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VELFERDKONFERANSEN

Quality Hotell Gardermoen Airport
12. og 13. november 2015

Velferdkonferansen 2015:

Jobb for alle – visjon,
virkelighet eller umulighet
Robert Eriksson etterlyser A-en i Nav. Politikerne roper stadig høyere om at flere må ut
av trygderekka og inn i arbeidslivet. Men er dette en retorikk som skaper avmakt og
motløshet når målet om jobb til alle ikke har lykkes til nå? Er det i det hele tatt mulig
å få alle som ønsker det og er i stand til det i arbeid?
Velferdkonferansen samler ansatte i Nav og attføringsbransjen, politikere, forskere,
arbeidsgivere og andre som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv.
Konferansen vil inspirere og provosere og gi deg nyttige stalltips for at du
skal lykkes enda bedre med den jobben du gjør.

MAGASINET

12. NOVEMBER
09:30-10:20 Innsjekking
10:20-10:30 Kickstart
Streetdance med ungdommer fra X-ray.
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10:30-10:50 Åpning
Hvilke utfordringer ser regjeringen med å få flere ut i jobb?
Arve Kambe (Høyre) leder av Stortinget arbeids- og sosialkomité

10:50-11:30 Er det plass til alle?
Gjennom 14 år med IA-avtale har man ikke lykkes med å øke
sysselsettingen av funksjonshemmede, sykefraværet er fortsatt
høyt og nesten én av ti nordmenn mottar uføretrygd. Er målet
om et inkluderende arbeidsliv bare en vakker drøm?
Kåre Hagen, direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA,
Høgskolen i Oslo og Akershus

Konferanselos
Svein Tore Bergestuen har jobbet med
journalistikk, kommunikasjon og
ledelse i 20 år. Han har bakgrunn fra
TV 2, P4, Kanal 24, Ny Tid, TVNorge,
Amnesty International, Geelmuyden
Kiese og Varde Hartmark. Han har
ledet en rekke fagkonferanser i krysningspunktet mellom politikk og
næringsliv.

11:30-12:00 Det er plass til flere
Er det mulig å få mange flere fra attføring og ut i ordinær jobb?
NHOs prosjekt «Ringer i Vannet» har åpnet nye dører for et mer
inkluderende arbeidsliv.
Paal Haavorsen, prosjektleder NHO Service

12:00-13:00 LUNSJ (Innsjekking)
13:00-14:30: Forestillingen «Mr. Tourette og jeg»
Hvor frisk skal man bli før man blir syklig normal?
Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med
forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom. Med absurd humor og gravalvor forteller
han om normalitet og unormalitet og vårt møte med den.
Pelle Sandstrak, komiker, skuespiller og regissør

14:30-14:45 Pause
14:45-15:30 Vellykket rekruttering – på tross av Nav?
Arbeidsgivere viser stor vilje til å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet, men mange er misfornøyd med oppfølgingen fra Nav, viser en undersøkelse fra Hovedorganisasjonen
Virke. Er Nav en støttespiller eller en hemsko for bedriftenes inkluderingsarbeid?
Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke
Kjell Hugvik, fungerende tjenestedirektør i Nav (fra 28. september) Nåværende fylkesdirektør i Nav Nordland.

15:30-16:00 It takes two to tango
Nav og arbeidslivet. Nav Bærum jobber tett med det lokale næringslivet og har gode resultater å
vise til. Hva kan andre lære om arbeidslivstango av Nav Bærum?
Edel Hegerholm, leder av Nav Bærum

16:00-17:00 Inspirasjonstimen
Gode eksempler på arbeidsinkludering i praksis.
Høyt under taket: Rema distribusjon
Inn i kommunen: Oslo kommunes traineeprogram
Nille og Nav: Nille

19:30 Middag
Kulturell aperitiff:
Et burlesk møte med Lise Sæther. Den tidligere bondekona og hyperaktive fembarnsmoren som
møtte veggen. Slikt kan det bli beksvart humor av. I dag jobber hun som profesjonell forteller.
Lise Sæther, profesjonell forteller

13. NOVEMBER
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08:45-09:30 Er det plass til meg? Arbeidsinkludering sett fra jobbsøkernes side
Mange arbeidsgivere er positive til en mangfoldig og inkluderende rekruttering. Men er det samsvar
mellom gode intensjoner og praktisk handling? Hvordan er det å søke jobb når du har nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn?
Torunn Brandvold fra Unge funksjonshemmede og Mercy Akadimah, JobbX

09:30-10:15 Når arbeidsgiverne vil, men ikke får det ikke til
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har gjennomført et prosjekt for å rekruttere personer med nedsatt
funksjonsevne gjennom ordinære kanaler, men fikk nesten ingen søkere fra målgruppen. Hva hindrer
funksjonshemmede i å søke jobber når viljen til ansettelse er til stede hos arbeidsgiver?
Innlegg fra forsker Helge Svare, Afi, som har evaluert prosjektet
Kommentar fra spesialrådgiver Kari Saastad, Spekter og generalsekretær Lars Rottem Krangnes,
Unge funksjonshemmede

10:15-10:30 Pause
10:30-11:30 Inspirasjonstimen
Gode eksempler på arbeidsinkludering i praksis.
På jobb med Aspergers: Unicus
Jakt på mangfold: Telenor Open Mind/Integration
Monstersuksess: Monsterbedriften

11:30-12:30 LUNSJ (Utsjekking)
12:30-13:15 Mangfold er hverdagen – også på arbeidsplassen!
Hvordan inkludere minoritetsnordmenn i arbeidslivet? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
deler sine erfaringer som arbeidsgiver og integreringsmyndighet. I direktoratet har én av fire
ansatte minoritetsbakgrunn. Hva kan andre lære av dette?
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Morten Sonniks, seniorrådgiver i HR-seksjonen
og Katarina Heradstveit, fungerende analysesjef

13:15-13:30 Hvor går attføringsbedriftene når politikerne vil ha folk rett ut i arbeid?
Det har skjedd et paradigmeskifte i attføringspolitikken: Nå skal arbeidstrening og attføring foregå i ordinære bedrifter under tett oppfølging – i stedet for trening i skjermede attføringsbedrifter for å «bli klare»
for det ordentlige arbeidslivet. Er attføringsbedriftenes dager talte eller fører endringene til en ny giv?
Johan Martin Leikvoll, direktør NHO-Attføringsbedriftene

13:30-13:45 Pause
13:45-14:00 Jobbforalle.no – en ny arena for et rausere arbeidsliv
Magasinet Velferd har lansert jobbportalen jobbforalle.no for å bidra til å omsette visjonene om et mer
inkluderende arbeidsliv til praktisk handling. Målet er å høvle ned terskelen inn til arbeidslivet for mennesker som møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler. Er arbeidsgiverne villige til å
gripe sjansen?
Tore Kristensen, ansvarlig redaktør Velferd

14:00-14:45: Relasjonens kraft
Marco Elsafadi er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Senest kjent som vinner i TVprogrammet Mesternes mester, men også for sin gründervirksomhet New Page rettet mot vanskeligstilt
ungdom. Han har mottatt utallige priser for sitt glødende engasjement. Marco er opptatt av kraften som
oppstår i relasjoner mellom mennesker – vi bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi
bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?
Relasjonshøvding Marco Elsafadi

Tid for konferansen:
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Torsdag 12. november kl.10:20 - 17:00
(registrering fra 09:30 -10:20), middag 19:30
Fredag 13. november kl. 08:45 - 14:45
Påmeldingsfrist: fortløpende til konferansen blir fulltegnet

Påmelding
Ordinær konferansepris:
kr. 4390,Prisen inkluderer konferansedeltakelse med lunsj og konferansepakke begge dager.
Er du abonnent på Velferd får du 300,- i rabatt. Har du ikke abonnement?
Bestill nå og få 300,- i rabatt på 1. års abonnement.
Skal flere fra din jobb på konferansen?
Ta kontakt med våre selgere på telefon 97 52 57 05 for å få en hyggelig rabatt.

Påmeldingsregler
Påmelding gjøres via
www.jobbaktiv.no, e-post eller
telefon, og er bindende.
Konferansen er avhengig av antall
påmeldte, og endelig bekreftelse
kommer fra JobbAktiv i god tid før
konferansen. Betalte plasser kan fritt

Tillegg for overnatting med middag på Quality Hotell Gardermoen Airport:

benyttes av andre, men det må gis

kr. 1895 (inkludert vinpakke)

beskjed om navneendring innen to
dager før konferansen. Faktura sen-

Kun middag:
Middag med underholdning og vin for de som ikke har overnatting kr. 690,Alle priser er eks. mva.
http://www.jobbaktiv.no/arrangementer/velferdkonferansen/

Konferansepåmelding pr. e-post
skal inneholde:
• Deltakers navn
• Kontakttelefon
• Epost
• Fakturaadresse
• Ønskes middag? Ja eller nei
• Ønskes overnatting med helpensjon? Ja eller nei
• Ønskes abonnement på Velferd? Ja eller nei

des ut med forfall før konferansen.
Jobbaktiv tar forbehold om forhold
utenfor vår kontroll som streik, sykdom hos foreleser etc. Vi forbeholder
oss også retten til å forandre i
programmet underveis.
Det er fortløpende påmelding til
konferansen blir fulltegnet.

Vil du være
utstiller under
konferansen?

Lettest melder du deg på via nettsiden til vår tekniske arrangør:
www.jobbaktiv.no/arrangementer/velferdkonferansen/ eller www.jobbaktiv.no
Påmelding kan også gjøres via telefon eller epost:
Tlf.: 97 52 57 05 | Epost: info@jobbaktiv.no

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Arne Bergsli
ab@mediapilotene.no / 917 37 810
Arnt-Ove Drageset
ao@mediapilotene.no / 92 44 58 46

Velferdkonferansen arrangeres av magasinet Velferd.
Teknisk arrangør er Jobbaktiv AS.

Velkommen til Velferdkonferansen 2015!
www.velferd.no | www.jobbaktiv.no
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