Moss kommune

Folkehelsekonferanse
med fokus på mangfold
i frivillig arbeid

4. september 2008 Kl. 0900 - 1500
i Samfunnssalen i Moss

Mål med konferansen

Østfold fylkeskommune/Østfoldhelsa og kommuner i Østfold skal lage en lokal ”frivillighets
politikk”. Konferansen har til hensikt å sette fokus på intensjonen med St.meld. nr. 39
”Frivillighet for alle” som et utgangspunkt for oppstart av arbeidet med en frivillighetspolitikk
i samarbeid med frivillig sektor. Målet er å utveksle kunnskap, erfaringer og idéer i den hensikt
å etablere gode folkehelsetiltak i tråd med regjeringens politikk.

Bakgrunn

St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle setter fokus på frivilligheten som veldig
viktig i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner gir folk mulighet til å delta i meningsfylt
virksomhet og engasjere seg i det de brenner for. Samtidig vet vi at den frivillige innsatsen
i Norge betyr veldig mye for viktige samfunnsmål. Derfor er det viktig med støtte til det
arbeidet alle ildsjelene i frivilligheten gjør.
Regjeringens frivillighetspolitikk er basert på fire grunnprinsipper:
• Bedre rammebetingelser for frivillig sektor
• Økte ressurser til lokal aktivitet og ”lavterskelaktivitet”
• Styrket inkludering og integrering
• Styrket kunnskap og forskning
St.meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
angir regjeringens helhetlige politikk for sosial utjevning, inkludering og fattigdoms
bekjempelse. Tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller i samarbeid med frivillig sektor
er viktig i folkehelsearbeidet.

Målgruppe

• Politikere
• Kommunale og andre offentlige ansatte innenfor kultur, helse og folkehelse i Østfold
• Frivillige organisasjoner, herunder innvandrerorganisasjoner
• Privat næringsliv og andre interesserte

Arrangør

Moss kommune, folkehelsekomitéen, i samarbeid med Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa.

Påmelding innen 25. august til

May Mollan, may.mollan@moss.kommune.no, mob. +47 951 49 637 eller
Trine Falstad, trifal@ostfold-f.kommune.no, mob +47 951 79 874.
Konferansen er gratis og finansieres gjennom tilskudd fra Østfold fylkeskommune/ Østfoldhelsa.

Program
Kl. 0830
		

OPPMØTE
Mingling. Kaffe, te, frukt, mineralvann

Kl. 0900
		

Åpning av konferansen
V/Paul-Erik Krogsvold, ordfører i Moss og medlem i styret i Østfoldhelsa.

Kl. 0910
		
		

Frivillighetspolitikk
Med utgangspunkt i St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle
V/politisk rådgiver Trine Synøve Lie Larsen, Kultur- og kirkedepartementet.

Kl. 0945
		
		

Sosial ulikhet i helse – kunnskapsbasert
Hva vet vi og hvordan kan vi utvikle tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller.
V/seniorrådgiver Tone Poulsson Torgersen, Sosial- og helsedirektoratet

Kl. 1030

PAUSE

Kl. 1045
		

Partnerskap – teoretisk tilnærming og praktisk erfaring
V/kommunalsjef Synnøve Rambæk, Askim kommune.

Kl.1130
		

Flerkulturelt innspill om integrering – i ord og toner
V/Laila Yrvum, folkesanger og formidler.

Kl. 1200

LUNCH

Kl. 1300
		
		
		
		

Møteplasser for inkludering og integrering
Innspill fra
• Frivillighetssentralen i Moss v/daglig leder Torill Sørensen
• Moss bibliotek v/virksomhetsleder Guttorm Fremstad
• Moss Idrettsråd v/fungerende daglig leder Anne Bramo

Kl. 1400
		
		

Kommune og frivillige - hånd i hånd
En overordnet plan som også kan medvirke til å redusere sosial ulikhet i helse.
V/Frivillighetskoordinator Kirsten Koht, Bærum kommune.

KL. 1445
		

Frivillighetspolitikk og partnerskap – oppstart av arbeidet
Oppfordring v/Åse Rennesund, styreleder Østfoldhelsa

KL. 1455
		

Avslutning og videre oppfølging
V/arrangørene

Om foredragsholderne
PAUL-ERIK KROGSVOLD er ordfører i Moss kommune og ønsker velkommen til konferansen.

TRINE SYNØVE LIE LARSEN er politisk rådgiver i Kultur- og kirkedepartementet. Hun kom fra
stillingen som generalsekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), og har tidligere vært rådgiver for
utdanningsspørsmål i LO. Hun er cand. scient, fra Universitetet i Oslo i 2002, med marinbiologi som
hovedfag.
TONE POULSSON TORGERSEN er seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, seksjon Miljø og
helse. Hun har mastergrad i Health Policy, Planning and Financing fra University of London (2001).
Hun har tidligere undervist ved Høgskolen i Telemark og arbeidet med miljørettet helsevern i Notodden
kommune og med tilsyn og folkehelsearbeid i Statens helsetilsyn. Hun var engasjert av Helsedepartemen
tet i forbindelse med utarbeidelsen av St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.
SYNNØVE RAMBÆK er kommunalsjef i Askim kommune. Hun har Master of Public Administration
med hovedoppgave i partnerskap mellom offentlig, frivillig og næringsliv. I samarbeid med lag og
organisasjoner har hun jobbet fram en frivillighetsmelding for Askim kommune, herunder
partnerskapsavtaler.
LAILA YRVUM, bosatt i Moss i Østfold, er profesjonell folkesanger, og en av de fremste formidlerne av
de reisende (taternes) kultur i Norge i dag. www.fosnakultur.no/laila/

TORILL SØRENSSEN er daglig leder i frivillighetssentralen i Moss. Sentralen rekrutterer og
koordinerer frivillige. Frivillig innsats bidrar til samhold, fellesskapsfølelse, nye venner og bekjente og
meningsfylte liv. Blant aktivitetene på frivillighetssentralen er besøksvenner, leksehjelp, flyktningeguide,
strikkekurs og et matlagingsprosjekt. www.frivillig-moss.no
GUTTORM FREMSTAD er biblioteksjef/virksomhetsleder for Moss bibliotek. Bibliotekets formål er
å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Biblioteket skal gi den enkelte best mulig
anledning til å tilegne seg faglig og allmenndannende kunnskaper, videst mulig informasjon og
orientering om aktuelle samfunnsspørsmål, mulighet for personlig utvikling, kulturell og menneskelig
opplevelse. www.moss.folkebibl.no

KIRSTEN KOHT er frivillighetskoordinator og spesialrådgiver for både administrasjon og politikere in
nenfor tema frivillighet i Bærum kommune. Hun har medvirket til at kommunen idag har en helhetlig og
overordnet politikk for å skape gode samarbeidformer mellom næringslivet, frivillig sektor og kommunal
forvaltning. https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Radmannen/Samfunnsaktive-kommune/
Frivillighet/
ÅSE RENNESUND er styreleder i Østfoldhelsa. Med bakgrunn innenfor barnevern og sosialt arbeid
ønsker hun å videreføre bredden i det forebyggende arbeidet. I årene framover må vi satse mer på
utjevning av sosiale helseforskjeller. I årene framover kommer vi til å oppleve en relativt stor økning
i antall innvandrere i Østfold. Dette er på mange måter veldig positivt for regionen. Vi må arbeide for
å inkludere denne gruppen på best mulig måte, slik at vi kan få fram de gode ressursene som finnes.
www.ostfoldhelsa.no
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ANNE BRAMO er fungerende daglig leder ved Moss Idrettsråd. Idrettspolitisk dokument har fokus på
”en åpen og inkluderende idrett”, med fokus på å gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud, priorit
ere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, vise respekt for menneskeverdet og sikre
like muligheter for vekst og utvikling og øke det frivillige engasjement og den lokale verdiskaping. http://
idrett.speaker.no/IL/MossIdrettsrad

