HMS faglig forum

HMS Årskonferansen 2016
HMS faglig forum har gleden av å invitere deg som arbeider med eller er
opptatt av HMS til årets HMS begivenhet – HMS årskonferansen.
Sted:

Scandic Park hotell, Drammen

Dato:

10.03.2016.

Pris:

1950,-/1450,- (medlemmer i HMS faglig forum)
Prisen inkluderer deltakelse samt kaffe/te og lunsjbuffet.

Program:
Tid
1000

Tema
Åpning

1005
1025

Kulturelt innslag
Arbeidsglede som suksessfaktor
i HMS arbeidet
Flerkulturelt arbeidsmiljø
– muligheter og utfordringer
Lunsj
Kulturelt innslag
Arbeidsmarkedskriminalitet

1130
1230
1315
1330
1515
1600

Helsefremmende arbeidsplasser
– IA i praksis
Avslutning

Innleder/foreleser
Elisabeth Vatne Lund,
Leder HMS faglig forum
«Dr Solberg»
Trond Ullenes,
Inspirato Group Global AS
Merete Andrea Risan,
HMS veileder/Høyskolelektor
Drammen kulturskole
Pål Lund,
tilsynsleder Arbeidstilsynet
Anne-Grete Martinussen,
fagansvarlig Idebanken

Du kan melde deg på konferansen via denne lenken eller til:
HMS faglig forum
v/ Geir Wingereid
GEWI Consult AS
Langesundveien 4
3960 Stathelle
mobil 918 22 979
gewi.consult@hotmail.com

Om innlederne:
Pål Lund er tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Oslo. Han har ansvaret for tilsyn med
sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet og har vært ansatt i arbeidstilsynet
siden 1999. Arbeidsmarkedskriminalitet omfatter blant annet tvangsarbeid, sosial
dumping, svart omsetning, svart arbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt
utbytte, kamuflering av straffbare handlinger og bruk av ulovlig arbeidskraft m.m.

Merete Andrea Risan er en dyktig foredragsholder og veileder med Mastergrad i
folkehelse. Hun har arbeidet på ulike områder som helse, rus, overgrep,
flerkulturelt arbeidsmiljø, ledelse m.v. Hun har i mer enn 10 år vært
bedriftsrådgiver for IK, HMS, IA. Merete har bred erfaring og har holdt en rekke
foredrag om flerkulturelt arbeidsliv/miljø.
Trond Ullenes - bringing out excellence in people - er spesialist i å få det beste fram
hos ledere, ansatte, idrettsutøvere og artister. Innehaver av 3u Undervisning &
Utvikling og daglig leder i Inspirato Group Global AS. Tronds fagfelt er
mellommenneskelig arbeidsmiljø, lederutvikling, motivasjon, mental trening,
kommunikasjon, konflikthåndtering, personlig styrke og bygging av suksesskultur hos
enkelpersoner og i arbeidsgrupper.
Trond Ullenes er en etterspurt foredragsholder, motivator og mental trener.
Anne-Grete Martinussen er fagansvarlig hos Idébanken.org som er et
virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et
mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv
gjennom formidling av gode eksempler, forsking og annen kunnskap.
Dr. Solberg varierer sine konsultasjoner med lyrikk, eller rylikk som dr. Solberg kaller det.
Du trenger ingen henvisning for konsultasjon, dr. Solberg går utenom formaliteter, og rett
på sak. Enten det er som privatlege, eller bedriftslege, der han kan helbrede de fleste
mens de sitter ved samme bord. Hans spesialitet er helbredelse av allmenn surhet.

Drammen Kulturskole har 913 elever hvor den yngste bare er 3 måneder, og
den eldste 63 år! Drammen kulturskole er en skole som gir elevene
individuelt tilpasset undervisning, tilrettelagt både for nybegynnere og for
mer viderekomne elever. Skolen gir en mangfoldig tilbud og påtar seg også
underholdningsoppdrag.

Meld deg på HMS årskonferansen via denne lenken

