
 

Program  

Dag 1, 7. mai 

08.00-09.30    Registrering og mottakelse på Maihaugen 

09.30-10.00    Åpning 

 Åpning 

 Kristin Hille Valla, fylkesmann i Oppland 

 Mangfold er hverdagen  

 Geir Barvik, IMDi direktør 

10.00-11.00   Investering i framtiden: rettigheter og trygghet 

 Finding our way in the midst of chaos: Women's Rights in Turkey 

Leyla Pervizat, PhD, forsker, Istanbul, Tyrkia 

 Æresrelatert vold i noen minoritetsmiljøer 

Terje Bjøranger, politiinspektør, Utlendingsseksjonen, Romerike politidistrikt 

11.00 – 11.15  pause 

11.15 – 13.00  Investering i framtiden: identitet og muligheter 

 Kultursensitivitet i barnevernsarbeidet: hva avgjør den gode barndom?   

Dr. Anne Sigfrid Grønseth, førsteamanuensis, avdeling for pedagogikk og sosialfag, 

Høgskolen i Lillehammer 

 Nattergalen-mentorer 

Rolf Borgos, høgskolelektor, Høgskolen i Lillehammer 

 iLove: om identitet, kjærlighet og valgfrihet 

Linda Alsaghari, daglig leder, Ellen Reiss, prosjektkoordinator, og Marwa Elfarri, 

forfatter, Tenketank - Minotenk 

 Om drømmer og muligheter: somalisk ungdom i Norge 

Lisa Ann Cooper, Gründer og daglig leder, og Rakia Bihi, rådgiver, Leadership 

Foundation 

 Presentasjon av Maihaugen 

Jostein Skurdal, administrerende direktør, Maihaugen 

 

13.00 – 14.00  lunsj 

  



 

 

14.00 – 15.20   Ung og engasjert 

 Myter og fakta om radikalisering og voldelig ekstremisme 

Geir Espen Fossum, seniorrådgiver, Politiets sikkerhetstjeneste 

 Ingen får bringe oss til taushet 

Eskil Pedersen, AUF-leder 

 "Fra ruteknusere til myteknusere". Effektene av Alnaskolen. Unge ledere som 

rollemodeller for jevnaldrende i Groruddalen 

Rune Gjelberg, prosjektkoordinator, og Sahra Jaber, Alnaskolen 

 

15.20-17.00    Ja, vi elsker! 

 Innvandreres forhold til Grunnloven og grunnlovsfeiringen. Resultater fra en 

skandinavisk studie 

Pål Ketil Botvar, forsker, Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 

 Hvem blir norsk statsborger? 

Silje Vatne Pettersen, seniorrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk 

og analyse, Statistisk Sentralbyrå (SSB)  

 Mitt lille land 

Carol Kvande, artist 

 Introduksjon av kveldens program 

Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland 

 17. mai på Grønland 

Per Fugelli, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, samfunnsdebattant 

 Overraskelse 

 

 
18.30 – 23.30 Kveldsprogram: What you seek is seeking you 
 

18.30 – 20.30 Festmåltid med fingermat 
Minikonserter med Marie Klåpbakken og Knut Anders Sørum 

 
21.00 – 22.30  Festkonsert i Maihaugsalen  
 

22.30 – 23.30 ÅpenBaring (åpen bar og mingling) 



 

Dag 2, 8. mai 

 

09.00- 10.40   Mangfold gir muligheter  

 Velkommen til konferansens dag 2 

 Mangfold er realitet – utnytt det! 

Ole Helge Haugen, fylkesplansjef, Møre og Romsdal fylkeskommune 

Et mangfoldig arbeidsliv – gevinster og tiltak 

Reza Monajemi, rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune  

 Skapelsesmagi – i spenningen mellom forskjellige perspektiver 

Amela Kolunder-Døvre, innovasjonsleder, Tine BA  

10.40 – 11.30   lunsj 

11.30-14.00  Vi har mye å feire!  

Intro 10 år og Bosettingsprisen 2013 

 Intro 10 år – verdt en feiring? 

Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister 

 Godt introduksjonsprogram= suksess for den enkelte og for lokalsamfunnet 

Torgeir Dahl, ordfører, Molde kommune  

 Kvalifisering i bedrift – også et samfunnsansvar 

Christl Kvam, regiondirektør, NHO Innlandet  

 Bosettingsprisen 2013 – vi har en vinner! 

 

14.00     konferansens slutt 

      Vel hjem! 



 

 

Konferansens formål 

 Konferansen skal bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av 

flyktninger og innvandrere. 

 Konferansen skal synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og 

innsats blant deltakerne. 

 Konferansen skal være en samlende arena for personer med ansvar og roller på 

integreringsfeltet og belyse nødvendigheten av samspill og samhandling. 

  

I tillegg til de faglige innslagene, er konferansen dominert av kulturelle innslag 

designet for anledningen. Maihaugen, som er en del av Lillehammer museum, gir en 

fantastisk ramme om arrangementet og byr også på utstillinger, konserter og god mat 

til deltakerne og bidragsytere. 

 

Målgrupper 

Offentlig ansatte inkludert ordførere og rådmenn, tjenesteledere, programrådgivere, 

flyktningkonsulenter, BUF-etat, helse-, omsorg og barnevernets personell, 

fylkesmannsembetene, Politiet, VOX, UDI, ansatte fra asylmottak og omsorgssentra, frivillige 

organisasjoner og politiske partier, høgskoler, forskningsmiljøer, arbeidsgivere m. fl. 

Målgruppene er m.a.o. mange, men vi har ved de forrige 8 konferansene vist evne til å kunne 

samle denne store bredden til en kombinasjon av konferanse og festival. 


