
Målgrupper:
Alle som yter omsorgstjenester, ledere, politikere, 
tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre 
med interesse for temaet

Stiftelsen SOR

Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2016
Scandic Bergen City
Salem konferansesenter

NYE TIDER!
Eff ektivitet, kvalitet og gode løsninger 
når økonomiske rammevilkår endres 



www.sorkurs.no

M A N D A G  2 .  M A I

08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise

09.30
Velkommen
Åpning 
Marte Mjøs Persen, Ordfører i Bergen kommune 

09.45
Endringer i arbeidshverdagen  
Hvordan løse oppgavene på nye måter 
Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør KS 

10.20
Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren  
Betydningen av organisering, ledelse og kultur 
Hege Gabrielsen, direktør PriceWaterhouseCoopers (PWC) 

11.00 Pause

11.20
Tvil, tro og vitenskap 
Kunnskapsgrunnlaget for dagens trender 
Jan Tøssebro, professor NTNU 

12.00 Lunsj

13.00 Kulturinnslag 
Bertine Aa, blokkfløytist 

Ulike forutsetninger i kommune-Norge, hvilke utfordringer gir det?

13.10

«Best i test» 
Fordeler og utfordringer med drift i storkommuner  
Organisering, ledelse og kultur i Kristiansand kommune 
Lars Hove, Kristiansand kommune 
Lykkelig som liten? 
Spesielle utfordringer og gode løsninger i små kommuner 
Linda Martinsen, fagsjef i Aksis, Alta  

14.10 Pause

14.30
Aalborg i forkant - nye tider og nye veier på eldre-og funksjonshemningsområdet 
Inspirasjon fra Danmark 
Thomas Krarup, rådmann

15.15 Skråblikk på offentlig sektor 
Frank Aarebrot, professor ved UiB 

15.55 Benstrekk

16.00

Faderen 
I Faderens, Sønnens og NAVs navn 
Et standupshow om byråkrati og utviklingshemning 
Eric Löwenthal, komiker med alvorlige budskap 

17.15 Slutt for dagen
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T I R S D A G  3 .  M A I

Skandinavisk perspektiv

09.00

Inspirasjon fra Danmark 
Aalborg i forkant - eksempler på velferdsinnovative prosjekter på eldre- og 
funksjonshemningsområdet  
H. Hostrup, J. Kastbjerg, L. J. Primdahl, L. Nøhr, Aalborg kommune, Danmark 

09.45
En liten omsorgsrevolusjon 
Vellykket effektivisering i Hudiksvalls kommune i Sverige.                                     
Per Iversen, virksomhetssjef ved omsorgsforvaltningen i Hudiksvalls kommune 

10.30 Pause

10.50
Frivillighet - en uutnyttet ressurs?  
Sturla Stålsett, styreleder i Frivillighet Norge og professor i diakoni, religion og samfunn ved Det 
teologiske menighetsfakultet 

11.25
IPLOS som styringsverktøy  
Julie Kjelvik, Helsedirektoratet, seniorrådgiver avdeling statistikk, IPLOS team 
Yvonne Solberg, Helsedirektoratet, seniorrådgiver avdeling statistikk, teamleder IPLOS 

12.10 Lunsj

13.10 Kulturinnslag  
Proffene fra Bergen 

13.25
Det store vi og den lille forskjellen 
Om nye og eldgamle lederutfordringer 
Magne Lerø, redaktør og eier av avisen Ledelse 

14.10 Benstrekk

14.15 Organisasjon og lidelse 
Tor Arne Johnsen, satiriker 

15.15 Slutt

19.30
Konferansemiddag
Konsert med Gisle Børge Styve 
og Heine Totland  
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Marte Mjøs Persen  
er ordfører i Bergen 
kommune. Hun har ledet 
bystyrets helse- og 
sosialkomite og har vært 
organisasjonssekretær i 
Human-Etisk forbund.

Anne-Cathrine Hjertaas  
er avdelingsdirektør i 
Kommunenes sentralforbund 
(KS), avdeling Arbeidsgiver-
politikk. 

Hege Gabrielsen  
er direktør ved PwC 
Consulting. Hun har ledet 
utredninger, evalueringer 
og ulike analyser for 
oppdragsgivere på alle 
forvaltningsnivåer. 
Flernivåstyring og 
finansieringsmodeller har 
vært sentrale elementer i 
mange av prosjektene. Hun 
kom til PwC i 2010 fra en stilling som underdirektør 
i Nærings- og handelsdepartementet.

Jan Tøssebro 
er dr. polit. i sosiologi og 
professor i sosialt arbeid ved 
NTNU fra 1997. Hans primære 
forskningsinteresse er 
samfunnsvitenskapelige 
problemstillinger knyttet til 
funksjonshemming, særlig 
slike som er i skjæringspunktet mot politikk.

Bertine Aa  
er fra Gloppen, og har 
imponert med sin blokk-
fløytespilling. Hun var en av 
mange talenter som deltok 
på åpningen av kultur-
festivalen i Førde.

Lars Hove  
er rådgiver i Kristiansand 
kommune. Han har de siste 
25 årene arbeidet i helse og 
sosialsektoren i kommunen, 
i all hovedsak som enhets-
leder og tjenesteleder 
innenfor fagfeltet tjenester 
til utviklingshemmede.

Linda Martinsen 
er fagsjef i Aksis, Alta. 
Aksis Arbeid og Kompetanse 
AS har som hovedmål å få folk 
i arbeid. Bedriften har bred 
kompe tanse innen karriere -
veiled ning, avklaring av 
arbeids evne, kvalifisering, 
formidling, arbeidspraksis og 
kursvirksomhet. Hun er også mor til en kvinne med 
bistandsbehov, har hatt ansvar for plan legging av 
gjennomføring av HVPU-reformen, og har vært helse 
og sosialsjef i Loppa kommune. 
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Thomas Krarup
er som rådmann den øverst 
politiske ansvarlige for 
Ældre- og Handicap-
forvaltningen i Aalborg 
kommune. Denne enheten 
løser forebyggende, helse- 
og pleiemessige oppgaver 
for eldre samt barn, unge og 
voksne med funksjonshemninger, deriblant 
utviklingshemning.
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Frank Aarebrot
er professor ved 
Institutt for 
sammenlignende 
politikk, Universitetet 
i Bergen.

Sturla Stålsett 
er professor i diakoni, religion 
og samfunn ved Det 
teologiske menighetsfakultet. 
I mange år var han 
generalsekretær i Kirkens 
bymisjon. Stålsett har spilt i en 
rekke rockeband, har skrevet 
salmer og bøker, og er 
styreleder i Frivillighet Norge.

Julie Kjelvik
er seniorrådgiver knyttet 
til Iplos team, ved Helse-
direktoratets avdeling for 
statistikk. Hun har tidligere 
vært statistikkrådgiver ved 
Statistisk sentralbyrå.

Per Iversen 
er virksomhetssjef 
ved Omsorgsf or-
valtningens 
utviklingssenter i 
Hudiksvalls kommune 
i Sverige. Han har stått 
i spissen for det vi 
mener er en liten 
omsorgs revolusjon, hvor driften er betydelig effektivisert. 
SOR har vært til stede og hørt alle godordene fra 
medarbeidere som har deltatt i efektiviseringsprosessene. 
Vi er derfor også litt fornøyd med å slå fast at han 
«egentlig» er norsk. Han startet sin karriere innenfor dette 
feltet med å jobbe på Vidaråsen som miljøarbeider. Etter 
hvert dro han til Sverige og utdannet seg etter mange år 
«på gulvet» til økonom. Siden har han jobbet i ulike 
lederstillinger.
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Hanne Hostrup
er leder av Rehabiliteringscenter 
Aalborg. Senteret er et 
døgndekkende intensivt 
tilrettelagt tilbud til kommunens 
svekkede brukere. Opphold der 
har til formål å gjøre brukeren 
mindre avhengig av kommunal 
hjelp.

Jonna Kastbjerg
er fagsentersjef i Aalborg 
kommunes eldre og 
handicapavdeling, området 
autisme og ADHD. Senteret har 
tilbud for alle aldersgrupper og 
har ca. 500 medarbeidere.

Linda Jeanette Primdahl
VISO- og fagspesialist ved 
Center for Særlige Tilbud.
Spesialpedagogisk rådgivning 
internt i kommunen og for 
Socialstyrelsens spesialistenhet 
VISO.

Lars Nøhr
Fremtidens Plejehjem, 
Innovation og Ældreområdet
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Proffene er et band fra Bergen med 10 band medlemmer. 
(åtte av dem har utviklingshemning. Repertoaret spenner 
fra viser til rock og blues.  Foruten det musikalske vil de 
også prøve å si noe til folk gjennom tekstene. De fronter 
at utviklingshemmede mennesker er en ressurs for 
samfunnet.

Magne Lerø er redaktør og eier av ukeavisen Ledelse. 
Lerø har vært administrerende direktør ved Lovisenberg 
Diakonale sykehus, ansvarlig direktør og daglig leder i AD 
Fontes medier, og styremedlem i en rekke bedrifter og 
organisasjoner. Han har også skrevet en rekke bøker om 
ledelse.

Tor Arne Johnsen er satiriker og kjent fra blant annet 
«Brekeland Bensin og Camping», og har vært fast 
leverandør til NRKs «Hallo i uken». Han skrev også 
kabareten «En gutts lykke» sammen med Else Michlet  
og rekke andre kabareter. 

6 – FEBRUAR 2010
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Eric Löwenthal er standup komiker i Sverige.  
Hans sønn har multifunksjonshemning, og Eric  
har laget en humoristisk og alvorsfylt forestilling  
om deres erfaringer med byråkratiet. Forestillingen 
ble nominert til «Årets forestilling» i Svensk 
Standupgalan 2015.

Gisle Børge Styve har hatt konsert på SOR konferanse tidligere. 
Det var fantastisk. Heine Totland har også hatt konsert på  
SOR konferanse tidligere. Det var også fantastisk. Sammen er  
de HELT fantastisk. 

Gisle Børge Styve og Heine Totland kom sammen ved en 
tilfeldighet i en episode av Beat For Beat i 1999. Her gjorde de  
en fantastisk versjon av klassikeren «He Ain´t Heavy», som  
senere har blitt ett av de mest populære klippene fra 
programmet på YouTube. I 2006 bestemte de seg for å lage  
et helt konsertprogram. Med stor suksess. De to sjarmerende 
vestlendingene skaper nærmest «magi» på scenen til stor 
begeistring fra publikum.  Nå kan du møte dem på SOR 
konferansen og oppleve deres fantastiske musikalitet,  
humor og grenseløse energi. 
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Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. mars 2016 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til  
15. april 2016 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 15. april 2016 gis ingen refusjon.
Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund.
Avbestillingsbeskyttelse: For å sikre at du får det innbetalte beløp refundert, kan du tegne en avbestillingsbeskyttelse som gjelder ved 
sykdom og fremvisning av legeattest. Pris for denne er kr. 175,- (Det må tegnes en egen for evt. flybillett.)

Ja takk, jeg ønsker avbestillingsbeskyttelse    Jeg ønsker at G Travel Farsund skal kontakte oss for tilbud om flybilletter

DATO: UNDERSKRIFT:



KONFERANSE I BERGEN 2. OG 3. MAI 2016 

NYE TIDER – Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske rammevilkår endres
Sted: Salem konferansesenter, hjørnet Sigurdsgt./Neumannsgt., Bergen 

PÅMELDINGEN SENDES TIL: G TRAVEL FARSUND, Havnegaten 29, 4550 Farsund. Tel. 38 39 59 99
Du kan også melde deg på gjennom epost astrid.pedersen@gtravel.no  eller ved bruk av bestillingsskjema på www.sorkurs.no  
Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: je@sorpost.no – tlf. 90 75 86 85  
Spørsmål om påmelding rettes til: Astrid Pedersen, G TRAVEL FARSUND: astrid.pedersen@gtravel.no  – tlf. 38 39 59 99  
Påmeldingsfrist:  15 april 2016. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen. 

ET TERNAVN: FORNAVN: STILLING:

ARBEIDSSTED: TELEFON ARBEIDSSTED: MOBILTELEFON:

POSTADRESSE ARBEID:

E-POSTADRESSE DELTAKER:

Jeg vil delta  begge dager    kun dag 1    kun dag 2
Konferanseavgift (dagpakke kommer i tillegg)   ved påmelding før 25. mars 2016:   .........................................................  kr 2.495,-
ved påmelding etter 25. mars 2016:  .................................................................................................................................  kr 2.795,- 
40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

   Vi er 4 eller flere som melder oss på samtidig til konferansen. Kr 300,- i rabatt pr. person når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder  
seg på samtidig (og deltar). Send epost til astrid.pedersen@gtravel.no eller ring 38 39 59 99 og opplys om navnene på de andre personene.

  Scandic Bergen City Hotel Obligatorisk dagpakke (inkl. lunsj, kaffe, kaker, frukt etc.)pr dag ...............  kr 545,-
   Jeg ønsker å delta på middag 2. mai .......................................................................................................  kr 545,-

Tre-retters middag, underholdning ved Gisle Børge Styve og Heine Totland. 
Separat faktura konferansemiddag sendes til  .................................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 1.–2. mai 2016 (dagen før konferansestart) på Scandic Bergen City Hotel
   Overnatting i enkeltrom m/frokost (1.–2. mai) ...........................................................................................................  kr 1.185,-
   Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (1.–2. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person) .................................   kr 690,-

  Deler rom med ...........................................................................................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 2.–3. mai 2016
   Overnatting i enkeltrom m/frokost (2.–3. mai) ...........................................................................................................  kr 1.185,-
   Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (2.–3. mai) (2 personer deler rommet, pris pr. person) .................................   kr 690,-

  Deler rom med ...........................................................................................................................................................

For avbestillingsregler, se foregående side.

B
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Postboks 12 Torshov, 0412 Oslo




