FOLKEHELSEKONFERANSE 4. SEPTEMBER – ÅPNING
V/ordfører Paul-Erik Krogsvold
God dag alle sammen!
Som ordfører i Moss har jeg stor glede av å ønske alle velkommen til
denne konferansen. Som styremedlem i Østfoldhelsa vil jeg også ønske
velkommen på vegne av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune. Vi er
svært fornøyd med at så mange er til stede her, både fra frivillige lag og
organisasjoner, fra flerkulturelle grupper, fra kommuner og fylkeskommuner
og fra politisk nivå.
Denne konferansen er resultat av et tett samarbeid mellom fylket og Moss
kommune. Moss kommune inngikk i et partnerskap med fylkeskommunen
2006. Hensikten med samarbeidet er å ha fokus på de forhold som styrker
folks helse og som kan bidra til god livskvalitet, både for barn, ungdom og
voksne.
Partnerskapet forutsetter at vi både har fokus på folkehelse når vi lager
planer og gjennom ulike tiltak for innbyggerne. Jeg vil anta at alle dere som
er her i dag får et eller flere tjenester fra kommunen, avhengig av alder,
livssituasjon osv. Å tilby velferdstjenester til innbyggerne er en sentral
kommunal oppgave. I folkehelsesammenheng er det særlig viktig å bidra til
å redusere sosial ulikhet i helse. Dette blir et eget tema i løpet av dagen.
Det å bidra til god livskvalitet for innbyggerne er ikke en oppgave for
kommunen alene. Frivillige organisasjoner, som det er mange av her i dag,
yter et betydelig bidrag til samfunnet gjennom en omfattende og
imponerende innsats. Det er faktisk slik at over halvparten av befolkningen
gjør en frivillig innsats i løpet av året. Og de engasjerer seg fordi de har
lyst!
Denne konferansen setter derfor fokus på samarbeid med frivillig sektor
som en viktig samarbeidspart for å utvikle lokalsamfunnet, der inkludering
og integrering blir sentralt. Når jeg sier dette, er det fordi det er særlig viktig
å få med grupper som faller utenfor og som det er viktig å stimulere til økt
deltakelse og engasjement.

Gjennom de ulike foredragsholderne ønsker vi å sette fokus på frivillig
sektor, få kunnskap om hvordan vi kan utvikle tiltak som inkluderer og
integrerer nye målgrupper.
Jeg vet at det gjøres mye flott arbeid på dette området av frivillige. I løpet
av denne konferansen skal vi få høre om eksempler som kan være nyttig i
videre arbeid.
Østfold fylkeskommune og Moss kommune har vedtatt å starte opp et
arbeid med en frivillighetspolitikk. Dette skal skje i nært samarbeid med lag
og organisasjoner. I dette ligger at kommunen ønsker å skape gode og
forutsigbare rammeforutsetninger for de frivillige organisasjonene.
Styreleder for Østfoldhelsa vil si noe mer om dette på slutten av
konferansen. I konferansemappa ligger også en orientering om hva en
frivillighetspolitikk kan være. Der ligger også et skjema der du kan melde
deg interessert i å delta i dette arbeidet.
Jeg håper med dette at konferansen vil gi inspirasjon til det viktige arbeidet
som frivilligheten bidrar med. Gjennom frivillig arbeid opplever mange en
integrering i samfunnet, både som barn i ulike aktiviteter, som innflytter,
som eldre, osv. Lag og organisasjoner skaper møteplasser og arenaer for
samhandling mellom folk, fungerer som et sosialt nettverk for noen og
skaper kulturelle møteplasser.
Jeg vil slik berømme det flotte arbeidet som mange av dere gjør. Fra
kommunens side er dette en positiv og viktig tilvekst til den tjenesten som
kommunen har ansvaret for.
Vi har vært heldige og fått spennende bidragsytere til konferansen, både
fra det offentlige og fra frivillig sektor. Jeg håper dagen vil bidra til idéer og
motivasjon for videre arbeid, både for dere som representerer det offentlige
og dere som deltar som representant for lag og organisasjoner eller som
ildsjeler.
Lykke til med konferansen!!
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