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Utvalgsleder

Osmund Kaldheim, rådmann Drammen kommune, Oslo,
Født 1964. Tidligere direktør for Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) (2005-2010), nå rådmann i 
Drammen kommune. Han har tidligere hatt politiske verv 
for Høyre: Ordfører i Fet kommune 1995-1999, 
statssekretær i Sosialdepartementet 2001-2003 og statssekretær i Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 2003-2004. Han var rådgiver og partner i Geelmuyden 
- Kiese 1990-1995, og daglig leder i samme firma 1999-2001. Direktør i Telenor 
Broadcast Holding med ansvar for samfunnskontakt 2004-2005. Statsvitenskap 
grunnfag fra Universitetet i Oslo.

Rita Abrahamsen, formann for Det mosaiske trossamfunn, Trondheim
Født 1953. Styreleder i Det Mosaiske trossamfunn. Utdannet sceneinstruktør fra 
Dartington College of Arts, England. Har vært tilknyttet flere institusjonsteatre, men 
har også jobbet mye i det frie feltet. Jobbet mye med nyskrevet dramatikk og 
samtidsdramatikk. Utdannet Alexanderlærer fra The Constructive Teaching Centre i 
London og Brighton Alexander Training Centre. Er i den forbindelse tilknyttet Institutt 
for Musikk, NTNU og driver i tilegg egen praksis. 

Solfrid Berntsen, styremedlem i OBOS, Oslo
Født 1949. Hun har lang erfaring fra arbeid i borettslag, både som styreleder og 
daglig leder i Engsletta borettslag på Kaldbakken. Fra 1987 er hun ansatt om 
driftsleder i det samme borettslaget.



Marco Elsafadi, basketspiller og Høvding i New Page, Bergen
Født 1976. Spiller basket på toppnivå og har jobbet med vanskeligstilt ungdom i 15 
år. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han prisen som "Årets forbilde" for sitt engasjement 
på og utenfor banen. Han er stifter av New Page, en organisasjon som jobber på 
oppdrag fra barnevernet for å hjelpe utsatt ungdom. Marco er Palestiner, født i en 
flyktningleir i Libanon og har vokst opp i Vest-Berlin. I 1987 kom han og familien som 
flyktinger til Kragerø.

Ines Hardoy, forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning, Oslo
Født 1959. Hun har BA sosiologi fra University of Sussex og dr. polit 
samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Arbeidsfeltet hennes er 
arbeidsmarkedspolitikk, effektevaluering og familiepolitikk. Hun har nylig deltatt i et 
forskningsprosjekt om innvandreres integrering på arbeidsmarkedet, hvor målet var å 
identifisere strategier, tiltak og mekanismer sett både fra myndighetene og det 
enkelte individ som bidrar til å forklare og forstå integrering og mangel på integrering 
for ulike grupper av innvandrere. Hardoy har bakgrunn fra Argentina.

Knut Kjeldstadli, professor UiO, Oslo
Født 1948. Historiker, professor II ved Universitetet i Bergen 1992-96, ble i 1996 
professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Hans hovedarbeidsområder er 
sosialhistorie, arbeiderhistorie, arbeiderbevegelsens historie, migrasjonshistorie og 
byhistorie. Han har vært medredaktør for større historieverk som Aschehougs 
Norgeshistorie og Norsk innvandringshistorie. I tillegg har han publisert en rekke 
bøker og artikler. Han er medlem av SV og engasjert i globaliseringsmotstand og i 
ATTAC.



Toril Sundal Leirset, adjunkt sjefsgården Voksenopplæringssenter, Levanger
Født 1950. Lektor og adjunkt ved Sjefsgården voksenopplæringssenter i Levanger 
kommune. Lang fartstid som lærer og rektor i kommunal opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Var prosjektleder for ”Verdalsprosjektet - 
krafttak for inkludering”, et treårig utviklingsprosjekt med fokus på rekruttering av 
innvandrere til arbeidslivet gjennom en arbeidslivsdrevet modell. Levanger kommune 
mottok IMDis bosettingspris for 2009. I IMDis begrunnelse går det fram at 
”kommunen har vunnet prisen gjennom å ha vist en imponerende vilje til å bosette 
mange flyktninger, inklusiv enslige mindreårige. Kommunen leverer også resultater 
langt over nasjonalt nivå, både på norskopplæring og i introduksjonsordningen”.

Jill Loga, forsker UiB, Bergen
Født 1972. Forsker II ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Statsviter med 
hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 1999 
og doktorgrad fra samme sted 2005. Har på oppdrag fra flere departementer 
utarbeidet en kunnskapsoversikt om innvandrere i frivillig sektor (2009). Jobber for 
tiden med en treårig forskningsinnsats knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Julia Maliszewska, ombud for polske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, 
Oslo
Født 1983 i Norge av polske foreldre. Som ombudsmann i Oslo 
Bygningsarbeiderforening reiser hun rundt på byggeplasser for å orientere om 
fagbevegelsen, om rettigheter og om hvorfor arbeiderne bør organisere seg. Tidligere 
tolk i Oslo Bygningsarbeiderforbund. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere 
styremedlem i Attac. 



Norvald Mo, rådgiver i Fellesforbundet, leder i Oslo Idrettskrets, Oslo
Født 1953. Rådgiver i Fellesforbundet. Vararepresentant på Stortinget for 
Arbeiderpartiet 1985-1989. Statssekretær på Statsministeres kontor 1994-1997 og 
2000-2001. Styremedlem i Folketrygdfondet fra 2008. Leder i Oslo idrettskrets fra 
2009.

Obiajulu Odu, senioringeniør-IT ved Universitetet i Tromsø, Tromsø
Født 1959. Tidligere jobbet som Bygg- og anleggsingeniør ved Narvik 
Ingeniørhøgskole og cand. scient. i informatikk ved Universitetet i Tromsø. Aktiv i 
fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL). Medlem av KIM 2005-2009. Har 
tidligere sittet i Troms Fylkesting for Arbeiderpartiet. Kom til Norge som student fra 
Nigeria i 1981.

 

Ambreen Pervez, leder for Muslimske Akademiker Kvinner (MAK), Oslo
Født 1979. Ambreen Perveez er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo og har 
også en mastergrad i Arts med fokus på dialogarbeid fra Loughbrough University, 
UK. Hun er tidligere leder av Pakistansk Studentersamfunn (PSS) på Universitetet i 
Oslo. Har de siste årene markert seg i den offentlige debatten om en rekke spørsmål 
knyttet til integrering og islam, herunder bruk av hijab. Perveez er tidligere kjent fra 
den såkalte Hijab-saken da hun som kundekonsulent hos A-møbler ikke fikk lov til å 
bære hijab i 2004. Perveez sitter i Oslo Politidistrikts rådgivningsgruppe, som er et 
rådgivende organ for Oslo Politidistrikt i forhold til saker som angår forholdet mellom 
politiet og ulike minoritetsmiljøer. Ambreen Perveez fikk Equlitas pris fra 
Diskriminerings – og Likestillingsombudet i 2007.



Asle Toje, forsker, Oslo
Født 1974. Toje er utdannet ved universitetene i Oslo og Tromsø før han tok 
doktorgrad i internasjonal politikk (Dr. Phil.) ved Pembroke College ved Universitet i 
Cambridge i 2006. Han har vært medlem av det Europeiske Vitenskapsakademiets 
utvalg for unge forskere og markert seg på høyresiden i det norske utenrikspolitiske 
ordskiftet. Toje har blant annet spalter i Klassekampen og =Oslo. 

Dhayalan Velauthapillai, førsteamanuensis Høgskolen i Bergen, Bergen
Født 1963. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen hvor han først var på 
lærerutdanningen, og nå er på ingeniørutdanningen (elektromagnetisk modellering). 
Han har doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Bergen og han har i tillegg tatt 
pedagogisk utdanning. Han har hatt en postdoktoratstilling i Norge/Sveits og har vært 
førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Varamedlem til Forbrukerrådets styre. 
Medlem av KIM 2005-2009. Leder for Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter 
(Bergen), Rektor ved Den tamilske skolen i Bergen. Bakgrunn fra Sri Lanka, kom til 
Norge som student i 1984. 

Thomas Wanjohi, leder og talsperson for INLO, Trondheim
Født 1953. Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) er en sammenslutning av 
innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere 
og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, 
seksuell legning eller politisk overbevisning. Medlem i Trondheim kommunens 
Mangfoldsråd. Leder også Sør Trøndelag felles innvandrerråd. Bakgrunn fra Kenya.



Henriette Sinding Aasen, professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Født 1963. Utdannet jurist og tidligere forsker ved Avdeling for kvinnerett ved 
Universitetet i Oslo. Stipendiat, førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i 
Bergen (UiB) 1991-2005, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, fra 2006. Leder for 
fakultetets forskergruppe i helse- og sosialrett, 2005-. Koordinator for UiBs 
satsingsområde Demokrati og Rettsstat fra 2008. Kursansvarlig og foreleser for 
valgemnene ”Rett til helsehjelp og sosiale ytelser”, ”International human rights in 
context”, og ”Human rights and the welfare state”. Hun har publisert en rekke bøker 
og artikler om bl.a. menneskerettigheter og helserettslige spørsmål. I 2008 skrev hun 
rapporten ”Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og 
helseundersøkelser” på oppdrag fra Norsk senter for menneskerettigheter. Medlem 
av det regjeringsoppnevnte utvalget for gjennomgang av formålet med opplæring og 
formål med barnehager (Bostadutvalget) 2006-2007 og av Personvernutvalget 
2007-2008. 

Ragnhild Aashaug, varaordfører i Tolga, Tolga
Født 1970. Varaordfører (2007 – 2011), representerer Senterpartiet. Leder av Tolga 
Internasjonale Råd. Har i inneværende periode jobbet mye med mottak og 
integrering av innvandrere i Tolga, og ledet i 2009 en komiteoppgave for 
kommunestyret der en strategiplan for dette temaet ble utarbeidet. Kommunen har 
tatt imot flyktninger i 20 år, og er tilknyttet et nederlandsk immigrasjonsfirma hvor det 
forventes 45 tilflyttere over en 3 årsperiode. Jobber ved laboratoriet hos Staur Foods 
AS, og er registrert med enkeltmannsforetak med melkeproduksjon. 


