
	

Program ffkfs dialogkonferanse 2017 
Trondheim 26.-27. april 

 
 
 
 
Onsdag 26. april 

 
13:00  Lunsj 

 
 
 

14:00  Åpning av konferansen ved Vanja Jensen, ffkf 
 

Dagens konferansier Jonis Josef 
 
 

14:20  «Rekordbosetting i kommunene; hvor går veien videre?» 
Libe Rieber-Mohn, direktør for IMDi 

 
Presentasjon av to nominerte til Bosettingsprisen 2016 

 
14:40  «Internasjonal politikk og bærekraftig integrering» 

Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors 
 

Presentasjon av to nominerte til Bosettingsprisen 2016 
 

15:00  Sofadialog 
Innleder og ordstyrer: Arild Melvær, daglig leder Innvandrarsenteret, Flora kommune. 

 
Libe Rieber-Mohn, direktør IMDI 
Helge Eide, områdedirektør KS 
Vanja Jensen, ffkf 
Bernt Apeland, generalsekretær Norges Røde Kors 
Rune Vordahl, regiondirektør UDI 
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge 

 
Presentasjon av to nominerte til Bosettingsprisen 2016 

 
16.20  Pause 

 
 
 

16:40  «Er det lov å lykkes i Norge?» 
Pellegrino Riccardi, tverrkulturell ekspert, motivator og kommunikasjonsrådgiver. 

 
 
 

17:25  Utdeling av Bosettingsprisen 2016 
 
 
 

18.00  Slutt 
 
 
 

20:00  ffkf 25 år: Jubileumsmiddag med underholdning 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Torsdag 27. april 
 

09:00 - 12:00  Parallellsesjoner m/ dialogkafé: 
 

Dialogtema 1: «Fremtidens introduksjonsprogram» 
 

Innledere: 
Hanne Kavli, forsker i FAFO. Kavli har i en årrekke forsket på arbeidsmarkedsintegrering, 
bosetting og introduksjonsprogram. Forskningen har avdekket svakheter og styrker i den norske 
modellen. Hvordan skal kommunene lykkes i sitt integreringsarbeid i fremtiden? Hvilke verktøy 
mangler? 

 
Janita Flem Tomren er norsklærer med master i psykososialt arbeid.  Gjennom studiet ”Gi meg 
det beste du kan” har hun sett nærmere på hvordan traumer påvirker flyktningers læring. Hva 
identifiserer flyktningene som suksessfaktorer for læring? 

 
 

Dialogtema 2: «Dugnadsånd i møte med offentlig forvaltning» 
 

Innleder: 
Snorre Gundersen, Visepresident i Norges Røde Kors. Gundersen har lang erfaring som 
frivillig, både praktisk og organisatorisk. Hvilke erfaringer har han gjort seg i møte med offentlig 
forvaltning?  Hvor mye av ansvaret kan det offentlige kjøpe?  Kan det frivillige overta ansvar fra 
det offentlige? 

 
 

Dialogtema 3: «Bærekraftig integrering: hva er det?» 
 

Innleder: 
Sylo Taraku, Rådgiver i Agenda. Taraku har sittet Brochmann II utvalget, og i sitt innlegg vil 
han bl.a. presentere noen hovedfunn fra den ferske utredningen: «Integrasjon og tillit - 
Langsiktige konsekvenser av høy innvandring» (NOU 2017:2), som ble offentliggjort 1. feb. 
2017. 

 
 

Dialogtema 4: «Har det offentlige alt ansvar for holdningsskapende arbeid?» 
 

Innledere: 
Torunn Arntsen Sajjad, Antropolog, forsker og forfatter. I tillegg til å være medforfatter av 
boken Kulturforskjeller i praksis har Torunn Arntsen skrevet doktoravhandling om ferdigheter i 
krysskulturell kommunikasjon. 
 
Nancy Herz fikk sammen de andre «skamløse jentene» Fritt Ords Honnørpris for 2017.  Til høsten 
utgir de en bok med arbeidstittelen «Skamløs» på Gyldendal forlag. 
 
Alle flyktninger som bosettes i norske kommuner må ha 50 timer obligatorisk 
samfunnskunnskap.  Er dette et kunnskapsfag eller et holdningsfag?  Hvordan jobber vi 
sammen for å skape gode holdninger til likestilling, barneoppdragelse og demokrati? 

 
12:00  Lunsj 

 
13:00  Fire tidligere deltagere deler sine erfaringer fra introduksjonsprogrammet. 

 
13:30  Politisk dialog 

Innleder og ordstyrer: Per Atle Einan, flyktningarbeider, Seljord kommune. 
Politiske partier utfordres på bedre strategier i integreringspolitikken. 

 
15:00  Oppsummering ved Vanja Jensen, ffkf 

 
15:15  Slutt	


