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Når: 2. mai  2017    –    Hvor: Quality Hotell, Sarpsborg

Østfold, mangfold 
og frivillighet 
– del 3 



Velkommen

For ett år siden kom det en flyktningestrøm gjennom Europa. For mange ble det en opp-
våkning. Den synliggjorde at stat, fylkeskommune og kommune ikke kan løse alle utfordrin-
ger alene. Noen ganger er sivilsamfunnet helt avgjørende for å håndtere problemer. Med 
det ønsker jeg deg på vegne av arrangørene velkommen til konferanserekken Østfold,
mangfold og frivillighet. 

Frivilligheten i Norge står sterkt, faktisk er vi regnet for å være verdensledende. Det er 
derfor grunn til å tro at dette også er et fortrinn for Østfold, når vi sammenligner oss med
regioner i de fleste andre land. Men frivilligheten er i endring. Det er en tendens til at vi i 
noe grad beveger oss bort fra den tradisjonelle, organiserte frivilligheten til et engasjement 
som er mer preget av aksjonsbasert innsats. Sammen ønsker vi å drøfte hva dette kan bety 
for fylket vårt. Konferanserekke om Østfold, mangfold og frivillighet

I mine mange år som fylkesordfører og ordfører, har det slått meg at vi ikke har vært flinke 
nok til å gi frivilligheten den statusen den fortjener. Ofte møter vi dugnadsånden på steder 
som idrettsarenaer, i kulturlivet eller i humanitære organisasjoner og lar oss begeistre. Men 
er vi flinke nok til å løfte blikket?

Konferanserekken ønsker derfor å sette tematikken inn i en større sammenheng: Vi ønsker 
å få frem hvilken betydning frivilligheten har for å gjøre noe med Østfolds sosiale arv og 
som et bidrag til å redusere de sosiale ulikhetene i Østfold. Det vil også bli vektlagt å skape 
større forståelse for hvordan ledere i offentlig sektor må tenke annerledes skal de nå de 
samfunnsmål de har nedfelt i sine kommunale planer?

Med det ønsker vi også å heve statusen til det viktige samfunnsarbeidet som foregår blant 
annet i regi av lag og organisasjoner. Ja, det er lett å se viktigheten av at foreldre trener et 

håndballag i nærmiljøet. Men hvilken betydning har dette arbeidet 
i et større samfunnsperspektiv, og hvordan kan vi lage strategi-

er som sikrer at vi opprettholder dette karaktertrekket ved 
samfunnet vårt?

Konferansen vil drøfte en slik utvikling og samtidig marke-
re oppstarten av fylkesplanarbeidet. Konferansedeltager-
ne vil bli invitert til å komme med innspill til innholdet slik 
at vi fremover kan både vanne og gjødsle vårt helt særeg-
ne samfunnsengasjement.
 

Velkommen til Østfold, mangfold og frivillighet

Ole Haabeth

Fylkesordfører, Østfold fylkeskommune



Konferansens innhold

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 Øst-
fold, «Østfold mot 2050», som for første gang skal innarbeide strategier for frivillighetsut-
viklingen.

Problemstillinger som vil bli belyst på konferansene er:
- Hvorfor går sosiale ulikheter i arv? Hvorfor må de bekjempes og hva bør være frivillighe-
tens rolle i dette?

- Hvordan kan Østfolds historie, herunder fylkets industrialisering, være med på 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: Høg-
skolen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i Østfold, samt kom-
munene Fredrikstad, Sarpsborg, Marker og Trøgstad.

Program

Velkommen 
v/fylkesordfører Ole Haabeth

Etter skoletid – nærmiljøhuset på Alvim. Alvimhaugen barneskole har siden 
2015 jobbet med å gi alle elever et fritidstilbud etter skoletid. Skolen ble no-
minert til Benjaminprisen 2016 for det inkluderende arbeidet, som er et samar-
beid mellom ildsjeler, frivillige organisasjoner og skolen
v/rektor Knut Raknerud Olsen.

Tilhørighet i det mangfoldige samfunnet. Hvordan oppstår og opprettholdes 
tillit og kultur i det norske samfunnet? 
v/Lixian Cheng, rådgiver på integreringsfeltet 

Pause

Livskvalitet og lykke. Egen lykke og glede henger sammen med hvem vi omgir 
oss med. Lykke kan spres fra menneske til menneske. Hvilken rolle spiller so-
siale nettverk og frivillighet i oppbygningen av god livskvalitet? Ved Ragnhild 
Bang Nes, førsteamanuensis II ved Folkehelseinstituttet

Lunsj

09.00

09.15

09.45

10.15

10.30

11.30



Parallellsesjoner:
A – Frivillighet, samarbeid og innovasjon
• Nye løsninger! 
En sosial entreprenør finner nye løsninger på sosiale utfordringer i samfunnet, som 
bygger på forretningsmessige metoder. Sosiale entreprenører befinner seg i et 
samspill på tvers av offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet. Oppmerksomhets-
punkter og mulighetsrom presenteres av Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS
• Sammen om et frikvarter
Dette prosjekt handler om å gi dem som lever sammen med en person som har 
demens et avbrekk i hverdagen - et frikvarter. Prosjektet er et samarbeid mellom 
offentlig og frivillig sektor. Ved Ragnhild Ulvestad, enhetsleder i Rygge kommune
• Frivillighetspolitikk som felles utgangspunkt 
Drammen kommune skal samarbeide med frivillig sektor, til det beste for sivil-
samfunnet, kommunen og befolkningen. Frivillighetskoordinator Silje Bjørge  
deler erfaringer fra veien mot å bli årets frivillighetskommune i 2016 

B – Frivillig innsats for barn, unge og lokalsamfunn
• Kulturhuset Veitvet
Våren 2016 åpnet et nytt kultursenter i et halvtomt kjøpesenter fra 1958. Kul-
turhuset har blitt en smeltedigel for frivillighet og aktiviteter, og har gitt ny giv 
til lokalsamfunnet på Veitvet. Bydelens stikk-innom-kontor er flittig besøkt. Ved 
prosjektkoordinator Trude-Mette Johnsen, Bydel Bjerke
• Godt lokalsamfunn med et mangfold av aktiviteter
Studieforbundene har i over 100 år vært viktige bidragsytere til demokratibyg-
ging i Norge. I dag er studieforbundene viktige bidragsytere til gode og attrak-
tive lokalsamfunn. Ved Gro Holstad, generalsekretær i VOFO
• Prosjekt FriVillig
Dette prosjektet har utviklet programmer for å introdusere over 4000 barn og 
unge i Østfold til gleden ved å delta på frivillige aktiviteter, gjennom en kombina-
sjon av praktiske oppgaver og aktiv læring i skolen. Ved Irene Bergsland fra Ungt 
Entreprenørskap og Geir Endregard fra Inspiria Science Center

Pause

Hva er frivillighetens rolle i fremtiden? 
I løpet av de siste ti årene har frivilligheten gjennomgått store endringer. Blant 
annet har det vært en fremvekst av organisasjoner som appellerer til medlem-
menes personlige interesser, samtidig som det offentlige i økende grad ønsker 
at organisasjonene skal utøve offentlig politikk. Men i hvilken retning går vi nå? 
v/Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved 
 Universitet i Bergen, samt valgekspert og politisk kommentator.

Takk for i dag 
v/Inger-Christin Torp, styreleder for Østfoldhelsa

14.00

14.15

15.45

12.30

Praktisk informasjon

Konferansested: Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Møterom: Gandalf I
Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg

Deltagelse er gratis, det er likevel nødvendig med 
påmelding.
Påmelding via link: 
https://response.questback.com/ofk/vsfsmjy2qv 

Mer informasjon:
Hege Arnesen, folkehelserådgiver, 
Østfold fylkeskommune
Tlf: 97773131

https://response.questback.com/ofk/vsfsmjy2qv

