
Tenk om...Tenk om...
løsningen er å gjøre noe annet, og ikke
mer av det samme?

Mer enn 700 000 mennesker står utenfor det
ordinære arbeidsliv. Mange unge velger bort eller
faller fra skole og utdanning og antallet fattige i
Norge øker.

Hva skal til for at vi i Norge våger å invitere nye og
flere aktører inn i dette arbeidet? Fremtidens
velferdsutfordringer krever nye løsninger. Denne
konferansen setter søkelyset på sosial innovasjon
gjennom samarbeid på tvers, sosialt entreprenør-
skap og sosial ansvarlighet.

Hensikten med denne konferansen er å inspirere til
økt aktivitet på disse områdene.

Onsdag 27. oktober 09.00-16.00,  EDDERKOPPEN TEATER

Registrering og kaffe fra 08.30

Deltageravgift kr 590,-inkl mva • Påmelding trykk her



NETTVERK FOR 
SOSIALT 
ENTREPRENØRSKAP
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09.00 Åpning av konferansen – Konferansier Jon Schau

09.15 Tania Ellis: «The New Pioneers – sustainable business success through social
innovation and social entrepreneurship»  www.taniaellis.com/about_tania_ellis

09.45 Bitten Schei: Velferdsstatens utfordringer  www.mothercourage.no

10.00 Hilde Dalen, KREM og Karin Gustavsen, Telemarksforskning: 
Sosialt entreprenørskap og aksjonsforskning; utvikling av nye metoder og modeller i
arbeidet med ulike grupper som står utenfor arbeidslivet.  
www.krem-norge.no • www.tmforsk.no

10.30 Kaffepause

10.50 Gina Lund, Statssekretær i Arbeidsdepartementet

11.10 Dag Petter Svendsen, Emind: "På alles lepper?» 
Omtale av sosial innovasjon i den sosiale mediesfæren.  www.emind.no

11.45 Lunsj

12.45 Unni Beate Sekkesæter, Mikrofinans Norge SA / Semco As og 
Joyce Kwerunga Lundin: Hvilken betydning har mikrofinans, etablerer-nettverk og
opplæring i den nordiske velferdsmodellen? 
www.nettverkskreditt.no • www.semco.no • www.mikrofinansiering.se

13.15 Hans Chr. Medlien: Kunsten å leve i krusedull-tanker og virkemidler for å
forandre for andre • Krusedullfilosof, Landet for undring og fantasi, Lucky Næroset 

13.45 Torbjørn Røe Isaksen, Stortingsrepresentant Høyre: Fremtidens velferds-
entreprenører.

14.05 Roger Frank: Hvordan kan sosiale investeringer bidra til å løse sosiale og velferds-
problemer på nye kreative måter? Roger Frank er pionér innen bruk av kapitalmarkedene
for å skape sosial endring.
http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=13479853&authToken=P0uD&authType=name

14.25 Kaffe og networking

14.45 Hvorfor velger Sverige å satse på sosialt entreprenørskap?

15.00 Paul Chaffey, direktør i Abelia

15.20 Hva kan vi gjøre i Norge for å stimulere til mer sosial innovasjon og sosialt
entreprenøskap? • Johan Andresen, direktør i FERD • Roger Frank • Tania Ellis 
• Ingrid Stange, Formuesforvaltning  • Arthur Buchardt, investor  • Paul Chaffey

KONTAKT: 
ane@krem-norge.no

I forlengelse av konferansen arrangeres det en workshop 28.10 i Oslo. 

For påmelding trykk her.


