
Målgrupper: Alle som arbeider for personer med 
utviklingshemming - ledere, politikere, tillitsvalgte, 
pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse  
for temaet

Stiftelsen SOR

Konferanse i Oslo 
24. og 25. oktober 2019 
Oslo kongressenter 

RETT OG URETT
Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming 

Konsert med Moddi 

Foto: Vidar Eliassen, Vesterålen Online



T O R S D A G  2 4 .  O K T O B E R

08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise

09.30 Velkommen

Åpning av konferansen
Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud 

09.50 TV BRA innslag
Vi som har utviklingshemming skal også bli sett og hørt

10.00 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
Viktighet og betydning for mennesker med utviklingshemming
Kjersti Skarstad, PhD, seniorrådgiver i Bufdir 

10.15 Bakom stängda dörrar
Film: Uppdrag granskning – undercover avsløringer i Sverige
Whorlton Hall hospital abuse
Film: BBC Panorama – undercover avsløringer i England

10.50 Pause

11.10 Hva kan skjule seg av dårlige tjenester, vold og overgrep i Norge – og hva gjør vi med det? 
Paneldebatt
Annette Drangsholt, leder for autismeforeningen i Norge
Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU
Cato B. Ellingsen, rådgiver ved NAKU 
Bjørn Roar Vagle, seniorrådgiver ved Statens undersøkelseskommisjon for helse-  
og omsorgstjenesten (Ukom) 
Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad 
Debattleder: Karl Haakon Sævold, styreleder for Stiftelsen SOR

12.00 Lunsj

13.00 Parallellsesjoner

A
Ansattes rolle i å oppdage omsorgssvikt og overgrep
Dere er viktigere enn dere tror
Politioverbetjent i Kripos
Erfaringer i Bergen med overgrepsutfordringer 
Siv Bjønnum, rådgiver Bergen kommune
Helene Myklebustad, rådgiver Bergen kommune

B
Med den andre FOR ØYE
Samtalemetodikk for å bidra til å gi god beslutningsstøtte
Liv Brauer, prosjektleder, Statens sivilrettsforvaltning 
Empowerment med beslutningsstøtte  
Mikrostyre som likestillingsverktøy
Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba Independent Living Norge SA
Elfinn Færevåg, far til Lars Erik Færevåg som var den første i Norge som etablerte et Mikrostyre

14.10 Pause

14.30 Kulturinnslag
Dissimilis Rock n Roll Band

14.45 Nyttig – eller roten til alt vondt?
Psykisk utviklingshemming – utredning og konsekvenser av diagnose
Elisabeth Wigaard, spesialist i klinisk nevropsykologi, Spesialseksjon for utviklingshemming  
og autismediagnoser (SUA), Vestre Viken HF

15.10 Nettvett og bruk av sosiale medier
Nina Christine Dahl, rådgiver/koordinator TryggEst, Tromsø kommune 

15.35 Arbeidstakers rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold
Birthe Eriksen, advokat, PH.D. 
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F R E D A G  2 5 .  O K T O B E R

09.00

Meningsfulle liv
Utfordringer og muligheter ved funksjonshemming
Torstein Lerhol, avdelingsleder i BPA Aleris, fylkespolitiker og ordførerkandidat
Geir Lippestad, advokat og forfatter 

10.00 Pause – uten å forlate lokalet

10.05 Tvangslovutvalgets innstilling – konsekvenser for bruk av makt og tvang
Bjørn Roar Vagle, medlem av Tvangslovutvalget

10.35 Pause

11:00 Parallellsesjoner

A
Identifisering av traumesymptomer hos personer med autisme og utviklingshemming
Arvid N. Kildahl, psykologspesialist ved PUA 
Traumebevisst forståelse i miljøarbeid
Hanne Line Wærness, høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole
Oliva Teigland, høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole

B
VIP (Viktig Interessant Person)  
– et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming
Utvikling av evne til å sette grenser, forstå egne følelser og hva som er vold og overgrep 
Anette Solberg, rådgiver ved Likestillingssenteret
Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret

12.10 Lunsj

13.10 Kultur, deltakelse og skaperglede
Christian Gathe, undervisningskoordinator ved Dissimilis Kompetansesenter
Kulturelt innslag
Dissimilis danser helgen inn 

13.35 TryggEst 
John-Ingvard Kristiansen, prosjektleder ved Bufdir

14.10 Pause – uten å forlate lokalet

14.15 Inkludering, engasjement og samhold 
Søppeltømmeren som endte opp på sokkel 
Kjetil Paulsen- miljøhelt og pensjonert «ryddegutt», Sortland kommune
Kari Derbakk, Kjetils søster
Jørun Drevland, sosionom, politiker og ildsjel, Sortland kommune

15.00 Slutt

16.15 Pause

16.30 Å se den andre
Pär Johansson, leder og grunnlegger av Glada Hudik-teatern 

17.15 Slutt for dagens faglige program

19.30 Konferansemiddag
Konsert med Moddi
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Hanne Inger Bjurstrøm    
er likestillings- og 
diskrimineringsombud. 
Bjurstrøm er jurist, og var 
tidligere arbeidsminister.

Kjersti Skarstad   
(PhD) jobber som senior-
rådgiver i Bufdir, med 
Stortings  meldingen om 
utviklingshemmedes rettig-
heter som særlig arbeids-
område. Hun har permisjon 

fra stilling som seniorrådgiver i Stiftelsen SOR. 
Skarstad har mastergrad i menneskerettigheter ved 
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, og har 
tidligere jobbet som vitenskapelig assistent og 
konsulent for Senter for menneskerettigheter (SMR), 
praktikant ved Norges faste delegasjon til Europa-
rådet, og som nestleder for Amnesty Internasjonals 
studentorganisasjon i Trondheim. Hun er aktuell med 
boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter, 
utgitt på Universitetsforlaget.

Bakom stängda dörrar – Uppdrag granskning 
De har ingen stemme og kan ikke selv fortelle  
om hva som skjer bak stengte dører. Sveriges TV  
har i program   met Uppdrag granskning undersøkt  
bo- og omsorgsforholdene for personer med 
funksjons nedsetting. 

Whorlton Hall hospital abuse  
Ved Whorlton Hall bodde 17 personer med utviklings-
hemming og autisme. De hadde mer enn 100 besøk 
av personer og instanser som skulle kontrollere virk-
som heten, men omfanget av mishandlingen mot 
men nesker med utviklingshemming og autisme ble 
ikke oppdaget. BBCs undersøkende journalistikk  
i programmet Panorama avdekket at de som bodde  
der ble trakassert, ydmyket, forvirret og skremt av  
de ansatte.

Annette Drangsholt   
er styreleder i Autisme-
foreningen i Norge. Hun er 
utdannet agronom, gartner 
med videreutdanning innen 
«Dyreassistert intervensjoner, 
samhandling mellom 
mennesker og dyr». 
Drangsholt er mor til fire 
barn, to voksne jenter, Scott 

og et fosterbarn med et sjeldent syndrom, og jobber 
som forsterket fostermor på småbruket i Birkenes.

Jens Petter Gitlesen   
er leder av Norsk forbund  
for utviklingshemmede (NFU) 
og universitetslektor ved 
Institutt for økonomi og 
ledelse på Universitetet  
i Stavanger. Gitlesen har 

mottatt SOR-prisen for sin innsats med å sette 
utviklings  hemmedes levekår i Norge på dagsorden.

Cato B. Ellingsen   
er rådgiver ved NAKU. Han  
er vernepleier med videreut-
danning i målrettet miljøar-
beid, grunnfag i sosiologi  
og mastergrad i habilitering. 
Ellingsen er en aktiv, enga-

sjert fagperson som blant annet driver nettsiden  
vernepleieren.com

Bjørn Roar Vagle   
er seniorrådgiver ved Statens 
undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten 
(Ukom). Han er verne pleier  
og har mastergrad i læring  
i komplekse systemer, og har 

siden 1999 arbeidet innen tjenesteytingen til personer 
med medfødte funksjonsnedsettelser. Han har særlig 
vært opptatt av kvalitetsforbedring av tjeneste tilbudet 
med å redusere behovet for bruk av tvang over for 
enkelte med utviklingshemning og utfordrende atferd. 
Vagle er medlem av Tvangslovutvalget som foretar  
en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse-  
og omsorgstjenesten.

Thomas Ergo   
er journalist i Stavanger 
Aftenblad, og har tidligere 
blant annet jobbet i 
Dagbladet. Reportasje-
prosjekter han har vært 
involvert i har vunnet flere 

nasjonale og lokale journalistpriser. Ergo har vunnet to 
diplomer fra Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende 
Presse (SKUP), Best Scoop i Schibsted Journalism 
Awards og Kulturdepartementets menneskerettspris.  
I 2014 ble han tildelt SOR-prisen for sin journalistikk 
om retts sikkerheten til mennesker med utviklings-
hemming. I 2017 vant han Den store journalistprisen 
sammen med Hans Petter Aass og Rune Vandvik for 
reportasjen om «Glassjenta», om norsk barnevern.  
 

Anette Solberg    
er rådgiver ved Likestillings-
senteret. Solberg har master 
fra humanistiske fag med 
fordypning i arkeologi  
og sosialantropologi. I tillegg 

har hun fordypning i Sexologi og funksjonshemming. 
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Siv Bjønnum  
er rådgiver i Etat for tjenester 
til utviklingshemmede 
(ETTU) i Bergen kommune. 
ETTU har over flere år jobbet 
aktivt med å forebygge 
overgrep mot personer med 

utviklingshemming blant annet gjennom et eget 
konsultasjonsteam i samarbeid med Statens barnehus. 
I innlegget gis det eksempler på hva det forebyggende 
arbeidet består av.

Helene Myklebustad   
er rådgiver i Etat for tjenester 
til utviklingshemmede 
(ETTU) i Bergen kommune. 
ETTU har over flere år jobbet 
aktivt med å forebygge 
overgrep mot personer med 
utviklingshemming blant 

annet gjennom et eget konsultasjonsteam i samarbeid 
med Statens barnehus. I innlegget gis det eksempler 
på hva det forebyggende arbeidet består av.».

Liv Brauer  
er prosjektleder for samtale-
metodikken FOR ØYE ved 
Statens sivilretts forvaltning. 
Samtale metodik ken kan 
brukes av fylkes mannen eller 
vergene i møter med den 

som trenger verge. Dette innebærer at det blir et felles 
verktøy for fylkesmennene når de skal gjennom føre 
samtale med en det kan være aktuelt å opprette 
vergemål for. Samtalemetodikken skal også brukes  
til opplæring av hvordan verger kan gi verge havere 
beslutnings støtte.
 

Vibeke Marøy Melstrøm 
er en av bærebjelkene i den 
norske funksjonshemmede-
bevegelsen. Hun er en av 
gründerne av Uloba 
Independent Living Norge 

SA hvor hun i dag er generalsekretær. Det var Uloba 
som utviklet modellen for BPA i Norge og 
organisasjon en er i dag arbeidsgiver for nærmere 
6000 assistenter. På samme måte som Uloba utviklet 
BPA er de nå i gang med å utvikle et nytt likestillings-
verktøy gjennom prosjektet «Empowerment med 
beslutningsstøtte». Vibeke er prosjekteier. 

Elfinn Færevåg  
er far til Lars Erik Færevåg 
som var den første i Norge 
som fikk prøve ut likestillings-
verktøyet Mikrostyre som en 
del av et pilotprosjekt. Lars 

Erik er nå én av ti prosjektdeltakere i hovedprosjektet 
«Empowerment med beslutningsstøtte». Elfinn sitter 
fremdeles i Mikrostyre til sønnen. 

Dissimilis   
er en kulturorganisasjon for mennesker med 
utviklings  hemming. Dissimilis har i over 30 år jobbet 
aktivt for at mennesker med utviklingshemming  
og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i  
det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte 
utøvere og mennesker. Med dette ønsker de å bidra  
til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent 
samfunn. Aktivitetene er forankret i et verdisyn hvor 
mangfold og kvalitet står som sentrale verdier,  
sam tidig som de skal tørre å være utfordrende og 
nyskapende. Virksomhetside: Skape livskvalitet for 
mennesker med utviklingshemming og funksjons-
nedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som  
gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. 
Utvikle og formidle kompetanse gjennom under-
visning og forestillinger i inn- og utland for et rausere 
og mer likeverdig samfunn. Visjon: «Dissimilis flytter 
tanken på hva som er umulig».

Elisabeth Wigaard    
er spesialist i klinisk nevro-
psykologi. Hun jobber ved 
SUA Seksjon utviklings-
hemming og autisme, Psyk 
avd Blakstad, VVHF. Wigaard 
har vært med på å skrive 

kapitler i ulike lærebøker, i forskings prosjekter, utvikle 
e-læringskurs og undervise innenfor tema psykiske 
lidelser, demens og andre tilleggs belastninger  
hos personer med autisme og utviklings hemming. 
Hun er også medredaktør for boken «Aldring og 
utviklings hemming». 

Nina Christine Dahl  
er koordinator for TryggEst  
i Tromsø. TryggEst er et 
forenklet og helhetlig system 
som skal senke terskelen  
for å melde i fra om overgrep. 
Hver kommune som deltar  

i prosjektet skal ha et eget team som du kan melde fra 
til når du er bekymret for, eller har mistanke om, vold 
eller overgrep av en risikoutsatt person over 18 år. 
Teamet skal bestå av erfarne personer med 
kompetanse i håndtering av vold eller overgrep. 
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Birthe Eriksen   
(PH.D ) er advokat ved Guide 
advokater i Bergen, og 
ekspert på varsling. Eriksen 
har doktorgrad fra 2016 i 
arbeidstakers rett til å varsle 
om kritikkverdige forhold, 

har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, 
selskaps rett, konkurranse og korrupsjon. I 2015 var 
hun redaktør for boken: «Å bekjempe et samfunns-
onde. Om korrupsjon, varsling, granskning og 
organisasjons kultur.» Birthe Eriksen ble i 2016 medlem 
av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjen-
nom   gå arbeidsmiljølovens regulering av varsler vernet.

Pär Johansson    
er initiativtaker og leder for 
Glada Hudik-teatern i 
Sverige, en teatergruppe der 
utviklingshemmede og 
normal hemmede skue-
spillere opptrer side om side. 

«Å hjelpe mennesker til å utvikle seg er det mest spen-
nende arbeid som finnes», mener Pär. Pär har mottatt 
flere priser både som leder og foredrags holder, og 
viser i sitt arbeid hvordan mennesker kan utvikles selv 
om de tilsynelatende har dårlige forut setninger for å 
lykkes. Å få anledning til å vise hva man kan og at det 
verdsettes gir ytterligere vekst muligheter.
 

Moddi    
har konsert under konferansemiddagen. I Norge er 
den lysluggede visesangeren mest kjent for vakre og 
melankolske sanger som «Togsang» og «Nordnorsk 
julesalme», men Moddi har også en betydelig 
internasjonal karriere å vise til, ikke minst med 
singelen «House by the Sea» som for alvor bragte 
Moddi ut til lyttere verden over. Han er heller ikke redd 
for kontroverser. I 2016 ga Moddi ut albumet 
«Unsongs», en samling forbudte og sensurerte sanger 
fra verden over. Initiativet møtte motstand fra blant 
annet russiske myndigheter, som forsøkte å stikke 
kjepper i hjulene for hele prosjektet. De mange 
utfordringene fikk Moddi til å ta pennen fatt, og 
høsten 2017 debuterte senjaværingen med den 
tankevekkende boken «Forbudte sanger», som 
umiddel bart ble videresolgt til Tyskland. Med utret-
telig driv og smittende engasjement er Moddi en artist 
som alltid leverer minneverdige opplevelser, og som 
alltid har en god historie på lur. 

Torstein Lerhol   
sin forventede levetid var kun et par år. Nå er han 33 
år, fylkespolitiker og ordfører kandidat for Senterpartiet 
Valdres, lektor, forfatter og avdelingsleder i BPA Aleris. 
Håndplukkede assistenter gjør livet han lever mulig  
å gjennomføre – for alt Torstein kan bevege er nemlig 
fingeren. I tillegg til snakketøyet - som er absolutt  
i orden! 

Geir Lippestad   
er advokat, forfatter og ikke 
minst et medmenneske som 
er opptatt av verdibasert 
kommunikasjon. Lippestad 
har et sterkt engasjement  
for funksjons hemmedes 

situasjon i samfunnet, og likeverd og samarbeid  
er sentralt i Lippestads arbeid.

Arvid Nikolai Kildahl    
er psykologspesialist og 
arbeider til daglig ved 
Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning/autisme, 
Oslo universitetssykehus. 
Han er også tilknyttet 

NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevro-
utviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Kildahl har 
arbeidet med psykiske lidelser hos personer med 
autisme og/eller utviklingshemming i en årrekke, 
blant annet med traume- og belastningslidelser. Han 
holder på med doktorgradsarbeid om traumer hos de 
som har både autisme og utviklingshemming.

Hanne Line Wærness   
er høgskolelektor ved VID 
vitenskapelige høgskole. 
Hun har blant annet skrevet 
kronikken «Når livet går i 
knas - kintsukuroi!», vært 
redaktør for boken «Litt 

klokere med profesjonelt blikk. Perspektiver på 
vernepleiefag i utvikling» og «Vernepleierboka 2010 
– 20 år etter reformen». 
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Oliva Teigland   
er høgskolelektor ved VID 
vitenskapelige høgskole,  
og har tidligere blant annet 
jobbet som fagkonsulent  
i barnevernstjenesten  
i Gjesdal kommune.

Karl Haakon Sævold    
er styreleder for Stiftelsen 
SOR, sentralstyremedlem  
i Norges Handikapforbund 
(NHF), nestleder i Handikap-
pede Barns Foreldreforening 

(HBF), nestleder i Rådet for personer med nedsatt 
funksjonsevne i Oslo kommune, nestleder i styret for 
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og kommunikas-
jons sjef i arbeidstaker organisasjonen Delta.

Christian Gathe  
er undervisningskoordinator 
ved Dissimilis Kompetanse-
senter. Han har en bachelor  
i psykologi fra London og en 
bachelor i Musikkproduksjon 
fra Westerdals (tidligere NISS) 

i Oslo. Han har stor tiltro til positiv psykologi, et smil 
kommer man langt med :) Gathe jobber i Dissimilis 
fordi det uten tvil er verdens beste jobb, sier han. 
Arbeidet er viktig, kreativt, morsomt og ekstremt 
givende.Han tror folk flest undervurderer hvor 
ekstremt viktig Dissimilis er for målgruppen. Ikke bare 
for å lære sin kunst, men først og fremst hvor mye det 
gjør for dem som menneske.

John-Ingvard Kristiansen  
er prosjektleder ved Bufdir. 
Han har utmerket seg gjen-
nom et sterkt engasjement 
og stor gjennom  føringsevne 
for å bedre levekår og sikre 
retts sikkerhet for mennesker 
med utviklingshemming. 

Frøydis Sund   
har master i moderne 
forvaltning (MPA) fra 
Høgskolen i Innlandet. Hun 
har en bachelor i økologisk 
landbruk og miljøforvaltning, 
og har en tilleggsutdanning i 

interseksjonalitet. Hun har lang erfaring fra 
organisasjonsarbeid og har vært lokalpolitiker i tre 
kommunestyreperioder.

Kjetil Paulsen    
er miljøhelt og pensjonert «ryddegutt» i Sortland 
kommune. Han har en viktig historie å fortelle, fra 
tiden han bodde på sentralinstitusjon og ikke hadde 
det så greit, til han opplever varmen og fellesskapet  
i kommunen han etter det bor i, og selv blir en sentral 
person som stiller opp og betyr noe for samfunnet.

Jørun Drevland    
er politiker (SV), sosionom  
og ildsjel, bosatt i Sortland 
kommune. Hun har jobbet  
i PP-tjenesten og vært  
NAV-leder.

Kari Derbakk  
er søster til Kjetil Paulsen. Hun var syv år da han ble 
født, og valgte selv å engasjere seg og jobbe for 
mennesker med utviklingshemming i hele sitt yrkes-
aktive liv, blant annet i Nesodden kommune. Hun 
er utdannet førskolelærer.

TV BRA 
er en tv-kanal av og for mennesker med utviklings-
hemming i Hordaland og er en del av Nordnes Verk-
steder. Gjennom TV BRA blir målgruppen med på  
å skape og formidle sine egne historier.
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Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15/8 2019 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til 15/9 2019 
refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 15/9 2019 gis ingen refusjon.
Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund Reisebyrå AS.
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 OSLO 24. OG 25. OKTOBER 2019 

RETT OG URETT 
 
Sted:  Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo. 

BRUK HELST ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA PÅ www.stiftelsensor.no
Du kan om ønskelig i stedet sende påmelding til G TRAVEL FARSUND, Torvet 3, 4550 Farsund. 
Tlf. 38 39 59 99. E-post: astrid.pedersen@gtravel.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: 20. oktober 2019. Konferansen kan bli fulltegnet, så vær tidlig ute med påmelding.  

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 15. september 2019:   .................................................  kr 2.995,-
ved påmelding fra 15. september 2019:  ............................................................................................................................  kr 3.395,- 
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.

Obligatorisk dagpakke (inkl. lunsj, kaffe, kaker, frukt etc.) pr. dag  ..............................................................  kr 595,-
   Jeg ønsker å delta på middag 24. oktober ..............................................................................................  kr 635,-

Tre-retters middag, underholdning ved Moddi  
Separat faktura for konferansemiddag sendes til  ............................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 23. til 24. oktober 2019 (dagen før konferansestart) 
Overnatting i enkeltrom m/frokost (23.–24. oktober):

   Thon hotell Spectrum kr 1695,-     Thon hotell Terminus kr 1695,-     Clarion hotell Folketeateret kr 1890,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (23.–24. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person):

   Thon hotell Spectrum kr 950,-     Thon hotell Terminus kr 1000,-    Clarion hotell Folketeateret kr 1045,-

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

Jeg bestiller overnatting fra 24. til 25. oktober 2019 
Overnatting i enkeltrom m/frokost (24.–25. oktober):

   Thon hotell Spectrum kr 1695,-     Thon hotell Terminus kr 1695,-     Clarion hotell Folketeateret kr 1890,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (25.–26. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person):

   Thon hotell Spectrum kr 950,-     Thon hotell Terminus kr 1000,-    Clarion hotell Folketeateret kr 1045,-

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

B
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Postboks 12 Torshov, 0412 Oslo

http://www.stiftelsensor.no
mailto:astrid.pedersen@gtravel.no

