Om prosjektet
I utviklingsprosjektet «Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 2015 – 2018, deltar 8 fylkeskommuner, 7 høgskoler
/ universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet
bidrar med tilskuddsmidler, tilrettelegging og kompetanse sammen
med de andre aktørene.

Program
Gode nærmiljø og lokalsamfunn
som fremmer folkehelse

Gjennom utviklingsarbeidet kartlegges og identifiseres nærmiljøkvaliteter gjennom deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen.
God stedsutvikling og gode lokalsamfunn har stor betydning for
livskvalitet og trivsel og er viktig for kommunenes systematiske
folkehelsearbeid i framtiden.

Hvordan styrke lokal sosial bærekraft?
www.godelokalsamfunn.com

Onsdag 21. november
Konferansier: Linda Granlund, Helsedirektoratet

10.00 – 11.00

Registrering, lett servering

11.00 – 11.30

Åpning av konferansen
Velkommen til Rogaland v/ fylkesordfører

Torsdag 22. november

Konferansier: Vigdis Rønning, Helse- og omsorgsdepartementet

08.30 – 09.00

folkehelseminister Åse Michaelsen
09.00 – 09.45

Evaluering av nærmiljøprosjektet v/ Randi Bergem,
Høgskulen i Volda

Solveig Ege Tengesdal
11.30 – 11.50

Rammene for folkehelsearbeidet v/ eldre- og

Velkomsthilsen fra Helsedirektoratet v/ Linda Granlund

09.45 – 10.15

Pause og forflytning til parallellseminarer

Medvirkning et nødvendig virkemiddel for lokaldemokrati og god plan-

10.15 – 12.00

Parallellseminarer

legging v/ Bjørn Casper Horgen, KMD

1. Omdanning av informasjon til kunnskap

11.50 – 12.10

Pause

2. Bruk av kunnskap i planleggingen

12.10 – 13.00

EVAPLAN – evaluering av plan- og bygningsloven sett i lys av folkehel-

3. Organisering av arbeidet med medvirkning og kunnskapsutvikling
i kommunene

seloven v/ Gro Sandkjær Hanssen, HiOA/ NIBR
13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 14.30

Nærmiljøindikatorer i lys av FNs bærekraftsmål v/ Hans Ryttersveen,
Sweco

14.30 – 14.55

4. Kommunikasjonsarbeid

12.00 – 12.15

Pause og forflytning til plenum

12.15 – 13.00

Paneldebatt: Hva trengs for at de gode erfaringene og arbeidsmåtene
fra Nærmiljøprosjektet kan leve videre etter prosjektperioden?

Samskapende sosial innovasjon – la oss gjøre det sammen v/ Lars

• Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha?

Ueland Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge
14.55 – 15.15

• Hvilken rolle kan universitets- høgskole- og forskningsmiljøene ha?

Medvirkning som metode i kommunalt utviklingsarbeid v/ Roar Amdam,

• Hvilken rolle kan statsforvaltningen ha?

Høgskulen i Volda
15.15 – 15.30

Pause og forflytning til parallellseminarer

Debattleder: Roar Amdam, professor i samfunnsplanlegging og ledelse

15.30 – 17.15

Parallellseminarer

v/ Høgskulen i Volda
Deltakere i debatten:

1. Kvalitativ kunnskap i oversiktsarbeidet
2. Faktorer som kan bidra til livskvalitet og trivsel

• Vigdis Rønning, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet
• Knut Johan Rognlien, folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune
• Jon Gjæver Pedersen, rådmann i Flesberg kommune
• Peggy Ranheim, folkehelsekoordinator i Sunndal kommune
• Universitets – og høgskolesektoren: Nils Aarsæther, NORUT

3. Metoder for medvirkning
4. Samarbeid mellom kommuner og
utdanningsinstitusjoner

19.00

Aperitiff og middag

13.00 – 14.00

Lunsj og vel hjem!

