Til politiske og administrative ledere og tillitsvalgte
i landets kommuner og fylkeskommuner

Invitasjon til konferanse:

Seniorene – kompetent arbeidskraft for framtiden?
12. og 13. november 2014, Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

KS, Unio og Senter for seniorpolitikk (SSP) inviterer til en seniorpolitisk konferanse for
landets kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å formidle ny, forskningsbasert
kunnskap, dele erfaringer og stimulere til økt seniorpolitisk engasjement i kommunal sektor.
Vi blir flere eldre i Norge. Den demografiske utviklingen er kjent, og i årene som kommer vil
stadig flere arbeidstakere i kommune-Norge være over 50 år. Dette er med å gi oss et nytt
personalpolitisk landskap. Det å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft vil få
endrede rammebetingelser og kreve nye strategier i tiden som kommer.
Hvilke utfordringer og muligheter gir dette for arbeidsgiverpolitikken? Kan IA-avtalen bidra
til å styrke seniorarbeidskraften i kommune-Norge?
Vi har invitert forskere, myndigheter, partene i arbeidslivet og praktikere til å dele kunnskap,
ønsker, mål og erfaringer med dere.
Påmelding
Påmelding innen 15. oktober 2014 til ssp@seniorpolitikk.no Påmeldingen skal inneholde:
 Navn, tittel, arbeidssted og epost
 Om du ønsker/ikke ønsker å delta på middag onsdag kveld (dekkes av arrangørene)
Det er ingen konferanseavgift, men deltakerne må selv dekke reise og overnatting.
Overnatting
Det er reservert hotellrom på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Deltakerne må
selv ta kontakt med hotellet for å bestille rom, si da fra om at du skal delta på konferansen.
Pris er kr. 1295,- pr natt/rom, kr 1495,- pr natt/dobbeltrom. For individuell romreservasjon:
Klikk her for hotell eller telefon 73 80 30 00.

Vi ønsker vel møtt til en spennende konferanse!

Med vennlig hilsen
Anne Cathrine Hjertaas
KS

Ingjerd Hovdenakk
Unio

Kari Østerud
SSP

Seniorene – kompetent arbeidskraft for framtiden
Vi blir flere eldre i Norge, og stadig flere arbeidstakere i kommune-Norge vil være over 50 år.
Hvilke utfordringer og muligheter gir dette for personal- og arbeidsgiverpolitikken?
Kan IA-avtalen bidra til å styrke seniorarbeidskraften i kommune-Norge?
KS, Unio og Senter for seniorpolitikk inviterer til nasjonal konferanse.

Program
Onsdag 12. november
12:00 Registrering
Lunsj
13:00 Velkommen
Kulturinnslag fra elever v/Trondheim kommunale kulturskole
Velkommen til Trondheim v/ordfører i Trondheim kommune Rita Ottervik
Konferansier: Marvin Wiseth

13:30 Seniorene i kommune-Norge: Yrkesdeltakelse og pensjoneringsatferd
Arbeid og pensjon – eller begge deler? v/Tove Midtsundstad, seniorforsker Fafo
Sammenlikning av AFP i kommunal og privat sektor v/Roy A. Nielsen, forsker Fafo

15:00 Pause

15:30 Arbeidskrafts- og kompetansebehov i kommunal sektor fram mot 2030
v/statssekretær Kristin Holm Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD)
Paneldebatt:

Kristin Holm Jensen, statssekretær KMD
Anders Folkestad, leder i Unio
Einar Johan Jakobsen, daglig leder i KS Nord Trøndelag
Kari Østerud, direktør i SSP

17:00 Avslutning dag 1
19:00 Middag og underholdning

Torsdag 13. november
09:00 Oppstart
Kulturinnslag fra elevbedrift ved Trondheim Katedralskole
Konferansier: Marvin Wiseth

09:20 Fokus på praksisfeltet: Hva gjøres for å fremme seniorenes yrkesdeltakelse?
To prosjekter fra Trondheim kommune
Hvem tar ut AFP i Trondheim kommune og hvorfor gjør de det?
Resultater fra prosjektet «Sluttsamtale»
v/Ellen Edvardsen og Eivind Mørk Engdal
Hvordan rekruttere flere unge til helsearbeiderfaget samtidig som vi beholder
seniorene? Erfaringer fra prosjektet «Senior-junior» i Trondheim kommune
v/Hilde Waage, Asbjørn Strømmen og Rolf Angell-Petersen

Refleksjon ved bordene over to prosjekter ved Trondheim kommune

10:20 Pause og ev. utsjekking

10:50 Fra praksisfeltet fortsetter
To eksempler fra Møre og Romsdal fylkeskommune
Seniorperspektivet i arbeidsgiverpolitikken i Møre og Romsdal fylkeskommune
v/personalsjef Dag Lervik og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Einar Skjegstad
Mentoring ved Fræna videregående skole
v/mentor og lærer Ingar Sveen og rektor Arne Tjelle

Refleksjon ved bordene om erfaringene fra Møre og Romsdal

11:50 Pause

12:10 Hvordan kan «god ledelse» bidra til å forlenge yrkeskarrieren til seniorene?
v/forsker Hans Chr. Aa. Terjesen, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

12:50 Takk for nå
v/konferansier Marvin Wiseth

13:00 Lunsj og avreise
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Fra: Lisa Neumann-Grue[Lisa.Neumann-Grue@ks.no]
Dato: 19.09.2014 09:44:55
Til:
Tittel: Til: ordfører, rådmann og HR/personalsjefer

Hei.
Vedlagt ligger invitasjon til konferanse.

Med vennlig hilsen - Asbjørn

Asbjørn Ludv. Stavem
Seniorrådgiver/Senior Adviser
Epost Email:
Mobil Cellular:
http://www.ks.no
Beskr
ivelse

asbjorn.stavem@ks.no
(+47) 952 09 041
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