FRIV ILLIGHE TSKONFER ANSE

Østfold, mangfold og frivillighet

Fredrikstad, 29.08.16

Program
08.30-09.00

Registrering og kaffe

12.10-13.00

Lunsj

09.00-09.10

Velkommen.
Ved Inger-Christin Torp, styreleder Østfoldhelsa

13.00-14.50

Parallellsesjoner
A Unge, inkludering og frivillighet

13.00

Trara- og Nøklebyprosjektet
Rektorer Morten Johnsen og Runa Hammeren

13.40

Fra utenforskap til inkludering
Helen Mollatt, Kirkens bymisjon

09.10-09.30 Sosial kapital og klassesamfunnet Østfold.
	Hva er sosial kapital og hvordan kan teorier om
sosial kapital hjelpe oss til å forstå hvorfor sosial
ulikhet blir opprettholdt i Østfold?
Ved Jo Ese, stipendiat, Høgskolen i Østfold
(HiØ) og medlem av HiØs ekspertgruppe på
sosial ulikhet.
Sosiale ulikheter – vår største 			
samfunnsutfordring?
	Hvordan kan helsefremmende arbeid være en
innfallsvinkel til å utløse lokale ressurser? Det
er på bakgrunn av våre egne gode grunner
og engasjement, at vi kan motvirke at sosiale
ulikheter går i arv i Østfold.
Ved Camilla Ihlebæk, professor
i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet og medlem av
HiØs ekspertgruppe på sosial ulikhet
09.30-09.50

09.50-10.35

10.35-10.50

 et som ikke kan tas for gitt: Om
D
frivillighetens nøkkelrolle i samfunnet.
En statusrapport på frivillighetens utvikling
i Norge, og hvordan frivillighet og barns fritid
kan spille sammen.
Ved Sturla Stålsett, leder i Frivillighet Norge
Pause

10.50-11.20 Østfold – det glemte fylke?
	Forsker Arve Negaard er historiker og økonom,
ved Høgskolen i Østfold, og har gjennom sin
forskning dokumentert at Østfold ofte har
kommet dårlig ut av nasjonal politikk. Hvilke
konsekvenser får dette for samfunnsutvikling og
frivillighet i fylket?
 osial kapital, frivillighet, demokrati og en
S
fremadrettet samfunnsutvikling.
	En presentasjon av komplekse prosesser
og relasjoner mellom sivilsamfunn og det
offentlige, og den gjensidige avhengigheten
for å kunne løse våre felles utfordringer.
Ved Nils Aarsæther, professor
i samfunnsplanlegging og kulturforståelse,
Universitetet i Tromsø
11.20-12.10

14.10
Unge, inkludering og frivillighet
	
Ivar Eimhjellen, forsker II, Uni Research
Rokkansenteret og Senter for forskning på
sivilsamfunn og frivillig sektor.
B Østfold – det glemte fylke
13.00	Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet:
bakenforliggende fakta.
Anni Skipstein, folkehelseanalytiker, Østfold
Fylkeskommune
13.15 	Inntektssystemet for kommuner i et folkehelse
og frivillighetsperspektiv.
Arve Negaard, HiØ
14.00 	Østfold sett fra Adelaide, Australia.
Julianne Cheek, professor, HiØ
C Our kids og sosial kapital
13.00	Ongæne våres, our kids på østfoldsk
Jo Ese, stipendiat, HiØ
13.45	Tillit + normer + nettverk = sosial kapital
Nils Aarsæther, professor, UiT
14.00	Hvorfor er frivillighet viktig for folkehelse? 		
Camilla Ihlebæk, professor, NMBU
14.50-15.00

Pause

15.00-15.50 	Samarbeid og mobilisering på tvers –
forutsetninger for å gjøre hverandre gode.
Uten ildsjelene stopper foreningslivet opp: Det
handler om å løfte sammen.
Ved Frode Kyvåg, tidligere håndballtrener og
idrettsleder.
15.50-16.00

Takk for i dag.
Ved Eva Enkerud, VOFO Østfold

16.00-16.30

Enkel bevertning

16.30-18.00 	Innspill til fylkesplanens del om frivillighet.
Gruppearbeid og oppsamling av innspill i
plenum.

Arrangører:
Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i Østfold, VOFO, Frivilligsentralene i Østfold,
Høgskolen i Østfold, KS Østfold og Akershus og Fredrikstad kommune.

