Seminar
Hvordan redusere sykefraværet?
Norge har høyt sykefravær sammenlignet med andre land, i følge nye tall fra
Eurostat. Dette til tross for god folkehelse i den norske befolkningen, og i hovedsak
gode og sunne arbeidsplasser.

Hvordan kan vi som ledere redusere sykefraværet i våre virksomheter?

Agenda
07:45 – 08:00
08:00 – 08:15
08:15 – 08:45

Registrering og kaffe / te
Velkommen ved HRM Group
Senjorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika fra NAV Arbeidslivssenter –
Akershus vil belyse partenes rettigheter og plikter ved arbeidstakers
sykefravær.
HR rådgivere Lisbeth Fauske og Ragnhild Strandos Klæboe fra
Rælingen kommune, forteller hvilke tiltak de iverksatte da de
reduserte sykefraværet og sparte flere millioner kroner i 2016.
Daglig leder Franke Sjøberg fra Franke Sjøberg AS, forteller
hvilke tiltak de har gjort for å redusere sykefraværet fra 11% til 2%
HR-sjef Stian Asphaug fra ISS, forteller om hvordan ISS arbeider
helhetlig med økt nærvær og hvordan de lokalt har lyktes med å
redusere sykefravær og øke medarbeidertilfredshet.
Pause – kaffe / te samt noe å sette tennene i.
Adm.dir Espen Agnalt fra Rentokil Initial, belyser hvordan fokus
på hygiene og miljø kan redusere sykefraværet
Advokat Øystein Olausen – Advokatfirma Strandenæs. Når er nok
nok, hva gjelder sykefravær? Hvordan håndtere dette juridisk.
Oppsummeringer – ved HRM Group, samt eventuelle spørsmål til
foredragsholderne.

08:45 – 09:15

09:15 – 0930
09:30 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:30

Når – hvor
Seminaret vil finne sted på Smart Hotell, St. Olavsgate 26, Oslo, torsdag 8. november.

Priser
For abonnenter på HR på Nett:
For de som ikke er abonnent:

kr. 500,kr. 1.000,-

(Ink. mva)
(Ink. mva)

Påmelding
Se påmeldingsskjema

’her’ – eller kontakt Per T. Aakvaag: pta@hrmgroup.no

Vi har begrenset med antall plasser

Om våre foredragsholdere:
Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika – NAV Arbeidslivssenter Akershus
Han har tidligere jobbet som personalrådgiver, personalsjef, fung.
personaldirektør og advokat. Han har spesialfag i arbeidsrett og mer enn 20
års praktisk erfaring innenfor ledelse og arbeidsrettslige problemstillinger. Han
har vært foreleser og sensor på høgskolenivå i arbeidsrett og foretaksrett.

HR rådgiver Lisbeth Fauske – Organisasjonsenheten, Rælingen kommune
Hun har tidligere jobbet både som sykepleier og teknisk tegner. De siste 11
årene, etter å ha tatt en bachelor i Offentlig Administrasjon og ledelse, har
hun jobbet innen HR/personal i Rælingen kommune, med HMS og
sykefravær som spesialområde.

HR-rådgiver Ragnhild Strandos Klæboe – Organisasjonsenheten, Rælingen
kommune
Hun har tidligere jobbet som veileder i NAV. De siste 7 årene har hun jobbet
innen HR/personal i Rælingen kommune, med kompetanse og forhandlinger
som spesialområder. Før dette tok hun bachelor i Offentlig administrasjon og
ledelse, og master i Ledelse og organisasjonspsykologi.

Daglig leder Franke Sjøberg – Franke Sjøberg AS
Han har solid erfaring innen ledelse og salg. Bakgrunn fra såvel produksjon,
handel som fra multinasjonale selskap. De siste årene har han gjennom sin
gründervirksomhet en rekke interessante etableringer å vise til.

HR-sjef Stian Asphaug – ISS Facility Services AS.
Stian har bakgrunn fra Forsvaret, og har bl.a. arbeidet i personalavdelingene i
Hærstaben og Forsvarets spesialstyrker.
De siste 3 årene, etter å ha tatt en MSc i HRM har han arbeidet i ISS som HRBusiness partner. Han er en HR-generalist med praktisk erfaring innen ledelse
og strategisk – operativ HR.
Adm.dir Espen Agnalt – Rentokil Initial AS
fghfgh

Advokat Øystein Olausen – Advokatfirma Strandenæs MVA
Øystein har arbeidet med tyngre skattesaker, arbeidsrett og prosedyre. Han har
vært underdirektør i Skattedirektoratets kontrollavdeling med spesialområde
utland. Han har også arbeidet i et revisjonsselskap, som skattesjef i Drammen
kommune og i Skattedirektoratet.
Øystein er hyppig benyttet som foreleser.

