Velkommen til innsikts- og inspirasjonsseminar i
Kolben kino, 26. september fra 10.00 til 16.00
Sammen for morgendagens arbeidsliv
i Nordre Follo kommune – en lokal fellessatsing
Dagens samfunnsutfordringer er komplekse, og offentlig sektor kan ikke lenger
løse alle utfordringer alene. Norske kommuner utfordres i stadig større grad til
samskapt innovasjon.
NAV i Ski og Oppegård går nå sammen for å utvikle de nye tjenestene i Nordre
Follo, gjennom fag- og tjenesteutvikling, systematisk brukermedvirkning og
forpliktende samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Satsningen har fått
navnet; Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo.

Dagens program
Del 1
10.00 Velkommen, ved Hilde Dalen, KREM
10.15 NAV-lederne i Ski og Oppegård; Einar Lødemehl og Tone Skjelbostad
10.45 Anne Romsås fra Innovasjonsavdelingen i KS
11.15 Næringssjef i Nordre Follo, Bjørnar Angell
11.30 Lunsj
Del 2
12.30 Professor Benedicte Brøgger fra BI
13.00 Gründer Thomas Jesting fra IKT Huset AS
13.20 Gründer Thea Emilie Dalen Dille fra MERK Norge AS
13.45 Pause med servering av kaffe og frukt
Del 3
14.15 Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører
14.40 Gründer Loveleen Brenna fra Seema AS
15.00 Gründerne Saad Yusuf Hashi og Firdawsa Ahmed fra Atlas kompetanse AS
15.20 Oppsummering og avslutning ved Hilde Dalen, KREM
Meld deg på ved å sende en mail til leni@krem-norge.no
Påmeldingsfristen er 15. september.

Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo kommune

Du er invitert!
Dagens samfunnsutfordringer er komplekse og offentlig sektor kan ikke lenger løse alle
utfordringer alene. Norske kommuner utfordres i stadig større grad til samskapt innovasjon.
1. januar 2020 slås Ski og Oppegård kommune sammen til Nordre Follo kommune. I tiden
fram til sammenslåingen skal de to kommunene finne frem til fellesarenaer og
samarbeidsformer, skape en felles plattform og kultur, og ny organisering av tjenestene
basert på innbyggerne i Nordre Follos behov.
NAV i Ski og Oppegård har som ledd i dette arbeidet gått sammen for å utvikle de nye
tjenestene i Nordre Follo, gjennom fag- og tjenesteutvikling, systematisk brukermedvirkning
og forpliktende samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Satsningen har fått navnet;
Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo kommune. NAV tar med dette fatt i
stafettpinnen med begge hender og leder an for å skape innovasjon i offentlig sektor.
Den 26. september inviteres du, enten du er næringsdrivende, offentlig ansatt eller fra
frivillig sektor, inn i arbeidet med å bygge en lokal innovasjonsøkologi på tvers av de
tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom privat, offentlig og frivillig sektor. Sammen
kan vi optimalisere, re-designe og samutvikle de offentlige tjenestene.
– Sosialt entreprenørskap resulterer i nye varer og tjenester som dekker behov på nye
måter, som med det også bidrar til økonomisk selvstendighet for marginaliserte mennesker,
sier professor Benedicte Brøgger fra BI. Du hører mer fra henne i del 1 av programmet den
26. september. Her møter du også NAV-lederne Tone Skjelbostad og Einar Lødemehl,
Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører, Næringssjef Bjørnar Angell, og sosiale
gründere som Thomas Jesting fra IKT huset, Loveleen Brenna fra Seema med flere.
Vel møtt til en dag som både kan gi kunnskap om sosial innovasjon og mulighetene i sosialt
entreprenørskap, gi inspirasjon og skape engasjement for et felles løft i Nordre Follo.
Program for dagen ligger vedlagt.
Meld deg på ved å sende en mail til leni@krem-norge.no
Påmeldingsfristen er 15. september. Dersom du er forhindret fra og delta, men ønsker å
være med, send oss en mail slik at vi kan inkludere deg.

Velkommen til inspirasjonsdag og samarbeid!
Med vennlig hilsen
Tone Skjelbostad
NAV-leder i Oppegård kommune

Einar Lødemehl
NAV-leder i Ski kommune

Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo kommune

