
Sammen inn i fremtiden

Arbeidsmiljøkonferansen 2022
29. og 30. september 2022

CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT

VESTLAND



INNLEDERE:

Pål Molander 
Direktør i Statens 

Arbeidsmiljø institutt

 Kari Bernardini 
Konferansier

Rune Bakervik
Ordfører i Bergen

 Bjarne Mohn Osvold 
Forhandlingssjef i Bergen 

kommune

Oddvar Skjæveland
Arkitektpsykolog

Anne Marthe Rustad 
Indregard 

Sykepleier og forsker

Samuel Massie og  
Arne Ulvolden

Eventyrere og forfattere

Ingvard Wilhelmsen
Psykiater, professor og 

foredragsholder

ARBEIDSMILJØKONFERANSEN 2022 
Høstens konferanse i Bergen 29.–30. september
Clarion Hotel Bergen Airport

Endelig tilbake, planlagt, utsatt, gang på gang, men nå er vi 
her igjen. Koronafri og klare for påfyll av kunnskap, sosialt 
samvær, god mat og gode kolleger.

Høstens arbeidsmiljøkonferanse i Bergen er på Clarion Hotel 
Bergen Airport. Fortsatt kan vi reise til lands, og til vanns 
og i lufta med, transportmessig midt i smørøyet. Den 31. i 
rekken etter et opphold på to år, med sosial distanse.

Faglig påfyll får du av flere fremdragende foredragshol-
dere. Anne-Marthe Rustad Indregard i et nødvendig tema, 
emosjonelt arbeid og utmattelse i relasjonelle yrker. En 
utfordring som mange opplever i hverdagen og som vi må 
finne metoder for å forebygge. Kari Bernadini leder oss 
igjennom dagen, videre til en arbeidsmiljøpris, som der 
kanskje finnes mange kandidater til nå. Etter to utfordrende 
år, hvor arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud virkelig 
har måtte samarbeide for å holde oss friske, begrense smitte 
og generelt ivareta oss. Midt i den vanlige arbeidshverdagen 
med sine plikter og oppgaver. 

Vi får høre litt fra Bjarne Osvold i Bergen Kommune, Oddvar 
Skjæveland fra Mellomrommet arkitektur psykologi, om 
fremtidens arbeidsplasser. Samuel og historiene om hans 
bestefar skal gi oss påfyll fra en uvanlig hverdag, samhold 
og vennskap på tvers av generasjoner. Ingvar Wilhelmsen 
vil lære oss litt om mestring, om vi vil høre, så påfyll kan 
vi love dere alle. Litt etter enhver smak. Meld deg på ved 
lenken i skjema. Ta med kolleger og ledere. Møt nye men-
nesker og få en god opplevelse. Endelig. For 31. gang. 

Hilsen KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet 



PROGRAM
Torsdag 29. september

10:30 Åpning og praktisk info
 v/ Konfransier Kari Bernadini

10:35 Åpningshilsen
v/ Ordfører i Bergen  
Rune Bakervik

10:45 Vi hører fra partene om hvordan 
arbeidet med sammenslåingen 
av fylkeskommunene har gått.
Vestlandsfylkeskommune,  
KS, Fagforbundet og  
Utdanningsforbundet

11:20 Pause

11:30 Framtidas arbeidsliv v/ Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt
 v/Pål Molander

12:30 Lunsj

13:30 Prisvinner i 2019 Askøy kommune 
tilbakemelder til oss om hva de 
har gjort etter de vant prisen.

13:45 Utdeling av Arbeidsmiljøpris 2022   

14:00 Pause

14:15 Koronakontoret som innovasjon: 
Hva tar vi med oss, og hva må 
vi gjøre?
v/ Oddvar Skjæveland

15:30  Innsjekkpause

16:00 Inspirasjonsforedrag
v/Samuel og bestefar

17:00 Slutt på dagens program 

19:00 Middag

Fredag 30. september

09:00 Partsamarbeid i et arbeidsliv i 
endring
v/Bjarne Mohn Olsvold

09:45 Pause m/ utsjekk

10:15 Emosjonelt arbeid og utmattelse 
i relasjonelle yrker.
v/Anne Marthe Rustad Indregard

11:45 Pause

12:00 Livet er et usikkert prosjekt. Om 
våre holdninger til usikkerhet og 
risiko, grubling og bekymring, 
omstillinger og stress
v/ Ingvard Wilhelmsen

13:00 Lunsj og vel hjem



KONFERANSEPRISER
Konferanseavgift per person kr 1800,–

Overnatting i enkeltrom med helpensjon kr 2595,–
Dagpakke u/ middag  kr 595,– pr. dag 

PROGRAMKOMITÉ:

KS: Sølvi Olrich Sørebø 
Utdanningsforbundet: Jorunn Johannessen og Berit E. Dale
Fagforbundet: Rita Jordal og Inge Skogen 
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Påmelding via internett:  
Meld deg på Arbeidsmiljøkonferansen 2022 her

Spørsmål vedr. påmelding kan rettes til:
Fagforbundet Vestland, Postboks 10, Nygårdstangen, 5838 BERGEN

TLF. 55 59 48 30

PÅMELDINGSFRIST: 
25. august 2022

 PÅMELDING ER BINDENDE

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/arbeidsmiljokonferanse2022/register

