
Sarpsborg, 15.12.16

Østfold, 
mangfold og 
frivillighet

F R I V I L L I G H E T S K O N F E R A N S E





Formålet med konferanserekken er tredelt: 
På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom 
frivilligheten og offentlig sektor i arbeidet for å redusere 
fylkets sosiale ulikheter. 

Dernest er formålet å heve statusen til det viktige arbeidet 
som frivilligheten gjør. Hvordan kan vi forstå deres innsats som 
noe mer enn summen av de mange tusen tiltak?

Til slutt skal konferanserekken benyttes til å gi innspill 
til rulleringen av fylkesplanen i Østfold, «Østfold mot 
2050», som for første gang skal innarbeide strategier for 
frivillighetsutviklingen.

Konferansens innhold

Problemstillinger som vil bli belyst på konferansene er:
-  Hvorfor går sosiale ulikheter i arv? Hvorfor må de bekjempes 

og hva bør være frivillighetens rolle i dette? 

-  Hvordan kan Østfolds historie, herunder fylkets 
industrialisering, være med til å belyse samfunnsutviklingen 
og frivillighetsarbeidet i dagens Østfold? 

-  Hvordan kan vi forstå betydningen av frivillighet i Østfold i lys 
av de siste års forskning om sosial kapital?

-  Hva er den frivillige sektors rolle og hvordan kan den 
samarbeide med det offentlige på best mulig måte? 

Konferansen en oppfølging av Østfoldhelsas prosjekt 
«Helsefremmende lokalsamfunn». Dette prosjektet er initiert 
av Helsedirektoratet og følgende aktører i Østfold er med: 
Høgskolen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, 
Fylkesmannen i Østfold, samt kommunene Fredrikstad, 
Sarpsborg, Marker og Trøgstad. 

Neste konferanse: Den tredje konferansen i rekken 
arrangeres våren 2017. Denne konferansen vil bli en 
dagskonferanse. Dato og detaljer for konferansen kommer 
senere.
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Program

16.00-16.30  Registrering og mat

16.30-17.00  Velkommen
 Underholdning ved Igor og Elvis 

  Velkommen ved Geir Endregard, 
administrerende direktør Inspiria Science 
Center

17.00-17.25  Hverdagsintegrering og samarbeid.   
   Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

er gjennomføringsorgan for 
integreringspolitikken i Norge. Innlegget tar 
gir et innblikk i IMDis intensjonsavtaler med 
frivillige organisasjoner, og de mulighetsrom 
som finnes for foreningene til å søke støtte 
til å styrke deltagelse i lokalsamfunnet for 
innvandrere.

 Ved Ingrid Signe Mohn, seniorrådgiver IMDi

17.25-18.15  Identitetsdannelse og migrasjon.   
   Kari Iren Spernes underviser i pedagogikk 

ved grunnskolelærerutdanningen ved 
Høgskolen i Østfold og vil gi et reflekterende 
innlegg om hvordan man blir den man er 
og hvordan dette former ens møter med 
omverdenen. 

  Ved Kari Iren Spernes, førstelektor 
Høgskolen i Østfold

18.15-18.30  Pause

18.30-19.15   Paneldebatt om barnefattigdom. 
  «Kun Oslo har flere» - Statistikken viser at 

Østfold ligger nest sist på listen over barn 
som vokser opp i fattige familier i Norge. 
En viktig oppgave er å legge til rette for 
trygge situasjoner for barn, både økonomisk 
og sosialt – hvordan kan samfunnet bidra? 
Hvilke muligheter ser det offentlige og de 
frivillige til å jobbe med tematikken?

  Debattleder: Odd Borgestrand, journalist og 
tidligere NRK-ansatt
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  I panelet: Elise Waagen utvalgsleder 
Utvalg for velferd og folkehelse Sarpsborg 
kommune, Anne Elisabeth Ramtvedt 
enhetsleder plan og samfunnsutvikling 
Sarpsborg kommune, Elise Jonasson leder 
Barnas stasjon (Blåkors) i Fredrikstad, Famara 
Sanyang assisterende direktør Fylkesmannen 
i Østfold og Kirsti Bystrøm leder ved 
Familiens Hus Askim kommune

19.15-19.30  Pause 

19.30-19.50  Ungdom og frivillighet. 
  Barn og unge er den viktigste målgruppen 

og ressursen i samfunnet vårt. Hva er det 
de unge frivillige selv ser på som de største 
mulighetene og utfordringene i sitt arbeid? 
En ungdomsorganisasjons fra Sarpsborg 
forteller om sine erfaringer. 

  Ved Mohammed Amaletti, fra 
organisasjonen Horn of Africa’s Youth

19.50-20.10  Frivilligsentralenes rolle. 
  Frivilligsentralene er en viktig 

samarbeidspartner for frivillige 
organisasjoner og kommunene. Hva er 
status etter nesten 20 års arbeid og hvordan 
kan man arbeide fremadrettet for økt og 
mangfoldig frivillig engasjement i Østfold? 

  Ved Torill Sørensen, leder frivilligsentralen i 
Moss

20.10-20.30  Den vellykkede rekrutteringen. 
  Rakkestad Røde Kors trekkes frem som 

eksempel på noen som har lykkes i 
rekrutteringsprosessene. Hvordan arbeider 
lokallaget med å finne og holde på de 
frivillige? Ridwan Ibrahim fra Ungdommens 
Røde Kors i Rakkestad og Hanne Bull 
Fladstad fra Rakkestad Røde Kors skal dele 
sine erfaringer og inspirere andre. 

20.30  Takk for i dag. 
  Ved Inger Christin Torp, styreleder 

Østfoldhelsa
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Konferansested: Da Vinci-salen, Inspiria Science Center, Sarpsborg

Adresse: Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum 

Deltagelse er gratis, det er likevel nødvendig med påmelding.

Det serveres minglemat klokken 16.00.

Påmelding via link: https://response.questback.com/ofk/n0dezzptbr
OBS ny påmeldingsfrist senest: 13. desember 2016 

For mer informasjon, kontakt:
Hege Arnesen, folkehelserådgiver, Østfold fylkeskommune
Telefon: 97773131
 
Kjersti Salberg, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold
Telefon: 97742470
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ØSTFOLDS

S E N T R A L E R

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


