KONFERANSEN
FOR ALLE!
2. februar 2023, Clarion Hotell Energy

FOR ALLE! er Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt løft for å redusere
økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. I samarbeid –
på tvers av instanser – kan vi gjøre en enda større forskjell for de barna
som trenger det mest. På konferansen får du skapt nye nettverk og
hentet med deg hjem inspirasjon til det videre arbeidet fra forskningsbasert kunnskap og spennende prosjekterfaringer.
Siden starten av FOR ALLE! konferansene i 2019 har Sparebankstiftelsen
SR-Bank delt ut ca. 60 millioner til prosjekter igangsatt etter konferanser
og lokale FOR ALLE!-samlinger.
Det er ingen egenandel for å delta på konferansen, verken fysisk eller
digitalt. SAMMEN skaper vi verdier.

09:00 Velkommen og åpning

Jannicke Haugan, konferansier for dagen og leder Prosjekt og strategi i
Sparebankstiftelsen SR-Bank

09:15 FOR ALLE! Stavanger
Martine Haarr Bolognini, prosjektleder FOR ALLE! Stavanger, Stavanger kommune
På konferansen FOR ALLE! 2022 ble ordfører Kari Nessa Nordtun overrasket med
en gave på kr. 5 millioner til å starte FOR ALLE! Stavanger og det har i ettertid blitt
arbeidet med å konkretisere prosjektutforming. Kommunen har gjennom flere år vært
opptatt av å finne gode metoder for å forhindre utenforskap. Ungdom og fritid har i
egen virksomhet utviklet tilbudene Fritidsmentor, Ungjobb og Fritid for alle. Gjennom
å koordinere disse tilbudene bedre, knytte frivilligheten tettere til disse tilbudene,
kunnskapsutveksling og kompetanseoverføring er målsettingen å nå flere barn og
unge som faller utenfor.

09:25 Hvordan kan samarbeid i samfunnsnettverk skape mer velferd?
Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn.
Fredrik Gulowsen er gründer av Nyby. Nyby har utviklet en plattform og en metodikk
som hjelper kommuner og organisasjoner med å skape mer velferd gjennom å koble
mennesker. Nyby er allerede i bruk i over 50 kommuner og organisasjoner i Norge,
Sverige, Danmark og Tyskland. Han har gjennom siste året har vært med som «utfordrer»
i NAV sin 10-årige strategi med toppledergruppa i NAV. Fredrik har bakgrunn fra
Statsvitenskap på UiO og er en seriegründer, og er bl.a. co-founder i netthandelsselskapet Oda og investeringsselskapet Skyfall Ventures.

09:45 Hvordan får vi næringslivet til å rekruttere flere av de unge som står
utenfor arbeidslivet?
Helena Frustøl Andås, prosjektleder i Flere i arbeid, Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen.

Stadig flere unge opplever å falle utenfor systemet som skal bistå personer med å
komme ut i arbeid. Den høye andelen utenfor utgjør en stor samfunnsutfordring
og representerer samtidig en uutnyttet ressurs i næringslivet. Samtidig har mange
bedrifter behov for arbeidskraft. I Kristiansandsregionen har næringslivet tatt initiativ
til grep om å lettere få tak i arbeidskraft og inkludere dem som står utenfor.

10:00 Barn og unge har også rettigheter! Gratis rettshjelp for barn og unge
under 25 år
Camilla Andersson, leder av Gatejuristen i Stavanger og prosjektleder Mari Tvedten
Smith-Gahrsen

Ung rettshjelp er et rettshjelpsprosjekt under Kirkens bymisjon som tilbyr gratis
rettshjelp til barn og unge under 25 år. Ung rettshjelp veileder og bistår i enkeltsaker
og jobber forebyggende med å informere barn og unge om sine rettigheter og plikter,
for eksempel gjennom foredrag, rettighetsquiz eller andre oppsøkende aktiviteter.
Hos Ung rettshjelp kan man blant annet få hjelp i saker om arbeidsrett, husleierett,
strafferett, gjeldsrett og mer.

10:15 Benstrekk!

10:30 AKSEPT livsmestring – en modell for samarbeid mellom frivillige
organisasjoner og offentlig forvaltning.
Maria Vestersjø, prosjektleder og leder Hjertehuset, Hjerte for Sandnes.
Maria Vestersjø er utdannet sosionom med videreutdanning i migrasjonshelse, og
20 års erfaring fra offentlig og privat barnevern. Hun er nå ansatt i Hjerte for Sandnes
og kjenner daglig på utfordringer barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har.
AKSEPT livsmestring er en helhetlig modell for oppfølging av familier som lever med
konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Prosjektet utarbeider en samarbeidsmodell
mellom offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Det skal bidra til mindre ulikhet
ved å øke familienes livsmestring innen definerte områder, og er et inkluderingstiltak
for å forhindre at barna på sikt faller utenfor.

10:45 Tør du å være til stede?

Per Henrik Hanssen, enhetsleder Oppvekst, Bergen Røde Kors
Ungdommer er fantastiske. Ungdommer tester grenser. Ungdommer kan ha det
vanskelig iblant. Ja, de er akkurat som de skal være. Det kan være krevende å stå i det.
Men det må vi! Og det gjør Per Henrik Hanssen i Røde Kors. Hver dag. På konferansen
FOR ALLE! deler han sine over 20 år med erfaring med barne- og ungdomsarbeid
i skole, barnevern, idrett og nå driften av et av Norges største og mest innovative
ungdomshus.

11:30 Lunsjpause
12:30 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.

12:45 Så urettferdig! Om ungdom og økonomisk utenforskap

Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge. Som
programleder og terapeut på det anerkjente TV-programmet «Jeg mot meg» på NRK1
og gjennom podcastene «Hos Peder» og «God bedring», også distribuert av NRK,
har han blitt et svært kjent navn. Han skriver for noen av de største avisene i Norge,
og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner.
Peder Kjøs er utdannet psykolog, er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad
i psykologi. Peder har bakgrunn fra avhengighetspsykologi, barnevern, psykiatrisk
sykehus og privat praksis. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant «Berøring» (Pax,
2018), «Angst» (Kagge, 2019) og «Alene» (Vigmostad & Bjørke, 2020).
Hvordan er det å vokse opp i en familie med lav inntekt? Hva er konsekvensene av
økonomisk utenforskap for barn og unges livskvalitet, sosiale tilpasning og psykiske
helse? Foredraget tar utgangspunkt i forskning og erfaring fra arbeid med ungdom
og familier individuelt og i grupper, og beskriver hvordan vi kan bidra til forebygging
av vedvarende lavinntekt og de konsekvensene det kan ha å vokse opp som fattig i
verdens rikeste land.

13:30 Benstrekk!

13:45 Levekårutsatte barnefamilier: Hverdagsliv, konsekvenser og mulige
veier til endring

Karin Gustavsen er aktuell med ny bok om levekår som utgis tidlig på året 2023. Karin
er sosiolog, sosionom og førstelektor, og skriver fagbøker. Hun har lang erfaring fra
samfunnsforskning, ledelse, prosjektledelse, fagledelse og utviklingsarbeider lokalt,
regionalt og nasjonalt innen oppvekst og levekår. Karin er mye benyttet som veileder,
foredragsholder og kronikør, og innledet på FOR ALLE! 2020. Karin jobber også ved
KORUS – Sør, et regionalt kompetansesenter innen forebygging, folkehelse og rus.

14:15 Forskningsbasert kompetanse for målretting av tiltak
Vi trenger mer kunnskap om effekt av tiltak. Hvilke prosjekter har potensial for å skape
en endring? Dette er en kunnskap som etterlyses. Derfor har Sparebankstiftelsen
SR-Bank igangsatt forskningsprosjekt på FOR ALLE!
Panelsamtale med forskningsleder Terje Olsen fra FAFO og prosjektlederne som
representerer noen av organisasjonene og prosjektene som er med i forskningsprosjektet
FOR ALLE!: Maria Vestersjø fra Hjerte for Sandnes, Elise Barsnes fra Vestland
Idrettskrets og Bente Haugsaas Fjelde fra Kirkens Ungdomsprosjekt Kristiansand.
Tema for samtalen: Hva handler prosjektene om og hvordan skal de gjøre en forskjell?
Hvordan forskes de på, hva kan forskningen gi svar på og hvordan kan vi bruke disse
resultatene i det videre arbeidet?

14:40 Slik søker du Stiftelsen om gavemidler!
Ellen Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank

14:50 Veien videre og avslutning
Jannicke Haugan, leder prosjekt og strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank

15:00 Slutt

