
Sparebankstiftelsen SR-Bank  

ønsker velkommen til   

FOR ALLE! 2022 

Clarion Hotel Energy Stavanger/digital sending, torsdag 10.02.2022 

 

08:30 – 09:00 Konferansestart 
Fyll kaffekoppen og finn deg en plass i god tid før konferansestart. Til deg som deltar via 

digital sending, er det lurt å koble seg på litt før. Sjekk innboksen din. Du mottar 

innloggingsinformasjon onsdag 09.02. 

 

09:05 – 09:10  
 

 
 

Statsminister Jonas Gahr Støre  
 

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Hvordan vil 

den nye regjeringen arbeide for at kurven skal snu og forhindre økonomisk utenforskap? 

 

 

 

09:10 – 09:30 

 

Inger Lise Hope og Svein Andrè Davidsen 
Davidsen/Hope er en duo fra Stavanger, bestående av artist Inger Lise Hope og gitarist 

og vokalist Svein André Davidsen. Paret har laget musikk sammen siden de traff 

hverandre i 2012, og har skrevet og produsert to album som Hopes soloprosjekter. 

Våren 2021 slapp de endelig debutalbumet «Sugar Is Fine» som inkluderer den radio-

listede singelen «Take Me Higher». Med Inger Lises klokkeklare stemme og fantastiske 

formidlingsevne og Svein Andrés rocka røst og magiske tekstunivers, er dette virkelig 

en power-duo. 

 

 

09:30 – 09:45 

 

Ungt utenforskap i Stavanger- innsiktsarbeid 
Ordfører Kari Nessa Nordtun 
Kari Nessa Nordtun, ordfører Stavanger kommune, satte ned en kommisjon for å 

kartlegge hvordan kommunen og lokalsamfunnet kan samarbeide om å løse utfordringer 

knyttet til utenforskap. Hun vil presentere hovedfunn fra kommisjonens arbeid og dele 

hvordan kommunen sammen med andre aktører vil arbeide for å forhindre ungt 

utenforskap. 

 

 

09:45 – 10:00 En liten twist 

 



 
 

10:00 – 10:30 Hvordan lavinntekt påvirker barn og unges psykiske helse og 

utvikling, Professor Tormod Bøe 

Tormod Bøe er psykolog/PhD og arbeider som Professor i samfunnspsykologi ved 

Universitetet i Bergen og som seniorforsker ved RKBU Vest, NORCE. Tormod har i flere 

år forsket på hvordan sosial ulikhet og lavinntekt henger sammen med barn og unges 

psykiske helse, og forsøkt å identifisere noen av mekanismene som kan påvirke 

sammenhengene. Tormod er involvert i flere forskningsprosjekt hvor de forsøker å få 

mer kunnskap om hvordan man bedre kan bistå familier, barn og unge med levekårs-

utfordringer. I sin presentasjon vil Tormod presentere tre sentrale modeller for hvordan 

lavinntekt påvirker barn og unges psykiske helse og utvikling, og hvorfor disse 

modellene bør få konsekvenser for hvordan vi tilbyr tjenester til familier, barn og unge 

som har utfordringer knyttet til lavinntektsproblematikk 

 

10:30 – 10:40  Benstrekk!  

  

10:40 – 10:55  CVidere  
Gro Anita Kåsa Poulsen, Seniorrådgiver Blå Kors Kristiansand  
CVidere ble tildelt gavemidler i forlengelse av FOR ALLE! 2021 og handler om å 

forebygge at unge mennesker havner i langvarig utenforskap og fattigdom. CVidere 

spiller på begrepene «CV» (en kort oppsummering av livet) og «se videre». Målet er at 

sosiale nettverk og møteplasser kombinert med kurs og gruppesamlinger skal bidra til at 

unge i målgruppen blir i stand til å etablere seg med jobb eller utdanning.  

 

10:55 – 11:10 

 

Diversity in Action 
Leïla Rezzouk, Papillon 
Leila er utdannet sykepleier med bred erfaring fra flerkulturelt arbeid gjennom ulike verv, 

som bl.a. grunder og leder av Papillon og medeier av Support not protect. Leila ble 

tildelt Sparebankstiftelsen SR-Bank sin ildsjelpris i 2020. Papillon sin satsing “Diversity 

in Action”, har mottatt gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og er en ny satsning 

for personer med krysskulturell bakgrunn som gjennom støtte og nettverk kan oppfylle 

større ambisjoner.  

 

11:10 – 11:20 
 

FOR ALLE! Bergen, Haugesund og Kristiansand 
Fritidsfond, sommerfestivaler, Kick Off og aktiviteter. Mye har skjedd siden                  

sist og mye mer står på plan for 2022! Med Nhu Diep (Bergen), Vidar Bachmann 

(Haugesund) og Monica Brandsrud (Kristiansand),  

 

 

11:20 – 11:30 

   

 

 

Presentasjon av Prospera Stiftelsen og Frilager Norge 
Lene Egeli, Prospera Stiftelsen og Ivar Anton Nøttestad, Frilager Norge 

Prospera Stiftelsen tilbyr kompetansebasert frivillighet og hjelper ideelle organisasjoner 

og sosiale entreprenører til å lykkes. Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr. Frilager 

jobber for at flest mulig skal få oppleve friluftslivets gleder.  

Bli bedre kjent med Prospera Stiftelsen og Frilager Norge via deres stands som dere 

finner utenfor hotellet og konferansesalen. 

 

 

11:30 – 12:30 

 

Lunsjpause  
Lunsjbuffet serveres i restauranten. Velbekomme! 

 



 
 

12:30 – 12:40 

 

 

 

 

12:40 – 13:30 

 

Slik snakker du med ungdom som sliter!  

Helsesista Tale Maria Krohn Engvik 
Tale Maria Krohn Engvik hadde vært ansatt som helsesøster i Oslo kommune i fem år, 

da hun på tampen av 2016 åpnet snapchatkontoen «Helsesista». Hun har nå 200 000 

abonnenter på snapkanalen sin. Å være med å løfte den psykiske helsen til barn og 

unge, er en sterk motivasjonsfaktor i informasjonsformidlingen og i de ulike 

samarbeidsprosjektene hennes. Tale setter fokus på tabubelagte temaer som overgrep, 

vold, nakenbilder, selvmordstanker og det å ha det vanskelig inni seg, våge å be om 

hjelp. «Vi kan ikke forvente at ungdommer skal oppsøke voksne på støvete kontorer. Vi 

må møte ungdommene der de er, tilpasse vårt språk til de vi snakker med, og jobbe for 

å skape nærhet i digital kommunikasjon.», sier hun.  

13:30 – 13:45  Benstrekk! 

 

13:45 – 14:15  

 

Barn og unges medvirkning og deltakelse  
Forskningsleder Fafo Terje Olsen 
Terje Olsen er sosialantropolog og forskningsleder ved Fafo. Barn og unge har lovfestet 

rett til medvirkning og medbestemmelse på mange viktige samfunnsområder. 

Medvirkning og medbestemmelse gjør at de kan bidra med sine erfaringer og meninger 

for at aktiviteter, tjenester eller behandling fungerer bedre. Noen ganger gjør unge dette 

som representant for en brukerorganisasjon, og andre ganger i kraft av seg selv. Men i 

praksis er ofte barn og unges medvirkning vanskelig å få til. Hva er viktig for å få til god 

medvirkning? Hva kan voksne frivillige eller tjenesteutøvere gjøre for å skape god 

medvirkning fra barn og unge? 

 

14:15 – 14:40 

 

Hvordan når vi ønsket målgruppe for prosjekter? 
PANELSAMTALE:  

Tormod Bøe (UiB), Terje Olsen (Fafo), Leïla Rezzouk (Papillon), Gro Anita Kåsa Poulsen 

(Blå Kors) og Ivar Anton Nøttestad (Frilager Norge) 

 

14:40 – 14:50  

 

Slik søker du Stiftelsen om gavemidler! 
Ellen Instefjord, Gave- og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank 

Lurer du på hvordan du kan søke Stiftelsen om gave? Hva er viktige kriterier Stiftelsen 

legger vekt på? 

 

14:50 – 15:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien videre, FOR ALLE! 2022 

Jannicke Haugan, Leder Prosjekt og strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank 
Vi gir oss ikke etter konferansen og ser frem til å treffe dere på lokale samlinger ila 

våren 2022.  

 

 

 

15:00  Takk for i dag! 

 


