KS Hedmark og Oppland

Høstkonferansen 2018
18. - 19. oktober på Scandic Elgstua, Elverum

Torsdag 18. oktober

Hvordan kan kommunene dekke økt behov for arbeidskraft gjennom økt
sysselsetting av personer utenfor arbeidsmarkedet?
Kommunene har en viktig rolle når det gjelder å bidra til økt sysselsetting og gode
arbeidsforhold. Innlandet vil mangle arbeidskraft i de neste årene. KS Hedmark og Oppland
ønsker å fokusere på hvordan kommunene kan bidra til at mennesker utenfor arbeidslivet,
kan bli en viktig ressurs for kommunene.
Regjeringen tok initiativ til en Inkluderingsdugnad, som er et felles samfunnsoppdrag for å få
flere i jobb. Hvordan kan kommunene være med i en slik dugnad, til nytte for kommunen og
den enkelte?
09.30 Registrering
Kaffe og enkel servering
10.00 Velkommen!
Ved fylkesstyreleder i KS Hedmark, Lise Selnes
10.15 Presentasjon av dagens tema
Ved regiondirektør Trond Lesjø, KS Hedmark og Oppland
10.20 Statssekretær Christl Kvam innleder om regjeringens inkluderingsdugnad
Hva betyr dette for Innlandet, hvilken rolle bør kommunene ta?
11.00 Bjørn Lien, fylkesdirektør NAV Innlandet
NAV Innlandet – en samfunnsaktør i samarbeid med kommunene
11.30 Kjersti Granåsen, rådgiver, NHO Innlandet
Verdien av samarbeid mellom næringsliv og kommunene
12.00 Alle tre innledere på scenen; paneldebatt – svar på spørsmål fra salen
12.30 Lunsj
13.30 Kommuneeksempler
«Å snu en supertanker - innovasjon som tilnærming i arbeidet mot utenforskap»
Søndre Land kommune ved rådmann Arne Skogsbakken
Metodikk for inkludering i arbeidslivet
Ringsaker kommune ved Erik Glorud, daglig leder i Providor AS

Samarbeid industri og næringsliv
Vestre Toten kommune ved ordfører Leif Waarum
14.15 Verdien av tidlig investering i forebygging av utenforskap
Ved avdelingsdirektør Lasse Jalling, KS forskning, innovasjon og kvalitetsutvikling
KS Hedmark og Oppland
- Hvordan skal kommunene arbeide med inkludering?
- Hva bør være KS sin rolle?
15.15 Ettermiddagskaffe
15.30 Statsbudsjettet 2019
Ved spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS
16.15 Slutt for dagen
19.00 Innlandet i historisk lys
Kåseri ved direktør Arne Julsrud Berg, Mjøsmuseet
19.30 Middag på hotellet

Fredag 19. oktober

Regionreform
Denne dagen er viet regionreformen. Hvilke nye oppgaver vil regionene få? Tre
Stortingsrepresentanter vil diskutere regjeringens forslag. Hva kan næringslivet bidra med til vekst og
sysselsetting er neste tema, der aktører fra fire næringer gir innspill. Deretter utfordrer vi regional
stat, fylkeskommunen og kommunene på hva vi sammen kan gjøre for å skape en ny vekstkraftig
region.
09.00 Velkommen til ny dag!
Hvordan skape et sterkt Innland som tar en nasjonal posisjon?
09.05 Hva blir innholdet i reformen?
Stortinget ga et oppdrag om samlet tilbakemelding på nye oppgaver innen 15.10.
Hva er resultatet og hva vil Stortinget vedta?
Direktør Helge Eide gir KS sitt syn på reformen via video, muligheter for korte spørsmål
09.25 Samspillet med kommunene
Strukturen er på plass, oppgavene er gitt. Hvordan skal vi gripe muligheten?
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen
Påtroppende ass. fylkesmann Sigurd Tremoen
Diskusjon rundt bordene
Hvordan kan kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen skape en posisjon for det nye
Innlandet?
Paneldebatt mellom Even Aleksander Hagen og Sigurd Tremoen med utgangspunkt i de
innspillene som kommer opp
10.45 Utsjekk og kaffe
11.00 Næringslivets muligheter og bidrag til vekst og sysselsetting
Reiselivet - ved Iver Lund Akre, daglig leder Fyrst og Fremst
Industri - Norwegian Wood Cluster ved klyngeleder Engebret Dæhlin
Kunnskapsnæringer - Heidner Biocluster ved klyngeleder Kristiane Haug Berg
Informasjonsteknologi ved daglig leder Espen Holje, Escio AS
12.15 Innlandets muligheter sett fra utsida
- Politikk og politikkutvikling
Ved forsker Hallgeir Aalbu
Aalbu har tidligere blant annet vært ekspedisjonssjef i KMD, direktør i Nordlandsforskning og
Nordregio (Nordisk Ministerråds forskningssenter på regionalområdet)
13.00 Avslutning
Ved fylkesstyreleder i Oppland, Aud Hove
13.10 Lunsj og hjemreise

