteleder
og ordstyrer for seminarer og arrangementer og rådgiver for aktører innen kunst og formidling.
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POLITIKEN MED UNDER TVIVL

Som en førende debatavis ønsker Politiken at være platform for tidens vigtigste debatter. Vårt utgangspunkt er
at refleksion og debat gør os klogere og giver det enkelte menneske et bedre og mere oplyst grundlag til selv at
danne sig en mening.
TVIVL har de senere år sat fokus på temaer, som er underliggende til stede mange steder i samfundsdebatten,
men som i TVIVL-konteksten bliver angrebet fra nye vinkler og med en sjælden tværfaglig tilgang, som rummer
potentiale for nye erkendelser.
Årets tema var et kodeord for en helt grundlæggende diskussion om velfærdssamfundets udvikling. Tillid har
været et kernebegreb i opbygningen af de nordiske velfærdsstater, men i de senere år er der i stigende grad
stillet spørgsmålstegn ved tillid som samfundets bindemiddel. TVIVL-dagene tilbyder en enestående mulighed
for at komme dybere med tillidens betydning i bred forstand.
Det har været Politikens håb, at vi kunne bidrage til at formidle denne refleksionen, indsigten og erkendelserne
for et større publikum. Og så er Politiken i øvrigt glad for at kunne støtte et konkret dansk-norsk samarbejde,
som ønsker at de to lande beriger hinanden med deres forskellige erfaringer.
Anita Bay Bundegaard,
Kulturredaktør
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DISSE KUNNE MAN MØTE UNDER TVIVL
Innleggsholdere - kunstnere
MARCO ELSAFADI (N)
Basketballspiller, født i Libanon, oppvekst i Berlin og Norge, tidligere høvding i New Page, en ideell stiftelse for
oppfølging av ungdom.
GABRIEL FLIFLET (N)
Musiker (vokal, trekkspill), komponist, kjent for sitt mangfoldige musikkuttrykk og samspillet med perkusjonist
Ole Hamre i duoen Fliflet/Hamre.
TORE FROST (N)
Filosof, emeritus, Universitetet i Oslo, foreleser med en tverrfaglig orientering. Bøker innen humanistisk filosofi
og åndshistorie, og artikler om etikk og omsorgsfilosofi.
PETER GUNDELACH (DK)
Professor i sosiologi, Københavns universitet. Har arbeidet med sosiale bevegelser, visjoner, nasjonal identitet
og verdier. Ansvarlig for den danske del av The European Values Study.
PER SCHULTZ JØRGENSEN (DK)
Professor emeritus, forsker - med fokus på familien, barns utvikling, sosial integrasjon, utstøting og
marginalisering. Medlem av Børnerådet siden 1994, rådets leder 1998-2001.
IDA KOCH (DK)
Cand.psych, spesialist i psykoterapi og supervisjon. Har vært tilknyttet Den Gule Flyver, et skole- og
behandlingstilbud for utsatt ungdom. Siden 1975 ekstern lektor i kriminologi, Københavns universitet.
JESPER LANGBERG (DK)
Skuespiller, kjent fra en rekke teaterscener, et førtitalls filmer og for det store publikum fra Matador og rollen
som den Alzheimerrammede legen Christian Sommer i TV-serien Sommer.
PÄIVI LAAKSO (N)
Forfatter og billedkunstner, utdannet bl.a. ved Statens Kunstakademi i Oslo. Opprinnelig fra Finland, men
skriver på norsk, og uttrykker seg gjennom bl.a. installasjon og performance.
TOM REMLOV (N)
Administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene og
direktør i Norsk Film AS. Styreleder bl.a. for Filmfondet FUZZ AS.
EIVIND RINDAL (N)
Masterstudent i statsvitenskap ved NTNU, Trondheim. Har bakgrunn fra AUF, men var på Utøya som utsending
for Norsk Tjenestemannslag. Av mange i etterkant regnet som en helt, etter hans rolle i en dramatisk
redningsaksjon.
GURO SLETTEMARK (N)
Jurist, generalsekretær i Transparency Norge siden 2009, tidligere seniorrådgiver i Datatilsynet. Medlem av Den
internasjonale juristkommisjon og norsk avdelings arbeidsutvalg for kriminalitetsbekjempelse og personvern.
STIG SÆTERBAKKEN (N)
Kompromissløs og uredd forfatter, som skriver ubehagelig godt om mennesker de færreste vil ligne på. Gikk av
som sjef for Litteraturfestvalen i Lillehammer i 2008 etter kritikk mot invitasjonen av den omstridte historikeren
David Irving.
PETER HUMMELGAARD THOMSEN (DK)
Formann i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, også jusstudent ved Københavns Universitet. Medvirket i
det åpne møtet i Dagbladet Politiken om torsdagen.
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MARIE AAKRE (N)
Sykepleier, leder i Faglig Etisk Råd, Norsk Sykepleierforbund. Var i 1993 med på å etablere Seksjon for lindrende
behandling ved Regionssykehuset i Trondheim, kompetansesenter for mennesker i sluttfasen av livet.
FRANK AAREBROT (N)
Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, forsker bl.a. på nye demokratier og europeisk
integrasjon, men er kanskje mest kjent som politisk kommentator og valgekspert.

Kommentatorer
ANITA BAY BUNDEGAARD (DK)
Kulturredaktør i Dagbladet Politiken
JENS RAMFJORD (N)
Psykologspesialist, Stiftelsen Bergensklinikkene

Ordstyrere - debattforum/vandrerlag
KAREN VIG ALBERTSEN (DK)
Fondssekretær, Fondet for dansk-norsk samarbeid
PER ARNEBERG (N)
Seniorkonsulent, Utdanningsakademiet
BERIT BAREKSTEN (N)
Sosiolog og spesialkonsulent, Stiftelsen Bergensklinikkene
ARNE KLYVE (N)
Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene
JOHS NERMO (N)
Sosiolog, spesialrådgiver, KoRus Øst
LIS MADSEN (DK)
Utdannelsesleder, Dansklærerforeningen
GORDON ØRSKOV MADSEN (DK)
Formann for Overenskomstudvalget, Danmarks Lærerforening
INGEBORG TVETER THORESEN (N)
Styremedlem, Fondet for dansk-norsk samarbeid
PER IVAR VAAGLAND (N)
Generalsekretær, Fondet for dansk-norsk samarbeid

Konferansier fredag - søndag
SVERRE CHR WILHELMSEN (N)
Kulturformidler, idéhaver og prosjektleder TVIL 2002–2011.
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PROGRAMMET DAG FOR DAG
Fire høstdager i Kongens by om tillit
Hoveddelen av høstens tvilsprogram fant sted på Schæffergården utenfor København, fredag 16.- søndag 18.
september, hvor auditoriet var arena under foredragene. De etterfølgende samtalene og debattene på Torvet
fant sted i grupperommet P2. Musiker Gabriel Fliflet, stuntpoet og billedkunstner Päivi Lakso og forfatter Stig
Sæterbakken bidro på ulike måter til å prege og ”innrede” disse rommene.

TORSDAG 15. SEPTEMBER
EFTER NORGE: KAN VI BYGGE VORES SAMFUND PÅ TILLID?
Åpent arrangement i Pressen, Politikens hus, Vester Voldgade 33, like ved Rådhusplassen, , Kl 17.00-18.30, i
regi av Dagbladet Politiken. Arrangementet krevde forhåndsregistering, men inngangsbilletten var symbolsk.
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Kulturredaktør Anita Bay Bndegaard inviterte til debatt med Norge 22. juli som bakteppe.
Gjester: Peter Hummelgaard Thomsen, formann i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (t.v.) og Eivind Rindal, politisk
aktivist, tillitsvalgt for fagbevegelsen på Utøya.

FREDAG 16. SEPTEMBER
12.00: Lunsj
13.00: Åpning, med Päivi Laakso, forfatter og billedkunstner – og utvalgte deltakere.

”Jeg vil ikke la hat og hevnlyst ødelegge meg.
Det var det som avlet frem volden på Utøya”,
sa Eivind Rindal i årets tvilsforedrag.

13.15: Tvilsforedraget 2011
• Eivind Rindal, masterstudent ved NTNU i Trondheim, tilitsvalgt på Utøya 22/7
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14.00-16.00: Blå sesjon - Om profesjon, frihet og ledelse
• Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen:
Om Public Managment i helse, utdanning og samfunnet for øvrig.
• Tore Frost, filosof, emeritus, Universitetet i Oslo: Tillit - en kjerneverdi i all ledelsesfilosofi.

Frank Aarebrot (t.v.) og Tore Frost

Rundt bordene
Samtale på stedet, direkte tilbakemeldinger og debatt
Ordstyrere: Lis Madsen, Dansklærerforeningen og Per Arneberg, Utdanningsforbundet

16.30-18.30: Lilla sesjon - Bakteppet

• Peter Gundelach, professor i sosiologi, Københavns universitet:
Hva betyr verdier i dagens samfunn?
• Guro Slettemark, jurist, Generalsekretær, Transparency Norge:
Tillit som samfunnets bindemiddel
Kommentar:
Jens Ramfjord, psykologspesialist, Bergensklinikkene: Når tilliten brytes
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TORVET: Foredragsholdere møter publikum til samtale og debatt i grupperommet P2. Ordstyrer: Arne Klyve, Stiftelsen
Bergensklinikkene. Fra høyre ellers: Gundelach, Slettemark, Ramfjord.

LØRDAG 17. SEPTEMBER
09.00-10.45: Rød sesjon - Fra vugge til grav

• Per Schultz Jørgensen, psykolog, Dansk Psykolog Forening, forsker:
Oppvekst i et risikosamfunn - hvor ligger styrken i de nordiske velferdssamfunn?
• Marie Aakre, leder Rådet for sykepleieetikk, NSF: Tillit og tilstedeværelse
Rundt bordene
Samtale på stedet, direkte tilbakemeldinger og debatt.
Ordstyrere: Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
Karen Vig Albertsen, Fondet for dansk-norsk samarbeid
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11.15-12.15: Remlovs røverhule: Operadirektør Tom Remlov i samtale med skuespiller Jesper Langberg .

13.15: Tankegang.
Deltakerne var på forhånd fordelt alfabetisk i summende vandrerlag. Vi tok opp tråden fra fredagens og
lørdagens sesjoner. Temaene spente fra litterære omveier til vandringer mellom liv og død. Det ble også
formulert spørsmål og innspill til grønn sesjon, søndag.
Vandrerlag 1: Tore Frost og Per Arneberg, 2: Marco Elsafadi og Ingeborg Tveter Thoresen, 3: Stig Sæterbakken
og Berit Bareksten, 4: Marie Aakre og Karen Vig Albertsen, 5: Per Schultz Jørgensen og Jens Ramfjord, 6 - Guro
Slettemark og Per Ivar Vaagland.

15.00-17.00: Oransje sesjon - De som skal arve jorden
• Marco Elsafadi, basketforbilde, tidligere høvding i New Page:
Selvtillit og selvfølelse, også fra muslimsk ståsted.
• Ida Koch, psykolog, Den Gule Flyver, skole- og behandlingstilbud for barn og unge:
Myten om unge, som er utenfor behandlingsmessig rekkevidde – en psykologisk utfordring.
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Torvet
Innlederne Ida Koch og Marco Elsafadi møter publikum til samtale og debatt.
Ordstyrer: Berit Bareksten (til venstre), Stiftelsen Bergensklinikkene

17.15: Lørdagstimen
Med Stig Sæterbakken, Gabriel Fliflet og Päivi Laakso

19.30: Middag
Senere: Åpen scene. Fri utfoldelse i pianobaren

SØNDAG 18. SEPTEMBER
Utsjekk
09.30 -12.45: At stå i det åbne.
Med utgangspunkt i tittelen på en bok av Finn Torbjørn Hansen reflekterte denne siste sesjonen en
hovedmålsetting ved tvilsarrangementene: å unngå normerende konklusjoner på vegne av et ”vi”, men tvert
om ansvarliggjøre og inspirere den enkelte til å ta egne valg.
09.30: Del I – oppsummering og spørsmål fra lørdagens vandregrupper
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10.00: Del II - tvil og tillit i en ny tid
Operadirektør Tom Remlov i samtale med Anita Bay Bundegaard, redaksjonssjef i Politiken og Frank Aarebrot,
politisk kommentator og valgkampanalytiker.
11.30-13.00: Del III - foredragsholdere, kunstnere og konferansedeltakere slipper til, på lik linje. Ordstyrere:
Johs Nermo, KoRus Øst og Per Schultz Jørgensen, Danmarks Psykolog Forening. Stig Sæterbakken, tekst, Gabriel
Fliflet, trekkspill.

Johs Nermo

Per Schultz Jørgsensen
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Vinden, vinden kjem inn frå havet…..
Etter at siste ord var sagt søndag kl. 13.00,
var det Gabriel Fliflets spilledåsesymfoni det hele tonet ut med.

Meritterende
Tvivl2001 – Tillit var godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist
i sykepleie/spesialsykepleie med 10 timer. Konferansen inngikk også i kursrekken til Utdanningsforbundets
spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.
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STEDET

For femte gang i tvilsdagenes 10-årige historie var arrangementet lagt til København og Schæffergården, dansk
base for Fondet for dansk-norsk samarbeid, og hvis historie går tilbake til 1755, hvor hoffsnekkermester
Diederich Schæffer oppførte den staselige hovedbygningen i en enkel senbarokk stil. Senere skiftet
eiendommen hyppig eiere og nådde først sin fulle glans da den i 1909 ble overtatt av prins Harald, en bror til
kong Christian X av Danmark og kong Haakon VII av Norge. I 1950 kjøpte Fondet for dansk-norsk samarbeid
Schæffergården og innredet bygningen til et dansk-norsk studie- og konferansested. I mellomkrigstiden ble
Schæffergården restaurert av Kaare Klint, et av de store navn i dansk designhistorie. Klint satte den
kvalitetsmessige standard for senere utvidelser av anlegget. En rekke kjente arkitekter har bidratt: Palle
Suenson med ombyggingen av sidefløyene, Wilhelm Wohlert med den nye restaurantfløyen fra 1972, Hans
Henrik Olrik med den nye konferansefløyen fra 1987, Klaus Wohlert med renoveringen av Villa Helene 2002.
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DELTAKERE
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DELTAKERE

Stilling

Virksomhet

E-post

Aakre, Marie

Leder faglig etisk råd

Norsk sykepleierforbund

marie.aakre@sykepleierforbundet.no

Aarebrot, Frank

Professor

Universitetet i Bergen

frank.aarebrot@isp.uib.no

Akre, Tove

Omsorgsleder

Larvik kommune

tove.akre@larvik.kommune.no

Albertsen, Karen Vig

Fondssekretær

Fondet for dansk-norsk samarbeid

karen@schaeffergaarden.dk

Amsrud, Kirsten Eika

Studiekoordinator

Høgskolen i Vestfold

Kirsten.E.Amsrud@hive.no

Arneberg, Per

Seniorkonsulent

Utdanningsforbundet

perarn@udf.no

Bareksten, Berit

Spesialkonsulent

Stiftelsen Bergensklinikkene

biba@bergensklinikkene.no

Bergengen, Bjørnar

Spesialkonsulent

Rusmiddeletaten

bjornar.bergengen@rme.oslo.kommune.no

Berrefjord, Ingvild

Styreleder

Folkeakademiet Akershus

ingvild@berrefjord.net

Biering, Kathrine

Ambassaderåd

Den norske ambassade

Else.Kathrine.Biering@mfa.no

Binningsbø, Gunnlaug

Elevinspektør

Lønborg videregående skole

GUNBIN@HFK.NO

Bruun, Anne Marie Gran

instituttleder

Høgskolen i Vestfold

amgb@hive.no

Bundegaard, Anita Bay

Redaksjonschef

Politiken

Anita.B.Bundegaard@pol.dk

Davidsen, Svein

Rektor

Alrekstad skole

svein.davidsen@bergen.kommune.no

Eek, Ragnhild J

Styrer

Bærum kommune

ragnhild.eek@baerum.kommune.no

Eliassen, Berit

Seniorrådgiver

Utdanningsforbundet

berit.eliassen@udf.no

Elsafadi, Marco

Høvding

New Page

marco@newpage.no

Endresen, Espen

Spesialkonsulent

Bergensklinikkene

espen.endresen@bergensklinikkene.no

Falch, Heidi

Opersjonssykepleier/Tillitsvalgt

Radiumhospitalet

hei.fal@hotnail.com

Fliflet, Gabriel

Musiker / komponist

Foss, Else

Førsteamanuensis

Frederiksen, Anne-Marie
Skovsgaard
Frost, Tore

Studiekonsulent
Filosof

Henologia

torefros@online.no

Gjedrem, Karl

Opplæringssjef

Hå kommune

karl.gjedrem@ha.kommune.no

Grøndahl, Kirsti Kolle

Fylkesmann

Buskerud fylke

kkg@fmbu.no

Gundelach, Peter

Professor

Sociologisk Institut

pg@soc.ku.dk

Hammerstrøm, Randi J.

Daglig leder

Oslo Røde kors

randi.hammerstrom@redcross.no

Hananger, Signe

Adm.leder

Fagforbundet, Seksjon helse og sosial

signe.hananger@fagforbundet.no

Hesselberg, Helle

Styrer

Toppenhaug barnehage

helle.hesselberg@baerum.kommune.no

Hope, Ole

Adm. dir.

Norges handelshøyskole

ole.hope@nhh.no

Høsøien, Unni

Daglig Leder

Papirbredden Karrieresenter

unni.hosoien@pbkarriere.no

Jensen, Nina Beate

Leder

ninjen@udf.no

Juul, Ruth

Souschef

Seksjon barnehage
Utdanningsforbundet Hordaland
Center for Familieudvikling

Jørgensen, Per Schultz

Professor

Københavns Universitet

per@myrhus.dk

Karlsen, Kerstin

Ass. rektor

Lønborg videregående skole

kerkar@hfk.no

Kielland, Torhild

Spesialrådgiver

SIHF, KoRus-Øst

torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no

Klyve, Arne

Undervisningssjef

Stiftelsen Bergensklinikkene

arne.klyve@bergensklinikkene.no

Klyve, Britt

Avdelingsleder

Bergen kommune

britt.klyve@bergen.kommune.no

Knoff, Randi Vartdal

Spesialkonsulent

Stiftelsen Bergensklinikkene

knof@bergensklinikkene.no

Koch, Ida

psykolog, ekstern lektor

Københavns Universitet

koch.ida@get2net.dk

fliflet@tele2.no
Høgskolen i Vestfold

else.foss@hive.no
amsf@webspeed.dk
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Rul@familieudvikling.dk

Koeller, Nina

Psykolog

koellernina@gmail.com

Kongshavn, Halvor

Overbibliotekar

Universitetsbiblioteket

halvor.kongshavn@ub.uio.no

Krossøy, Alf

Adelingsleiar

Lønborg videregående skole

ALFKRO@HFK.NO

Kvalheim, Geir Ørnulf

Lærer

Alrekstad skole

Geir.Kvalheim@bergen.kommune.no

Kvangarsnes, Marit

Førsteamanuensis

Høgskulen i Volda

mk@hials.no

Laakso, Päivi

Billedkunstner og forfatter

paivilaakso@hotmail.com

Langberg, Jesper

Skuespiller

wilhelmsen@tvil.no

Lilia, Margareta

lektor

margali@isurf.no

Litlebø, Torunn Irene

Koordinator/veileder

Hardanger Fartøyvernsenter

torunn.litleboe@hjemme.no

Madsen, Gordon Ørskov

Forretningsudvalgsmedlem

Danmarks Lærerforening

gom@dlf.org

Madsen, Lis

Uddannelsesleder

Dansklærerforeningen

lima@ucc.dk

Madssen, Kjell-Arild

Førsteamanuensis

Høgskulen i Volda

kam@hivolda.no

Mjåvatn, Knut

Siviløkonom

LaVille Holding AS

adm@laville.no

Mjåvatn, Tone

Grafisk designer

LaVille Holding AS

tgm@vikenfiber.no

Mostad, Unn Tonje

Styrer

Lønnås barnehage

unn.mostad@baerum.kommune.no

Murel, Camilla

Cand ped/ familieterapeut

Klostergården

klostergaarden@online.no

Müller, Lena

Spesialkonsulent

Oslo kommune

lena.muller@rme.oslo.kommune.no

Nermo, Johannes

Spesialrådgiver

KoRus-Øst

Johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

Nordheim, Rannveig Getz

Interiørarkitekt

ar-nord2@online.no

Ommundsen, Karen

Lærer/pensjonist

Karen.Ommundsen@gmail.com

Pehrson, Ragnhild

Kulturpilot

Folkeakademiet Akershus

ingvild@berrefjord.net

Ramfjord, Jens

Psykologspesialist

Bergensklinikkene

jens.arne.ramfjord@bergensklinikkene.no

Remlov, Tom

Adm direktør

Den Norske Opera og Ballett

tom.remlov@operaen.no

Rindal, Eivind

Student

NTNU

eivindr@email.no

Roth, Mette F.

Studiesjef

Luftforsvarets Skolesenter

mroth@lsk.mil.no

Rørhus, Kåre

Seniorrådgiver

Kompetansesenter rus- region øst

kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no

Slettemark, Guro

Generalsekretær

Transparency Norge

slettemark@transparency.no

Solli, Arne

Redaktør

Første steg

arnsol@udf.no

Steinfeld, Eva

Nestleder

Utdanningsforbundet Hordaland

evaste@udf.no

Storaas, Alf

Byggmester

Svendsen, Ingvild
Systad, Helene

Veileder i etikk og
Prosjektleder
Rektor

Sæterbakken, Stig

Forfatter

Taksdal, Arnhild

Fagutviklingssjef

Kirkens Bymisjon

arnhild.taksdal@bymisjon.no

Thomsen, Peter
Hummelgaard
Thoresen, Ingeborg Tveter

Formand

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

ph@dsu.net

Førstelektor, styremedlem

Fondet for dansk-norsk samarbeid

itt@hive.no

Vaagland, Per Ivar

Generalsekretær

Fondet for dansk-norsk samarbeid

fondet@dansk-norsk.no

Wiig, Toril

Barnehagestyrer

Nadderudskogen barnehage

toril.wiig@baerum.kommune.no

Wilhelmsen, Sverre Chr.

Prosjektleder

Wilhelmsen Kulturformidling

wilhelmsen@tvil.no

alf.storaas@hjemme.no
Larvik kommune

ingvild.svendsen@larvik.kommune.no

Lønborg videregående skole

helsys@hfk.no
stigsae@online.no
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FORMIDLING
Lanseringen fant sted i etterkant av TVIVL2010, ultimo oktober. Arrangørgruppen var klar før
jul. Den første programpresentasjon i april, gjennomføring etter planen i september 2011.
Den trykte brosjyren
Brosjyren var denne gangen byttet ut med en 4-siders folder og sterkere markedsføring av pdf-filer. Den ble
trykket i et antall av 7.000 stk, og forelå i mai. Åse Huus’ grafiske uttrykk ble benyttet også under TVIVL 2011.
Dette skapte gjenkjennelse og kontinuitet.
Elektronisk informasjon
En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i www.tvil.no og
Fondets www.dansk-norsk.no
Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere, og etter at programmet var lagt ut på
hjemmesidene ble det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og nyhetsbrev til aktuelle
deltakere. Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og alle deltakerne benyttet seg
av dette.
Annen type markedsføring
Det ble denne gangen ikke produsert de tradisjonelle klistrelappene med logo.
Til gjengjeld ble det annonsert - i Morgenbladet (1spalter, 1 gang) og Klassekampen (1-spalter, 3 ganger) i
august, og i tillegg en 2-spalters annonse i Information (2 ganger) i august/ september. Det ble dessuten satt
inn en annonse i bladet Sykepleien.
Hva fungerte best?
Flere av arrangørene løftet frem tematikken gjennom artikler og oppslag i sine egne publikasjoner, både i forog etterkant av dagene i København. Direkte og målstyrte henvendelser gjennom arrangørene virket
rekrutterende. På rusfeltet og ikke minst på det norske og danske utdanningsområdet gav det gode resultater,
mens deltakere fra flere av arrangørmiljøene – som sykepleiere og danske psykologer og lærere, likevel kun var
ganske marginalt representert. Annonsene ble lagt merke til, og bidro til å danne opinion og støtte tiltakets
plass i media, mens dette virkemiddelet i liten grad rekrutterte deltakere, som var en av begrunnelsene for å
prøve.
Analyser i Politiken
I en serie analyser satte Dagbladet Politiken før konferansen søkelys på ulike aspekter ved begrepet 'tillit'.
Lenke til disse analysene ble lagt på hjemmesiden, etter hvert som de ble publisert. Søndag 28. august: Per
Schultz Jørgensen, tirsdag 13. september: Tore Frost og onsdag 14. september: Guro Slettemark.
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YTRINGER OG TILBAKEMELDINGER I ETTERKANT
























Veldig god ledelse av konferansen (som vanlig)
Ordningen med Torget fungerer. Gikk avslutningssekvensen litt raskt – kanskje behov for mer tid til å
notere? Også viktig å legge til rette for at flest mulig får anledning til å si noe. Men et godt grep som
ble tatt av ordstyrerne Nermo og Schultz Jørgensen.
Torsdagkveld i Politiken: Anita B. dyktig i samtalen med ungdomspolitikere.
Tvilsforedraget: Etter forventning, kunnskapsrik ung mann, som selv gav uttrykk for at det fungerte
positivt å få skrive og fremføre noe om sine opplevelser rundt 22/7.
Kunstnerne: Kunstnerne var framifrå: Tom Remlov i samtale Jesper Langberg var et høydepunkt,
Gabriel Fliflet varm og dyktig, Stig Sæterbakken veldig bra. Päivi Lakso ekstra bra i andre økt.
Et meget vellykket arrangement med høy standard, men kan man si at foreleserne egentlig passet
under overskriften TVIL? Det var noen reaksjoner på dette. For øvrig er den sentrale suksessfaktor det
eminente arbeid som koordinator står for i planlegging og gjennomføring.
Vellykket: Refleksjon i bevegelse ga litt mer luft
Guro Slettemark var kjempebra (må med i fortsettelsen), Aarebrot og Koch var gode.
Det har vært et svært lærerikt og inkluderende samarbeid på tvers av fagmiljøer og kulturer. Det har
vært et samarbeid særpreget av sterke, engasjerte fagpersoner og varme medmennesker som vi har
satt stor pris på. Dyktige foredragsholdere og høyt faglig engasjement.
Opplegget fungerte, deltakerne var godt fornøyd i etterkant (”utrolig spennende”) – ikke minst gjelder
dette førskolelærerne, som virkelig har fått øynene opp for dette arrangementet (også inspirert av
artikler i Første Steg?). Opplevde debattene som mer spenstige, mindre preget av enighet, større
spennvidde. Meget positivt med tilknytningen til Politiken, og kronikkene der. Særlig artig var
debatten og nappetakene mellom Frost og Aarebrot.
Har allerede solgt inn til ny leder at det neste år må være flere deltakere fra organisasjonen til stede.
Opplegget rommet mer ”mingling”, vandringene var særlig viktige. Men også mer spenst i debattene –
men kanskje plenumsdebattene også kan bygges ut? Viktig å slippe folk til.
En toppaktuell målgruppe for arrangementet burde være lærere i videregående skole.
Arrangørene bør kunne gå aktivt ut til miljøer som søker de ”alternative” stemmer.
Tvilsdagene et godt forum for meningsbrytning, og vandringene gav rom til å tenke.
Også kjekt at Karen i Fondet denne gangen var en aktiv aktør i programmet.
Savner det fyldige, trykte programmet – noe å holde i.
Ellers er det dannet nye nettverk pga TVIVL, både Per Schulz Jørgensen og Ida Koch kommer til Bergen
i f.m. seminarer i vår.
Vandringene ble kanskje mer dialogiske enn polyfone? Men de fungerte fint.
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ØKONOMI
Kursavgiften for TVIVL2010-DANNELSE var kr. 3.200,-. Dette inkluderte måltidene på Schæffergården fra lunsj
fredag til lunsj søndag. For overnatting i dobbeltrom var prisen kr. 4.500,- og for enkeltrom kr. 5.200,-.
Økonomisk sett kom man i mål med dette store fellesløftet, som også er et spleiselag for alle de involverte
miljøer. Arrangørenes bidrag er både humankapital, rene bevilgninger i kroner og øre eller kombinasjoner av
dette

TVIVL 2011
INNTEKTER Deltakerbetaling

331.600

Tilskudd
Utdanningsforbundet
Bergen kommune
Bergen Riksmålsforening
Stiftelsen Bergensklinikkene
KoRus Øst
Norsk sykepleieforbund
Danmarks lærerforening
Norske ambassade
Fondet for dansk-norsk samarbeid

70.000
20.000
10.000
50.000
50.000
50.000
26.500
30.000
102.970
409.470

Sum inntekter
UTGIFTER

741.070 NOK

Forelesere honorar
Forelesere reiser
Arrangementsutgifter
Opphold og fullpensjon deltakere og medvirkende
Kursplanlegging - honorar, kontor, møter
Trykksaker, infomateriell, annonser

Sum utgifter

52.737
39.402
23.707
414.489
181.911
28.823
741.070 NOK

SLUTTRESULTAT:

0
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KREDITERING – TVIVL2011
Arrangement:
Tidspunkt:
Arenaer:

TVIVL2011 – TILLIT, et 4-dagers, tverrfaglig forløp
Torsdag 15. - søndag 18. september 2011
Schæffergården, København
Politiken, Vester Voldgade 77

Arrangørgruppe:

Fondet for dansk-norsk Samarbeid:
Per Ivar Vaagland og Karen Vig Albertsen
Stiftelsen Bergensklinikkene: Berit Bareksten og Arne Klyve
Utdanningsforbundet: Per Arneberg og Arne Solli
Norsk Sykepleierforbund: Kirsten Aunaas og Svein Roald Olsen
KoRus Øst: Johannes Nermo
Dansk Psykolog Forening: Per Schultz Jørgensen
Danmarks Lærerforening: Gordon Ørskov Madsen
Dansklærerforeningen: Lis Madsen

Prosjektledelse:

Wilhelmsen Kulturformidling, Sverre Chr. Wilhelmsen

Deltakeravgift:
Format:

kr. 3.200,- eks overnatting.
90 deltakere. Totalbudsjett kr. 741.070

Grafisk design:
Web:
Rapportfoto:

Åse Huus
Agathon Data / Per Ivar Vaagland
Arne Solli – Første Steg

Med støtte fra:

Den norske ambassade i København
Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur
Bergens Riksmålsforening
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