Kommunedagan 2016
- Kommunekonferansen
- Strategikonferansen
Radisson Blu Bodø
Dato 1 – 4.mars - 2016

Velkommen til Kommunedagan 2016!
Fylkesmannen og KS Nordland samkjører også i år Kommunekonferansen og
Strategikonferansen under paraplyen Kommunedagan i Nordland. Samkjøringen kom i stand
etter ønske fra kommunene i Nordland. Mange konferanser har politisk og administrativ
ledelse som målgruppe og det er et mål å samordne slik at reiseaktiviteten kan reduseres
noe. Kommunedagan er vårt bidrag i denne sammenhengen. Sentrale tema blir:
Kommunereformen er i sin avgjørende siste fase. Kommunaldepartementet og KS vil
tydeliggjøre effektene av nytt inntektssystem, samtidig som fylkesmannen vil orientere om
sitt arbeid med oppsummering og tilrådning av reformarbeidet i fylket.
Barn og unges rettssikkerhet har på nytt blitt satt på dagsorden gjennom mediedekning av
tragiske hendelser. Barneombudet vil bidra til å rette oppmerksomheten på kommunens
ansvar og nødvendigheten av samordning av kommunale tjenester for å ivareta barns
rettigheter.
Asyl-og flyktningsituasjonen har utfordret kommunene i forhold til mottak i året som gikk, og
går nå inn i en ny fase. Bosettings- og helseperspektivet er sentrale tema på vår konferanse,
og vi oppfatter at informasjonsbehovet er stort. Vi vil derfor invitere fagpersonell som jobber
tett på feltet i kommunene på konferansens to siste dager.
Fylkesmannens fagavdelinger vil i konferansens pauser ha stands i foajeen og være
tilgjengelig for dialog og spørsmål fra deltakerne.
Vi ser fram til gode faglige innlegg og gode diskusjoner underveis i konferansen.
Vel møtt

Tirsdag 1. mars
Sted: Radisson Blu

Kick off - fagseminar
18.00
19.00-20.00

Tapas
Ledelse
Det store vi og den lille forskjellen - Om sammenheng, samrøre og samstemthet i
kommunal styring og ledelse

v/ Magne Lerø, red. ukeavisen Ledelse

Onsdag 2. mars
Sted: Radisson Blu

Kommunedagan i Nordland
08.00

Registrering

Strategikonferansen
08.30

Kulturelt innslag – velkommen
v/ Bård Anders Langø, KS Nordland

08.45

Hovedtariffoppgjøret

09.30

v/ Hege Mygland, avd.dir
Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater
v/ Jorunn Leegaard, spesialrådgiver

10.15

Pause

10.30

Debatthefte 2016 – tilbakemelding fra medlemmene

11.15

Fremlegg i plenum

11.30

Folkehelsealliansen
v/ Roar Blom, rådgiver

12.00

Pause

13.00

Lunsj

Kommunereformen
14.00

Utfordringsbildet sett fra Fylkesmannen
v/ Hill-Marta Solberg, fylkesmann

14.20

Høring nytt inntektssystemet – virkning for Nordlandskommunene
v/ Rune Bye, fagsjef KS

14.50

Utsikter til framtidige rammer for kommunene
v/ Eivind Dahle, dep.råd KMD

15.20

Spørsmål & kommentarer

15.30

Pause

15.45

Status kommunereformen i Nordland
v/ Silja Ildgruben, avd.dir FMNO

15.55

Fra intensjon til resultat – erfaringer fra Vestfold
v/ Petter Lodden, prosessveileder FMVE

16.25

Fylkesmannens tilrådning
v/ Silja Ildgruben, avd.dir FMNO

16.40

Spørsmål og kommentarer

17.00

Pause

17.15

Kommunereformen i et rådmannsperspektiv
v/Even Ediassen

17.45

Fylkesmannens fornyingspris og takk for i dag!

19.30

Aperitiff, festmiddag og underholdning v/ Kim Lie
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Torsdag 3. mars
Sted: Radisson Blu
08.00

Registrering

Barn og unges rettssikkerhet
08.30

Barn og unges rettssikkerhet – kommunenes ansvar
v/ Anne Lindboe, barneombud

09.00

…erfaringer og refleksjoner fra Fylkesmannen
v/ Guri A Iversen, avd.dir, FMNO

09.15

Spørsmål & kommentarer

09.30

Pause

Asyl og flyktningesituasjonen - bosetting
09.45

Fra ankomst til integrering

11.05

v/ Ola Bjerkaas, ass. fylkesmann
IMDi Nord – status og utvikling Nordland
-Oppdatert status anmodninger og vedtak i kommunene Nordland
-Plan og organisering i kommunesektoren
-Økonomi og virkemidler
-Kvalifiseringsarbeid og resultater
v/ Roger Solstad, fungerende regiondirektør og Lars Erik Lillefloth, fung.
assisterende regiondirektør
Bufetat Nord
-samarbeid med bosettingskommuner og mottak enslige flyktninger under 15 år
-roller, ansvar og oppgaver
v/ Pål Christian Bergstrøm, regiondir.
Hanne Fagerli, seniorrådgiver
Økt bosetting av flyktninger – hvordan skaffe flere boliger?

11.20

v/ Adelheid Kristiansen, avd.dir, Husbanken
Erfaringer - bosetting og integrering av enslige mindreårige og voksne

10.00

10.30

flyktninger
v/ Beate Bye Strand, enhetsleder, Hamarøy Internasjonale Senter

11.40

Spørsmål og kommentarer til innlederne

12.00

Pause

Asyl og flyktningesituasjonen - helse
12.15

Innledning v/ Pia Jarmyr, Helsedirektoratet
- Hvordan legge til rette for å forebygge psykososiale problemer hos
flyktninger og asylsøkere v/ RVTS Nord
-Situasjonen pr i dag og utfordringer fremover fra UDI v/ RVTS Nord

13.00

Lunsj

14.00

Kulturelt innslag
v/ Ellen Solstad og Geir Tømmerberg

14.15

Rett til likeverdige helse og omsorgstjenester, både i kommune og
spesialisthelsetjenesten. Hvordan er det lurt å organisere oppfølging av
flyktninger og asylsøkere?
v/ RVTS Nord
Janne-Britt Nilsskog og Siv Kristin Sørdal, Integreringsteam Hattfjelldal kommune
RVTS med eksempel fra flyktning helseteam i Trondheim kommune

15.15

Pause

15.30

EXIT – Forebyggende gruppeintervensjon for enslige mindreårige
v/ Melinda Meyer og RVTS Nord

16.30

Oppsummering og takk for i dag!

19.00

Tapas og underholdning v/ Moloklang

Fredag 4. mars
Sted: Radisson Blu

Asyl og flyktningesituasjonen – helse
08.30

- Smittevern/Vaksinasjon v/ Kjell Gunnar Skodvin, smittevernlege
Saltdal kommune

09.30

- Tannhelse v/ Martin Ose Evensen, klinikksjef
Pause

09.45

Fokus på de yngste asylsøkere og flyktninger
- Behov hos enslige mindreårige – kompetanseheving i regi av Bufetat
v/ Hanne Fagerli, Bufetat
- Presentasjon av film fra RKBU v/ RVTS Nord

10.30

Pause

10.45

Balansegang - Oppvekst mellom to kulturer
v/ Gry Brækmo, IMDI

11.30

Frivillighetsarbeid med flyktninger og asylsøkere
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12.00

v/ Tonje Brunstad, frivillighetskoordinator, Nordland Røde kors
Kultursensitiv tilnærming og bruk av tolk v/ RVTS Nord
Tilbakemelding, oppsummering og avslutning

12.30

Lunsj og vel hjem!

