
11. oktober
Humanitært forum arrangeres 
av Røde Kors, tema er de posi-
tive sidene ved et mangfoldig 
samfunn; Oslo.

Vinner av Nobels fredspris of-
fentliggjøres.

Norsk Folkehjelp og Fagfor-
bundet inviterer til konferan-
se om Au pair-ordningen; Oslo.

14. oktober
Forslag til statsbudsjett for 2014 
blir lagt fram for Stortinget.

Oslo universitetssykehus 
og Språkrådet arrangerer 
dagskonferanse om språk i 
arbeidslivet; Oslo.

16. oktober
Global Dignity Day markeres 
nasjonalt.

YS presenterer sitt Arbeids-
livsbarometer utarbeidet av 
Arbeidsforskningsinstitut-
tet.

20. oktober
NRKs TV-aksjon; Nasjonalforenin-
gen for folkehelsen og arbeidet med 
demens.

23. oktober
«Arbeid+helse=sant?» er tema for 
FARVE-konferansen; Fornebu.

Neste LO-Aktuelt kommer 25 oktober.

Følg oss på Facebook og Twitter

Overvåk Stortinget

Framover

Kjekt å bruke

Følg oss på Facebook og Twitter

Med en ny politisk situasjon kan 
det være greit å kunne følge med 
på hva de folkevalgte driver med. 
I gamle dager var dette en kompli-
sert sak og det enkleste var faktisk 
å lese aviser(!). Nå er det mulig å 
følge med stortingsarbeidet gjen-
nom Stortingets nettside, og der 
kan du følge spesielt med din ynd-
lingsstortingsrepresentant.

Stortinget (www.stortinget.no) 
har opprettet en egen biografi-
side for hver enkelt stortings-
representant. Der står det 
en kort biografi om perso-
nen. I høyre marg er det 
et valg som heter «E-
postvarsling». Fyller 
du inn e-postadres-
sen din her og tryk-
ker på abonner-
knappen, får du 
tilsendt en e-post 
til din e-postkas-
se, hver gang re-
presentanten ytrer 
seg. Det er også mulig 
å velge mellom innlegg, 
forslag og spørsmål.

Framover

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no
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Anne Berit Aker Hansen, 
nestleder NNN

Å følge med på én repre-
sentant er som å følge Stor-
tingets arbeid gjennom et 
nøkkelhull, en får bare et 
lite innblikk i hva som skjer. 
Det er også mulig å følge 
med på flere stortingsre-

presentanter 

på denne måten, gjerne alle 
hvis du har lyst.

Hvis du ønsker å følge 
med på forslagene og ut-
spillene fra regjeringen, så 
har også de en egen ord-
ning med varsling av nyhe-
ter. På Arbeidsdepartemen-
tets side, er det for eksem-
pel, under menypunktet 

«Pressesenter» et eget 
valg for «Abonner på 

nyheter». Her kan 
du abonnere på 

«Alle nyheter 
fra AD» eller 

bare ut-
valgte 

tema-
er. a

a
r

k
iv

fo
to

: Eir
ik

 D
a

h
l v

ig
g

En

62_63.indd   63 07.10.13   15:00


