«Rusmiddelforebygging og bedriftskultur»
KoRus-Sør, Sørlandet sykehus/ARA og Akan kompetansesenter inviterer til
nettverk for arbeidsliv og rus – alor Agder
30. oktober 2019, klokka 09.00 – 15.00, Scandic Kristiansand Bystranda
Program
0900 - 1000

Velkommen
Siste nytt
Ta pulsen på bedriften din – presentasjon av verktøy

1000 - 1015

Pause

1015 - 1130

Alkoholkultur og gråsoner i det moderne arbeidslivet v/ Silje Lill Rimstad,
rådgiver KoRus Vest, Stavanger/universitetslektor Universitetet i Stavanger

1130 - 1230

Lunsj

1230 - 1330

Å jobbe på grønt. Hvordan gjør vi det i praksis? v/Astrid Kvalheim,
seniorrådgiver HR partner Statens Vegvesen

1330 - 1345

Pause

1345 - 1430

Utfordringer og suksesshistorier
Erfaringer fra Glencore Nikkelverk AS v/ Marianne Michaelsen & Knut Bø
Andersen og GE Healthcare v/ Sylvi Pedersen & Aslaug Oftenes

1430 - 1445

Rusforebygging og bedriftskultur sett i et HMS-perspektiv v/ Ingard Kana,
HMS-rådgiver, Agder Arbeidsmiljø

1445 - 1500

Avslutning med høring og innspill til tema til neste samling

alor nettverk og målgruppe
KoRus-Sør, Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus/ARA inviterer alle som
arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Scandic
Kristiansand Bystranda, onsdag 30. oktober klokka 09.00 – 15.00
alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å
drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan
drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og
kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig
av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus-Sør, Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus/ARA. Det
bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.

Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette
gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i
personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

For informasjon om alor nettverk i Norge: se www.alor.no

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda

Påmelding innen 01. oktober 2019 her
Pris kr. 750,(NB: Nettverket driftes til selvkost. Ved manglende oppmøte faktureres faktiske utgifter)

