
Integreringskonferansen 2014
Arrangeres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) region Sør, 
Universitetet i Agder, Agderforskning, Senter for Likestilling, Vest-Agder 
fylkeskommune, Kristiansand kommune, Husbanken region Sør og 
Fylkesmannen i Vest-Agder. 

Arrangørene og foredragsholderne representerer et vidt spekter av 
kunnskapsorganisasjoner i regionen og konferansen ønsker å synliggjøre 
kunnskapsproduksjonen som skjer på integreringsfeltet i Agder og Telemark.

I tillegg markeres det at introduksjonsordningen er 10 år i 2014. 
Introduksjonsordningen er, ved siden av statlige overføringer, et av de 
viktigste tiltakene for kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger.

Målgruppene er kommunene, frivillig sektor, sektormyndighetene, 
næringslivet, akademia og media – det vil si de som arbeider med og er 
interessert i ulike sider av integreringen i Agder og Telemark.

Konferansen er planlagt med korte, poengterte innlegg som skal innlede 
til refleksjon og videre debatt om integrering i regionen. Konferansen 
arrangeres fra lunsj til lunsj 1.-2. september med fellesforedrag og 
parallelsesjoner der problembaserte drøftinger er i fokus.
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Samarbeidspartnere: Velkommen til integreringskonferansen 2014 
 1. - 2. september på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand

#intro10år
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11.00-12:00 Registrering og lett måltid – mingling i foajeen

12:00-15:00 • Velkommen til integreringskonferansen 2014

• Sivilisering av innvandrerkvinner i en velferdsambisiøs stat 

   v/Marianne Rugkåsa, HiOA

• 10 år med Introduksjonsordningen – hvor står kommunene i Agder og Telemark?  

   Funn fra IMDi sørs spørreundersøkelse. 

   v/Pernille Baardson og Astrid Espegren, IMDi Sør og Kristian Tronstad, NIBR

• Underskudd i bosettingen: Hvorfor tar ikke kommunene imot flere flyktninger? 

    v/Eugene Guribye, Agderforskning

15:00-15:30 Kaffe/te og kake/frukt

15:30-18:00 • Mangfold er hverdagen, men hvordan skal kommunen bevege seg fra dugnad til drift?  

   v/Joseph Salomonsen, IMDi Sør 

• Mainstreaming av integreringsarbeidet 

   v/NAV-leder Bente Haugland, Kvinesdal kommune

• Likestillingsintegrering i Kristiansand 

   v/Toril Hogstad, Kristiansand kommune

• Innlegg og paneldebatt om LIM-planen i Agder 

   v/Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune og et utvalg inviterte kommuner 

 

09:00-11:00 Parallellseminarer (De to første går fra 09-10; de to siste fra 10-11)

• Bosetting av flyktninger 

   v/ seniorrådgiver Bjørn Notto Eppeland, Husbanken Region sør

• Læreres hjelperoller i voksenopplæringen 

   v/Eugene Guribye, Agderforskning

• Fellesskap og utenforskap. Etnografiske innganger til integreringsfeltet – kvinner og arbeid

   v/Hege Wallevik og Hanne Haaland, UiA

• Veien til arbeidslivet: Sysselsetting av flyktninger, fra arbeidsgivers ståsted 

   v/Harald Bjøran, Lillesand voksenopplæring

11:15-12:00 Avslutning

• Hvilke kunnskapsgap peker seg ut i integreringsfeltet? 

• Temaer og innspill til mulige mastergrader om integreringsfeltet

• Veien videre: integreringskonferansen 2015

12:00-13:00 Lunsj og vel hjem

 

Mandag 1. september Tirsdag 2. september

Introduksjonsordningen 10 år – hvor står vi? 
Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og Telemark


