
Et løp mot fremtiden

Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse 
i Østfold, 23. – 24. november 2006

www.ostfoldhelsa.no
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PÅMELDING

Praktiske opplysninger
Dato: 23.-24. november 2006

Sted: Fredrikstad

Deltakeravgift: Kr. 2 400,-(inkluderer 1 overnatting, 1 frokost, 2 lunsj og festmiddag)
Kr. 450,- (inkluderer 1 lunsj og kaffepauser)
Kr. 900 (inkluderer to lunsj og kaffepauser).
Kr. 600,- Festmiddag

Påmeldingsfrist: 3. november

Vertskap: Østfold fylkeskommune

Konferanselokale: 
Hotell City. Hotellet ligger i Fredrikstad sentrum ca. 15 minutters gange fra jernbanestasjonen. 
Busstasjonen ligger 1 minutt i gåavstand fra hotellet, med hyppig avgang / ankomst med flybuss til
Gardermoen.

Festmiddag: Pent antrekk. Middagen avsluttes med dans.

For praktiske spørsmål, kontakt:
Reise- og konferanseservice ved Svein Rasmussen
Telefon: 69 51 03 90 / 99 52 37 80
E-post: post@reiseogkonferanseservice.no

For faglige spørsmål, kontakt:
Folkehelseprogrammet i Østfold ved kst. leder Knut-Johan Rognlien 
Telefon: 69 11 75 39 / 48 09 07 73
E-post: Knut.johan.rognlien@ostfoldhelsa.no

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet og 
Sosial- og helsedirektoratet, Asle Moltumyr 
Telefon: 22 24 59 32 / 24 16 31 69
E-post: Asle.moltumyr@shdir.no
E-post: Asle.Moltumyr@md.dep.no Arrangører: 

Miljøverndepartementet
Sosial- og helsedirektoratet

Kommunenes Sentralforbund
Folkehelseprogrammet i Østfold

Helse- og omsorgsdepartementet
Forum for kommunale planleggere

Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner 
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune



Parallelle sesjoner
Partnerskap og forvaltningsreform
Folkehelsearbeidet i Norge kan stå foran store endringer. I desember legges det frem en stortingsmelding om
en mulig forvaltningsreform, som vil tvinge fylkeskommuner og kommuner til å tenke gjennom hvordan de
fremtidige folkehelsepartnerskapene skal organiseres.

I sesjonen «Partnerskap og forvaltningsreform» drøftes den nye situasjonen. Hvilken rolle bør evt. stor-
regioner ha i folkehelsearbeidet? Hva slags folkehelseoppgaver skal den utføre? Hva slags konsekvenser vil
dette få for dagens partnerskap? Hvordan skal en evt. storregion kunne ha en nærhet til innbyggerne i sin
forebyggende og helsefremmende innsats? Kan vi lære noe av de erfaringene som er gjort i Sverige som slo
sammen fire län til Västra Götalandsregionen i 1999?

Sesjonen vil også ta for seg hvordan partnerskapene kan videreutvikles uavhengig av en eventuell reform. 
Hva fungerer godt med dagens ordning? Hva kunne ha vært bedre?

Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner og Østfold fylkeskommune vil sette ned en arbeidsgruppe som
får i mandat å lage en uttalelse til den delen av Stortingsmeldingen som omhandler folkehelse. Uttalelsen skal
blant annet ta bakgrunn i de innspill som kommer frem på sesjonen. Kommuner og fylkeskommuner over hele
landet vil i forkant av Stortingets behandling bli oppfordret til å stille seg bak uttalelsen.

Folkehelse i plan
Helse i Plan er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet og
Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet ble igangsatt for å se på hvordan plan- og bygningsloven kan 
brukes til å styrke folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Plan- og bygningsloven er den sentrale
loven for sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging i kommunene. Det er derfor viktig å gi det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet sterkere forankring i plan- og beslutningsprosessene.

Prosjektet ønsker også å involvere helsepersonell mer i samfunnsplanleggingen, da dette er en gruppe 
som paradoksalt nok i liten deltar når folkehelsen skal planlegges. En viktig strategi for å oppnå dette er 
kompetanseoppbygging blant helsepersonell innenfor planlegging og prosessforståelse.

Sesjonen ”Folkehelse i plan” vil vise eksempler på ulike verktøy som norske kommuner og fylkeskommuner 
kan benytte for å utvikle et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid – og som er sentrale i Helse 
i Plan-prosjektet. Herunder kan nevnes kommunehelseprofilportalen til Sosial- og helsedirektoratet og ny
veileder for å ivareta helse i konsekvensutredninger. Sesjonen vil også presentere en veileder fra Vestfold 
om hvordan å få folkehelse inn i kommuneplanene. Samtidig skal sesjonen drøfte de utfordringer som 
kommuner står overfor når de vil forankre folkehelsearbeidet i lokale planer.

På sesjonens andre dag vil Sosial- og helsedirektoratet presentere en sjekkliste for sosial ulikhet i helse.
Deretter vil professor Per Fugelli utfordre folkehelse- og planleggingsmiljøet til en verdidebatt gjennom et
eget innlegg i sesjonen. Den påfølgende diskusjonen vil så ta for seg om planprosesser og planprodukt bør ha
et verdibasert ståsted. Hvordan kan dette i så fall gjennomføres i praksis? Og hva slags verdier bør vi etter-
strebe slik at vi ikke støter befolkningen fra oss i samfunnsplanleggingen og samfunnsutviklingen?

Torsdag 23.11.
10.00 Registrering
11.00 Lunsj
12.15 Åpning med kulturelt innslag
12.30 Et løp mot fremtiden

Statssekretær Arvid Libak, Helse- og omsorgsdepartementet

13.00 Råd for fremtiden
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda tar pulsen på partnerskapene i folkehelsearbeidet. 
Hvor synes han at veien bør gå videre?

14.15 Pause
14.30 (Ikke) gjør som oss!

I 1999 ble fire svenske län slått sammen til storregionen Västra Götalandsregionen og nå står 
trolig Norge foran en tilsvarende reform. Folkehelsesjef i Västra Götalandsregionen, Johan 
Jonsson, viser hvordan endringen påvirket folkehelsearbeidet i Västra Götalandsregionen.

15.30 Pause
15.45 Parallelle sesjoner

18.00 Sesjonene avsluttes
18.15 Frivillig trim: Friskis & Svettis (45 minutter)
19.30 Aperitiff
20.00 Festmiddag

Fredag 24.11.
08.30 Kilder til helse i liv og samfunn. 

Ved professor Per Fugelli, Universitetet i Oslo

09.15 Parallelle sesjoner

11.00 Pause
11.30 WHOs råd for helsefremmende planlegging.

Agis Tsourous, leder av divisjonen for urban planlegging I Verdens Helseorganisasjon, Europa.

12.15 Kommunikativ planlegging: 
Prosessorientert planlegging for partnerskap og folkehelsekommuner.
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda. 

12.45 Oppsummering
13.00 Lunsj og hjemreise

Sesjon 1.
Partnerskap og forvaltningsreform
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda.

Sesjon 2.
Folkehelse i plan
Asle Moltumyr, seniorrådgiver i i Miljøvern-
departementet og Sosial- og helsedirektoratet.

Sesjon 1.
Partnerskap og forvaltningsreform
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda.

Sesjon 2.
Folkehelse i plan
Asle Moltumyr, seniorrådgiver i i Miljøvern-
departementet og Sosial- og helsedirektoratet.

Fyll ut elektronisk påmeldingsskjema på:

WWW.OSTFOLDHELSA.NO

Velkommen til Østfold-jubileum
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har den glede å invitere deg til nasjonal plan- og folke-
helsekonferanse. At denne konferansen holdes nettopp i høst er ikke tilfeldig. Folkehelseprogrammet 
i Østfold fyller nemlig 10 år og ønsker på denne måten å markere jubileet. 

Utvikling av et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid har vært et hovedfokus i Østfold i alle disse årene.
Hensikten med Et løp mot fremtiden er da også å sette søkelyset på hvordan vi kan utvikle et systematisk
folkehelsearbeid med forankring i samfunnsplanleggingen og hos befolkningen.

Samfunnet og folkehelsearbeidet står i dag overfor nye og sammensatte utfordringer som krever nye 
tilnærminger. Gjennom St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) valgte Stortinget derfor å satse på partnerskap som en
ny strategi i folkehelsearbeidet.

Hvor står vi så etter tre år med partnerskap, og hvor går veien videre? Hvilke erfaringer har vi høstet, og
hvordan kan partnerskapene utvikle seg i ytterligere positiv retning? Hva skjer med partnerskapene hvis 
dagens fylkeskommuner blir slått sammen til større regioner? 

Et løp mot fremtiden vil blant annet være en arbeidskonferanse der disse spørsmålene besvares i fellesskap.
Det er nemlig på tide å løfte blikket å se noen år inn i fremtiden. I desember presenteres en stortingsmelding
som avklarer ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Dette kan få store konsekvenser
for det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Fylkeskommunene er i dag en pådriver i arbeidet for å se
folkehelse i sammenheng med den regionale utviklingen, men det er ikke gitt at eventuelle nye regioner vil
vie dette feltet stor oppmerksomhet.

På denne bakgrunn skal konferansen også drøfte den sannsynlige forvaltningsreformen. Det skal settes ned en
arbeidsgruppe som får i mandat å lage en uttalelse til den delen av stortingsmeldingen som omhandler
folkehelse. Formålet er å gi innspill til Stortingets behandling av meldingen, slik at den eventuelle forvaltnings-
reformen vil bidra til å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge fremfor å svekke det. 

Et løp mot fremtiden vil også sette søkelyset på hvordan helsepersonell kan involveres i samfunnsutviklingen
og til å sette viktige folkehelsespørsmål på dagsordenen. Helsetjenesten besitter viktig kunnskap som vi må
dra nytte av i arbeidet med å skape gode og aktive lokalsamfunn. Helse- og omsorgsdepartementet,
Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedirektoratet samarbeider derfor om prosjektet «Helse i plan» som
tar opp de samme spørsmålene. 

Målgrupper for konferansen er folkehelsearbeidere, fagpersoner innen plan og helse, politisk og administrativ
ledelse på kommune- og fylkesnivå og fagpersoner innen høgskole / universitetsmiljøer.

Vel møtt i Fredrikstad.

Arne Øren Anne Enger
Fylkesordfører Fylkesmann


