
 

Med oss i panelet finner vi:  
• Direktør i Næringsforeningen i Kristiansands-

regionen, Trond Backer 
• Regiondirektør NHO, Høye Gerhard Høyesen

• Konstituert direktør i NAV Agder, Hilde Høynes
• Regionleder KS, Steinar Eilertsen 

• Regionleder LO, Agnes Nordgaard

Paneldebatt med næringslivet
Ekspertpanel reflekterer over erfaringene som deles gjennom eksemplene fra dagens innlegg.

Små investeringer – store gevinster
Freddy Ulvseth ble lam i halve kroppen som 

35-åring. Med godt samarbeid mellom abeids-
giveren Atea og NAV Hjelpemiddelsentral ble

arbeidsplassen tilrettelagt så han i dag fortsatt 
jobber 50 prosent. Freddy forteller sammen med NAV 

Hjelpemiddelsentral hvor lite som skal til for å få til 
store gevinster for bedrifter og arbeidstakere som trenger 

tilrettelegging på arbeidsplassen.

Hvem er de egentlig, de som trenger støtte fra 
NAV for å klare hverdagen? Hvilke
ressurser kan arbeidsgivere finne? Kan vi 
finne gull i hullet i CVen? Og bør vi tenke 
nytt om potensialet hos de som i dag 
faller utenfor? Daglig leder i Winrace 
Propellers, Nina Dorthea Terjesen 
deler bedriftens erfaringer om 
arbeidsinkludering.

Bør vi tenke nytt om naveren?

Direktør i NAV Hans Christian Holte 
svarer på spørsmål fra panelet om 
muligheter og utfordringer når 
Norge skal åpnes igjen.  

Blir alt som før?

Arbeidsmarked og utenfor-
skap – hva er fakta i dag? 

NAVs statistikksjef Ulf Andersen gir 
oss en kort oppdatering. 

 

Vi har invitert arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe 
Isaksen til å svare på spørsmål som: Hvordan kan de 

som nå står utenfor arbeidslivet bli en
ressurs når bedriftene som i dag sliter skal bygge seg opp 

etter pandemien? Må vi tenke nytt? I så fall hvordan?

Utenforskapet som ressurs

Inkulderingkonferansen Agder 2021

Utenforskapet – en ressurs for næringslivet?
Næringslivet sliter og utenforskapet øker under korona-pandemien. Møt mennesker og orga-

nisasjoner som inspirerer og gir gode råd for hvordan vi kan lykkes.

#semuligheter

Samarbeid gir gevinst for alle
I Lindesnes jobber et nettverk med 

bedriftsledelse, tillitsvalgte, bedrifts-
helsetjeneste, NAV, kommunen og en rekke 

andre aktører sammen og går målbevisst 
inn for å hente inn ressursene som i dag ligger 

utenfor arbeidslivet. Dette gir resultater – for 
bedrift, kommune – og enkeltmennesker som nå 

er i jobb.


