STED: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
DATO: 24. og 25. november 2016

Flyktninger – folk med nedsatt arbeidsevne – folk med hull i CV-en

JOBB FOR ALLE – tid for samfunnsdugnad
Utenforskapet øker og truer velferdsstaten. Kostnadene for den enkelte og for samfunnet er
enorme. Jobb bringer mennesker «innenfor». Hvordan kan vi bli flinkere til å inkludere flyktninger,
personer med hullete CV-er eller nedsatt arbeidsevne? Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet,
Nav og attføringsbransjen samarbeide for å lykkes med «jobb for alle»?
• Flyktningene kommer. Hvordan ta vare på deres ressurser og gjøre dem til deltakere – ikke klienter og hjelpetrengende?
Hvordan fylle ventetiden på mottak med innhold og kompetanse? Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til integrering og arbeid?
• Nav har drøyt 200 000 brukere registrert med nedsatt arbeidsevne. 400 000 nordmenn har så svake leseferdigheter at det
er til hinder for å klare seg i arbeidslivet. Hvordan overvinne hindrene? Hvordan kan arbeidsgivere og frivillig sektor ta ansvar
for å få folk med hull i CV-en og andre utfordringer ut i arbeid?
Velferdkonferansen er en møteplass for ansatte i Nav, attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse,
arbeidsgiverorganisasjoner og andre som er opptatt av et mer inkluderende arbeidsliv. Her får du de gode eksemplene som kan
inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.
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SAGT OM FJORÅRETS KONFERANSE:
«Utrolig faglig bra og engasjerende konferanse. En av de beste vi har vært på.»
Ansatte ved Arba Inkludering AS

MAGASINET

DAG 1
09:15-10:15

Innsjekking og registrering

10:15-10:30

Åpning
Kick off med dansegruppa UNITY-Crew fra ungdomskulturhuset X-ray.

10:30-11:15

Utenforskapet truer velferdsstaten. Hvordan stoppe utviklingen mot økende sosial eksklusjon?
Ivar Frønes, sosiolog, dr. philos., professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

11:15-11:30

MINGLING

BOLK 1: FLYKTNINGENE KOMMER – HJELPELØSE OFRE ELLER MENNESKER MED RESSURSER?
11:30-12:00

Flyktningene skal leve i sivilsamfunnet. Hvilken rolle skal de offentlige hjelperne spille?
Trygve Nordby, fagsjef for koordinering av flyktningarbeid i Oslo kommune og tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

12:00-12:25

Hva må til for at Introduksjonsprogrammet får flere flyktninger i arbeid og utdanning?
Anne Britt Djuve, forskningsleder i Fafo, leder av evalueringen av Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

12:25-12:45

Tøff kjærlighet i Rælingen. Kommunen topper listen over de som lykkes best med Introduksjonsprogrammet.
Narges Pourzia, avdelingsleder for Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune.

12:45-13:00

Spørsmålsrunde med konferanselos Svein Tore Bergestuen.

13:00-14:00

LUNSJ (innsjekking)

14:00-14:30

Restad gård, Sverige: Her sørger asylsøkere selv for arbeid og aktivitet. På Sveriges største asylmottak
organiserer asylsøkerne aktiviteter som fremmer engasjement og samfunnsdeltakelse. Nå strømmer folk til
for å lære av erfaringene på Restad gård.
Adnan Abdul Ghani, Restad Support Group.

14:30-14:45

Deltakelse og aktivisering av asylsøkere. Erfaringer fra Torshov mottak. På Torshov transittmottak i Oslo legges
det vekt på å aktivisere asylsøkerne fra første dag og på å etablere kontakt med lokalsamfunnet rundt mottaket.
Iris Hadziosmanovic, mottaksleder Torshov mottak.

14:45-14:55

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

14:55-15:10

MINGLING

BOLK 2: JOBB FOR ALLE – OGSÅ FOR FOLK MED NEDSATT ARBEIDSEVNE OG HULL I CV-EN
15:10-15:30

Arbeidsgivere ønsker å ta ansvar – men trenger drahjelp. Hvordan kan det offentlige legge bedre til rette slik
at flere arbeidsgivere senker terskelen inn i arbeidslivet?
Stian Sigurdsen, leder arbeidslivspolitikk, hovedorganisasjonen Virke.

15:30-15:45

Politikk for et inkluderende arbeidsliv. Hva gjør regjeringen for at det skal bli plass i arbeidslivet til mennesker
med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en?
Stefan Heggelund (Høyre), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

15:45-16:00

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

16:00-16:10

Jobbforalle.no – inngangsport til et rausere arbeidsliv.
Tore Kristensen, redaktør i Magasinet Velferd.

16:10-16:35

INSPIRASJONSTIMEN
Navs Drømmeuker får folk ut i jobb. Med utradisjonelle midler har Nav Grünerløkka lyktes med å få mange
sosialhjelpsmottakere ut i ordinært arbeid.
Anna-Sabina Soggiu, prosjektleder Nav Grünerløkka.

16:35-17:00

Inkludering er god butikk. Clas Ohlson rekrutterer utradisjonelt og satser på mangfold fordi det lønner seg.
På butikken i Torggata i Oslo jobber det 14 ulike nasjonaliteter fra 17 til nesten 70 år.
Fernando Heredia, butikksjef Clas Ohlson Torggata.

17:00-17:10

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

19:30

FESTMIDDAG

DAG 2
BOLK 3: FRA FRIVILLIG ENGASJEMENT TIL FAST ARBEID
09:00-09:20

Frivillig arbeid gir kompetanse arbeidslivet trenger.
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

09:20-09:40

Alnaskolen i Oslo: Lederopplæring i idretten åpner dører for ungdom.
Gjennom Alnaskolen gir Furuset Idrettsforening ungdom lederopplæring og oppgaver som bidrar til økt selvtillit,
kunnskap og innhold på en ung CV.
Rune Gjelberg, Alnaskolen, prosjektkoordinator Furuset Idrettsforening.

09:40-10:00

Røde Kors: Frivillig innsats bøter på hull i CV-en.
Frivillig innsats kan være både helsefremmende og et skritt på veien inn i arbeidslivet. Det er hovedtanken bak
«Helsebringende frivillighet», et prosjekt der Oslo Røde Kors rekrutterer besøksvenner i samarbeid med Nav og
Helseetaten i Oslo kommune.
Kristin Moe, prosjektleder i Oslo Røde Kors besøkstjeneste og Samreen Qamar, besøksvenn.

10:00-10:15

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

10:15-10:30

MINGLING

BOLK 4: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP – EN ALTERNATIV VEI INN I ARBEIDSLIVET?
10:30-10:55

Sosiale entreprenører må settes på kartet.
Hvilken rolle kan sosialt entreprenørskap spille i norsk arbeidsliv, og hva skiller sosiale entreprenører fra annen
virksomhet?
Anne Lervik, seniorrådgiver i Virke og prosjektleder for arbeidslivspolitikk.

10:55-11:20

Hvordan lykkes som sosial entreprenør?
Lyk-z & døtre ble årets sosiale entreprenør i 2012 og er som veteraner å regne i sin bransje. Deres FROG-program
benyttes nå av attføringsbedrifter for å få ungdommer ut i jobb eller utdanning.
Ingeborg Omdal Lykseth, gründer, utvikler og daglig leder.

11:20-11:30

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

11:30-12:30

LUNSJ (utsjekking)

12:30-13:00

Nav styrker A-en i Nav – hvorfor og hvordan?
Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør.

13:00-13:10

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

13:10-13:30

INSPIRASJONSTIMEN
Læring på jobben – beste medisin mot utstøting.
Attføringsbedriften Hapro har metodikken, renholdsbransjen har viljen og motivasjonen. Ansatte med
manglende ferdigheter i å lese, skrive og regne får individuell opplæring knyttet til arbeidsoppgavene de har.
Ingeborg Wøien, faglig leder i Hapro og en representant fra Jevnaker renhold.

13:30-13:35

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

13:35-13:55

«Si oss hva dere trenger, og vi skal gi dere det.»
Det er Nav Aust-Agders budskap. Realitetsorientering av jobbsøkere, og arbeidsgivere som vet nøyaktig
hva de vil ha, gir motiverte jobbsøkere og fornøyde arbeidsgivere.
Nina Zachariassen, rådgiver Marked og samfunn, Nav Aust-Agder.

13:55-14:00

Spørsmålsrunde med konferanselosen

14:00-14:15

MINGLING

14:15-15:00

Modig, tøff og dønn ærlig! Slik finner du ditt hverdagsmot.
Inspirasjonsforedrag om å sprenge grenser og å være mer modig i hverdagen ved inspirator Svein Harald Røine.

Konferanselos:
Svein Tore Bergestuen.

Tid for konferansen:

Torsdag 24. november kl.10:15 - 17:10
(registrering fra 09:30 -10:15), middag 19:30

Fredag 25. november kl. 08:45 - 15:00

Påmeldingsregler
Påmelding

Påmelding gjøres via www.jobbaktiv.no, e-post

Deltakeravgift: kr. 3000,-

Konferansen er avhengig av antall påmeldte,

eller telefon, og er bindende.
og endelig bekreftelse kommer fra

I tillegg må du velge mellom dagpakke eller dagpakke og overnatting med middag:

JobbAktiv i god tid før konferansen. Betalte

Alternativ 1: Deltagelse kun på dagtid: obligatorisk dagpakke kr. 1127,-

plasser kan fritt benyttes av andre, men det må

Alternativ 2: Deltagelse med overnatting og konferansemiddag:

gis beskjed om navneendring innen to dager

inkluderer overnatting, middag med drikke, og dagpakke begge dager Kr. 2320,-

før konferansen. Faktura sendes ut med forfall
før konferansen.

Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et

Jobbaktiv tar forbehold om forhold utenfor vår

tillegg på kr. 1030,-

kontroll som streik, sykdom hos foreleser etc.
Vi forbeholder oss også retten til å forandre i

Alle priser er eks. mva.

programmet underveis.

Er du abonnent på Velferd får du 300,- i rabatt. Har du ikke abonnement? Bestill nå

Det er fortløpende påmelding til

og få 300,- i rabatt på 1. års abonnement. Skal flere fra din jobb på konferansen? Ta

konferansen blir fulltegnet.

kontakt med våre selgere på telefon 917 85 974 for å få en hyggelig rabatt.

Konferansepåmelding pr. e-post
skal inneholde:

Påmeldingsfrist:
fortløpende til konferansen
blir fulltegnet

• Deltakers navn
• Kontakttelefon
• Epost
• Fakturaadresse
• Ønskes middag? Ja eller nei
• Ønskes overnatting med helpensjon? Ja eller nei
• Ønskes abonnement på Velferd? Ja eller nei

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.: 917 85 974 | Epost: per@hotellink.no

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Arne Bergsli
ab@mediapilotene.no / 917 37 810
Arnt-Ove Drageset
ao@mediapilotene.no / 924 45 846

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

Velkommen til Velferdkonferansen 2016!
www.velferd.no | www.jobbaktiv.no

MAGASINET

