
 

 

 

BOSETTINGSKONFERANSEN 2017 

«Fokus på bosetting og kvalifisering av sårbare grupper» 
 

29. – 30. mai 2017, Kragerø Resort 

Kragerø Resort 
Stabbestadveien 1 
 3788 Stabbestad 

 Booking: +47 35 97 11 50 
booking@krageroresort.no 

http://www.krageroresort.no/ 

 IMDi kontakt: +47 92 06 58 20  
e-post: conference@imdi.no 
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VELKOMMEN TIL BOSETTINGSKONFERANSEN 2017! 

Formål 
Konferansen skal gi deltakerne kompetanse og verktøy for å kunne tilby et godt og likeverdig 
tjenestetilbud til særskilt sårbare og utsatte grupper bosatt i kommunen.  
Vi vil fokusere på personer utsatt for vold i nære relasjoner, herunder æresrelatert vold, og LHBTI-
personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn).  
I dette inngår også riktig bruk av tolk i samtale rundt sensitive tema.  

 
Målgrupper 
Målgruppen for konferansen er helsearbeidere, voksenopplæringen og ansatte ved NAV 
INTRO/flyktning, samt ansatte ved EM-boliger.  

 
Frivilligheten 
For denne konferansen har vi særlig invitert representanter fra frivilligheten som også vil være 
tilgjengelige på stands. Vi mener at et samarbeid med frivilligheten vil være spesielt viktig i 
arbeidet ut mot særskilt sårbare og utsatte grupper. Vi ønsker å stimulere til kontakt, samarbeid 
og erfaringsutveksling mellom kommune og frivillighet.  
Representanter for frivilligheten er LUNAR1, Foreningen FRI Telemark og Sør2, Røde Kors 
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder3, og Norske Kvinners Sanitetsforening4.  

 
Praktisk informasjon 
Konferansen koster 2.190,- kr og inkluderer lunsj begge dager, middag, overnatting og tilgang til 
spafasilitetene. Vi booker hotellrommet for deg. Du gjør opp selv for konferansepakken før du 
forlater hotellet.  
Om du har spørsmål vedrørende hotellet, ta kontakt med booking@krageroresort.no  
For øvrige spørsmål angående konferansen, ta kontakt på conference@imdi.no 
 
 
For den leselystne  
Sett deg inn i tematikken før konferansen ved å lese litt i disse ressursene:  

o IMDi sine nettsider om tolking i offentlig sektor  
o «Ære være mine døtre, en fars fortelling om å drepe sitt eget barn» Dokumentarbok, Lene 

Wold.  
o Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017 – 2020) 
o Trygghet, mangfold og åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn 

av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020   
 
 

                                                           
1 http://lunargrupper.no/ 
2 https://foreningenfri.no/ 
3 https://www.rodekors.no/ 
4 https://www.sanitetskvinnene.no/ 
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PROGRAM 

DAG 1* 
  

10.00 Registrering og kaffe 
  
11.00 Velkommen 

Joanna Derdowska, fungerende regiondirektør IMDi Sør
  
11.30 Hva innebærer det å være en LHBTI-flyktning?  

Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden.
  
12.15 Pause 
  
12.30 «Ære være mine døtre – en fars fortelling om å drepe sitt eget barn»  

Lene Wold 
  
13.00 Lunsj 
  
14.00 Æresrelatert vold - konsekvenser for bosetting og kvalifisering. 

Lene Biørn, IMDi Sør 
  
14.45 Pause 
  
15.00 Bruk av tolk rundt sensitive temaer og bosetting i nytt digitalt system 

Abdullahi M. Alason, IMDi Sør
  
15.45 Pause 
  
16.00 Æresrelatert vold - erfaringer fra en integreringsrådgiver ved den norske 

ambassaden i Ankara 
Farahnaz Bahrami, Integreringsrådgiver IMDi

  
17.00 Oppsummering dag 1 
 Egentid og mulighet til å benytte seg av hotellets fasiliteter 
20.00 Middag 

Forrett: Ravioli med krabbe, koriander, sitron og smørsaus 
Hovedrett: Indrefilet av okse. Serveres med purre, sopp, solbær, rotfrukter og rødvinssaus  
Til kaffen serveres en petit four 

 
*NB! Innsjekk etter kl. 15.30 
Felles innsjekk. Nøkler legges ut på bord i resepsjonen.  
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PROGRAM 

DAG 2* 
    
 Workshops/parallellsesjoner 
  
 Tema: Innføring i  

flyktninger og LHBTI 
 

Tema: Innføring i 
vold og traumer  
 

Tema: Innføring i 
forebygging, lovverk 
og avvergeplikt 
 

  
Susanne Demou Øvergaard 
og Joseph Mardelli,  
 
Skeiv Verden 

 
Hilde Kjær Jensen,  
 
 
RVTS - Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging 
 

 
Hildegunn Hagen,  
 
 
Politioverbetjent og So-
familievoldskoordinator 
Sør-Øst Politidistrikt 

 Diskusjonsansvarlig 
Monica Strand Korgerud 

Diskusjonsansvarlig
Lene Biørn

Diskusjonsansvarlig 
Kristin Maaseide 

   

08.30 Vest - Agder Aust – Agder  Telemark 

09.30 Pause  
09.45 Aust - Agder  Telemark Vest - Agder 

10.45 Pause  

11.00 Telemark  Vest - Agder Aust - Agder 

12.00 Pause  
  

 Fellesdel 
 
12.15 

 
Erfaringer og anbefalinger 
Sakine Rahimi, aktivist og leder afghansk kvinneforening 

  
12.40 Oppsummeringer fra workshopene 

Lene, Kristin og Monica 
  
13.10  Avsluttende ord 

Sanja Smailbegovic, IMDi Sør 
  
13.15  Lunsj 

  

 

*Merk at du må pakke ut og forlate ditt rom innen kl. 11!  
Du kan avvente med å sjekke ut og betale til etter lunsj, men rommet ditt må være tomt til kl. 11 slik at renholdere kan vaske og gjøre klart til 
neste gjest.    
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ØVRIG INFORMASJON 

 
Gruppeinndeling 
Vi ønsker å stimulere til samarbeid, kontakt og erfaringsutveksling på tvers av fag, 
frivillige organisasjoner, statlige etater og kommunale sektorer. Vi ser at dette er spesielt 
viktig for å kunne gi et godt tilbud til utsatte og sårbare grupper. Vi har lagt opp 
parallellsesjonene som workshops, der vi skal samarbeide og jobbe for å løse ulike 
problemstillinger på tvers. Deltakerne er forhåndsfordelt i tre grupper for å sikre at ulike 
arbeidsfelt er godt representert i hver gruppe. Parallellsesjonene består av tre temaer. 
Disse temaene er innføring i flyktninger og LHBTI, innføring i vold og traumer, og 
innføring i forebygging, lovverk og avvergeplikt.  
Gruppene skal innom alle, og vil bruke litt tid på slutten av hvert tema på en 
samarbeidsoppgave for å få en bedre innsikt i hvordan vi kan løse ulike situasjoner 
sammen, på tvers av fag, etat, sektor og organisasjon.  
Ved slutten av konferansen vil vi trekke frem de viktigste funnene fra hver gruppe. 
 
Vi vil sende en oversikt over gruppeinndelingene før konferansen slik at alle vet hvor de 
skal være.  
 

 
 
 
Evaluering av konferansen 
I etterkant av konferansen vil vi sende ut et evalueringsskjema vi håper du ønsker å svare 
på. Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger fra dere på våre arrangementer slik at vi 
kan forbedre oss.  
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FOREDRAGSHOLDERE 

 

Lene Wold er journalist og samfunnsviter. Hun har jobbet for avisen The 
Independent og The Centre for Investigative Journalism i England, og bodd og 
frilanset i Midtøsten. Hun har en mastergrad i journalistikk fra Goldsmiths University 
of London, og en bachelorgrad i Utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo. 
 

 

Hilde Kjærstad Jensen har lang erfaring fra flyktninghelsetjenesten der hun blant 
annet jobbet med kartlegging av traumebelastning, reflekterende samtaler og 
psykoedukasjon. Som sertifisert mindfulness-instruktør, er også kroppsorienterte 
intervensjoner integrert i hennes praksis. Fagområder: Flyktninghelse, 
migrasjonsstress og traumer.  

 

Hildegunn Hagen, startet politikarriæren i 1987. Jobbet på flere forskjellige fagfelt 
i politiet, men har sin hovedtyngde på etterforskning. De siste årene har hun jobbet 
som etterforskningsleder på "familievoldsgruppen" i Grenland – hovedsakelig hvor 
barn har vært vitne til eller utsatt for vold i nære relasjoner. Startet som 
familievoldskoordinator i februar i år. 

 

Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær og faglig og administrativ leder i 
Skeiv Verden.  
Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, 
trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. De er en 
selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon.  
 

 

Joseph Mardelli, jobber som frivillig i Skeiv Verden og Mawaleh Syriske LHBTI+ 
Magasin. Han har jobbet med Redd Barna i Tyrkia og i Nord-Syria landskontor fra 
2014-2016. Joseph har også jobbet som oversetter og innen freelance grafisk design 
som tjenesteleverandør for PDC-Syria, COC Nederland, og andre lokale 
organisasjoner.  
 

 

Sakine Rahmini, aktivist og leder av Afghansk kvinneforening 
Sakine kom til Norge 14.02.2014. For første gang opplevde hun å få en egen 
stemme.  
 
«Jeg ble født på nytt i Norge. Jeg var en ekstremist før jeg kom. Jeg er et helt annet 
menneske i dag. Tankegang har endret seg mye. Jeg var en som støttet 
kvinneundertrykkelse, men i dag jobber jeg for kvinners rettigheter. Alt skjedde etter 
at jeg ble kjent med nordmenn.» 
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FOREDRAGSHOLDERE 

 

Sanja Smailbegovic, Konferansier. Sanja har master i offentlig politikk og ledelse 
fra Universitetet i Agder, hun er i tillegg utdannet prosessleder fra Norconsult. Sanja 
jobber som seniorrådgiver i Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Her har 
hun erfaring med blant annet utvikling av digitale verktøy og prosjektledelse.  
  
 

 

Lene Biørn, seniorrådgiver IMDi Sør. Regional koordinator for tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse ved IMDi Sør. Har tidligere jobbet som minoritetsrådgiver. Jobber i 
dag med IMDis mandat i henhold til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) «Retten til å bestemme 
over eget liv». Har jobbet i IMDi siden 2008.  
 

 

Abdullahi M. Alason, seniorrådgiver IMDi Sør. Bosettingskoordinator, og er med i 
spesialisert bosettingsteam.  
Alason er forfatter, politiker og samfunnsviter. Hans profesjonelle interesser og 
kompetanse er integreringspolitikk, arbeid mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme, samt dialog- og endringsarbeid. 
 

 

Monica Strand Korgerud, har master i offentlig politikk og ledelse fra 
Universitetet i Agder og jobber som rådgiver på IMDi Sør. Hun har tidligere jobbet 
ved Senter for likestilling, Universitetet i Agder. Hun har engasjert seg stort både 
faglig og privat på LHBTI-feltet. Monica har jobbet i IMDi i snart to år.  
 

 

Farahnaz Bahrami, integreringsrådgiver IMDi. Ankara 

 

Øvrige deltakere fra IMDi Sør 
o Mons Sydness, seniorrådgiver 
o Joanna Derdewoska, fungerende regiondirektør 
o Kristin Maaseide, minoritetsrådgiver 
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LAST NED KUNNSKAPSRESSURSER HER 

Scann QR-koden med din smarttelefon for å laste ned dokumentet  

   

 

 

 
Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, 

åpenhet. 
Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på 
grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk 2017–2020. 

 Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
Retten til å bestemme over eget liv 

   

 

 

 
Å samtale via tolk - En kort veiledning  Frivillighet og mangfold 

Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og 
frivillige organisasjoner 
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TILSTEDE PÅ KONFERANSEN 

Noen av ressurssentrene/organisasjonene som er tilstede på konferansen som 
deltaker/foredragsholdere.  

 
  
  

RVTS 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging 

LUNAR 

Likestilling, Utvikling, Nettverk, Aktivitet, 
Relasjoner 

  

  

Norske kvinners sanitetsforening Foreningen FRI 

Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 

  

 

 
Røde Kors Skeiv Verden 

 

 

 


