TryggEst-konferansen 2020
Tid: Torsdag 19. november kl. 09.00 – 12.00
Sted: Digital konferanse i Microsoft Teams

Program:
Åpning v/ kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja
TryggEst – status og veien videre v/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
TryggEst gjennom to år – noen erfaringer fra følgeforskningen v/ Jan Tøssebro,
NTNU
TryggEst-piloter: Samfunnsøkonomiske vurderinger frem til nå v/ Terje Strøm,
Ny Analyse
Forebygging sammen med andre v/ Bjørn Vandvik, Politidirektoratet
Covid-19 and Safeguarding v/ Dr. Adi Cooper OBE
Istanbulkonvensjonen – statens plikt til å hindre vold v/ Gro Nystuen, Norges
institusjon for menneskerettigheter
To år med TryggEst ble bok – hva har vi lært? Presentasjon av boken «Vern for
risikoutsatte voksne mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Forebygging, avdekking
og håndtering» v/ Nina Christine Dahl, koordinator for TryggEst i Tromsø

Om TryggEst
TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking
og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.
I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i kommunene
Alta, Porsanger, Tromsø, Trondheim, Hitra, Kristiansund, Moss,
Våler og Råde, samt bydelene Ullern og Stovner i Oslo.

Påmelding
Konferansen er gratis og åpen for alle.
Du kan melde deg på konferansen her.

Om bidragsyterne:

Konferansier er Anne Hafstad, kommunikasjonsdirektør
i Bufdir

Konferansen åpnes av kultur- og likestillingsminister
Abid Q. Raja
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Jan Tøssebro er professor i sosialt arbeid ved NTNU og
forsker ved NTNU Samfunnsforskning. Han har lang erfaring
med forskning om funksjonshemmetes livssituasjon. Mye av
hans faglige aktivitet har vært i skjæringspunktet mellom
poltikk, tjenester og forskning.
Han har hatt en rekke verv, blant annet leder av Statens råd
for funksjonshemmede fra 2003-2007, medlem av
Manneråkutvalget (1999-2001) og to utvalg som utredet diskrimineringslovgivningen
(Syseutvalget, 2002-2005 og Graverutvalget, 2007-2009). Han var medlem av
Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra 2008-2012.

Terje Strøm er utdannet samfunnsøkonom (Cand.Oecon) fra
Universitetet i Oslo og er fulltidsansatt som sjeføkonom i
NyAnalyse. Han har ledet en rekke viktige prosjekter i sin
karriere knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger.
Terje har tidligere vært makroøkonom i NHO og
finanspolitisk rådgiver på Stortinget. Han har lang erfaring
fra arbeidsområder som næringspolitikk og statsfinanser, og
har svært god forståelse for politiske prosesser. Terje er en erfaren foredragsholder,
makroskribent for landsdekkende media og har egen blogg. Han har blant annet
ansvar for analyseområder innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

Bjørn Vandvik startet i jobben som Avdelingsdirektør i
politifagavdelingen i Politidirektoratet 16. august 2020.
Vandvik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Han har innehatt flere lederstillinger i politiet, blant annet som
politimester i tidligere Romerike politidistrikt og som
visepolitimester i Oslo politidistrikt.

Dr. Adi Cooper OBE (Order of the British Empire) is the
Independent Chair of two London Safeguarding Adults
Boards, Care and Health Improvement Advisor for London
and safeguarding adults lead for the Local Government
Association Care and Health Improvement Programme.
She is a Visiting Professor at the University of Bedfordshire
and works as an independent consultant in adult social care

and adult safeguarding, and as a coach and mentor. Adi was the Strategic Director of
Adult Social Services, Housing and Health in the London Borough of Sutton for 9
years. She is a qualified social worker, social work manager and professional leader
in adult social care for over 25 years. She has contributed to national policy
development, service improvement, Care Act guidance on adult safeguarding, and
developed the Making Safeguarding Personal program.

Dr. juris Gro Nystuen er assisterende direktør ved Norges
institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun har vært 15
år i utenrikstjenesten, og syv år som førsteamanuensis ved
juridisk fakultet ved UiO, begge steder med sterkt fokus på
menneskerettigheter. Hun har også jobbet som konsulent
og advokat.
Nystuen har vært medlem av en rekke offentlige utvalg,
bl.a. utvalget som utredet rettslig vern mot etnisk
diskriminering (Holgersenutvalget, NOU 2002:12), utvalget som foreslo etiske
retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (Graverutvalget, NOU 2003:22),
Afghanistanutvalget (Godalutvalget, NOU 2016: 8) og utvalget som utredet de etiske
retningslinjene for Statens pensjonsfond-Utland (Mestadutvalget, NOU 2020: 7).
Hun var leder og nestleder for etikkrådet for statens pensjonsfond - utland fra 2004 2013. Nystuen har publisert fagartikler på områdene menneskerettigheter, krigens
folkerett, nedrustning, menneskerettigheter og næringsliv. Hun har doktorgrad i
folkerett fra UiO fra 2004.

Nina Christine Dahl har vært koordinator for TryggEst i
Tromsø siden oppstarten i 2018. Tidligere jobbet hun i
kommunalt barnevern i mange år. Hun ble siden ansatt
som rådgiver ved Troms politidistrikt (Statens barnehus), og
hadde særlig fokus på avhør av utviklingshemmede. De
siste fem årene har hun jobbet med voksne
utviklingshemmede, som rådgiver i seksjon for
oppfølgingstjenester i Tromsø.
I løpet av disse fem årene har hun også gitt ut flere bøker, og tatt master i
funksjonshemming og samfunn ved NTNU. Hun har skrevet masteroppgave om
avhør av utviklingshemmede, og vært medforsker om deres rettssikkerhet. For tiden
er hun også ansatt som lektor ved Høgskulen på Vestlandet.

