MOT 2015:

Nasjonal konferanse om ny
kommunerolle i folkehelsearbeidet
22.-23.

SEPTEMBER
2 0 1 0

“Når forandringens vind blåser søker noen ly,
mens andre bygger vindmøller”
Maos sine ord kan gjøres til våre, for det er endringer på gang i
folkehelse-Norge. Fra 2010 fikk fylkeskommunene et lovpålagt
folkehelseansvar. Ny folkehelselov er på trappene, en lov som
vil omhandle ansvaret til både statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner. I den nye plan- og bygningslov er kommuner og fylkeskommuner tillagt både nye folkehelsekrav og
virkemidler som skal tas i bruk.
…og ennå har vi ikke nevnt Samhandlingsreformen.
Selv om ikke alle brikker er på plass, er det klart at helsetjenestenes rolle i det tverrsektorielle forebyggende og helsefremmende arbeidet tydeliggjøres. Mange etterlyser et større
fokus på det folkehelsearbeid som må utøves innenfor andre
sektorer og fagfelt. Dette vil bli ivaretatt i den kommende
nasjonale helse- og omsorgsplanen.
Det er med andre ord flere gode grunner til å snakke om en ny
kommunerolle i folkehelsearbeidet.
Hvilke konsekvenser og muligheter gir så dette de neste årene?
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Konferansen ”Mot 2015” har fire hovedformål:
1. Tydeliggjøre den nye kommunerollen i folkehelsearbeidet.
2. Formidle kunnskap om hvordan vi kan organisere forebyggende og helsefremmende arbeid lokalt og regionalt
på en måte som gir kortsiktige og langsiktige effekter.
3. Gi eksempler på virkemidler.
4. Få innspill til nasjonale reformer og satsninger fra lokale
og regionale aktører.
Nasjonale målsettinger og reformer er sjelden vellykkede hvis
det ikke er en forståelse på grasrota for hvorfor initiativene er
nødvendige. De samme nasjonale initiativene er også avhengig
av en god dialog med lokale og regionale krefter for å kunne
imøtekomme de utfordringer man står overfor lokalt.
På den ene siden håper vi derfor at konferansen kan fungere
som et verksted, hvor det drøftes i hvilken retning folkehelsearbeidet bør gå videre. Dernest så håper vi at konferansen vil bidra til å motivere til lokale og regionale grep. Særlig er det vesentlig at forebyggende og helsefremmende arbeid gis en høyere
status i planarbeid og politikkutforming. Da må politiske og
administrative ledere lytte til Mao. Det er kun hvis disse to
målgruppene griper stafettpinnen at vi vil lykkes med å utløse

potensialet for en bedre folkehelse for befolkningen. Da er ikke
bare kommunelegen eller lederen av helsekomiteen sentrale, vel
så viktig er kultursjefen, rektoren og samferdselspolitikeren.
Det nasjonale helse i plan-prosjektet, hvor 30 kommuner i 8
fylker var med, har nylig avsluttet sin 5-årige innsats og vil
sammen med partnerskap for folkehelse overføre erfaringer
som forhåpentligvis resten av kommune-Norge kan lære av.
Mot 2015 markerer avslutningen på utviklingsarbeidet, men
konferansens tittel signaliserer også at arbeidet går over i en
ny fase som vi vil presentere på konferansen.
Vår oppfordring til dere blir dermed som følger. Kom til
Sarpsborg, lytt, lær, få impulser… og dra hjem og bygg vindmøller!
Vel møtt i Østfold.
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Onsdag 22. september
10.00 Kulturelt innslag
10.10 Velkommen ved fylkesordfører Ole Haabeth og leder
av norsk nettverk av helse og miljøkommuner,
Guri Ingebrigtsen.
10.30 Helsedirektoratet i 2015.
Ved divisjonsdirektør, Knut Inge Klepp.

13.45 Parallelle sesjoner
1. Planlegging for å utjevne sosiale helseforskjeller.
2. Helsetjenestenes nye rolle i folkehelsearbeidet.
3. Organisasjon og ledelse av folkehelsearbeidet
4. Fylkeskommunene: En forsterket folkehelseaktør.
5. Gode eksempler fra Helse i plan-prosjektet
6. Den nye kommunerollens konsekvenser for akademien.

11.00 Pause

16.20 Sesjonene avsluttes

11.20 Hva fant vi? Hva synes vi?

16.30 Ny kommunerolle i folkehelsearbeidet.
Ved politisk ledelse, Helse- og omsorgsdepartementet.

Presentasjon av en fersk evaluering av det nasjonale
prosjektet ”Helse i plan” og satsningen på de regionale
folkehelsepartnerskapene.
Ved Møreforskning.
Hva nå?
Ved prosjektleder Asle Moltumyr, Helsedirektoratet.
12.45 Lunsj

17.15 Avslutning
19.00 Sosialt program for interesserte: Nordens største
helsesatsing i et vitensenter: Fokus på folkehelse og
livsstil. Presentasjon av Science Center Østfold, ved
Ole Petter Garberg. (Avsluttes 19.30)
19.15 Velkomstdrink
19.45 Middag
23.00 Levende musikk i baren
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Torsdag 23. september
09.00 Parallelle sesjoner fortsetter.
1. Planlegging for å utjevne sosiale helseforskjeller.
2. Helsetjenestenes nye rolle i folkehelsearbeidet.
3. Organisasjon og ledelse av folkehelsearbeidet
4. Fylkeskommunene: En forsterket folkehelseaktør.
5. Gode eksempler fra Helse i plan-prosjektet
6. Lovverksted

14.45 Pause
15.00 Lederpanel
Vi kom, vi lyttet og dro hjem: ...og gjorde hva?
15.50 Vel hjem

12.00 Lunsj
13.00 Kreativ byplanlegging - et verktøy for folkehelsearbeidet? Ved Charles Landry. (Innlegget holdes på
engelsk).
Charles Landry er en anerkjent britisk forfatter som
ser på hvordan kultur og kreativitet kan brukes i byplanleggingen.
13.45 Planlegging for det usynlige: Hvordan styrke sosial
kapital og folkehelse gjennom samfunnsplanlegging?
Ved professor Nils Aarsæther, instituttet for sosiologi,
statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø.
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Parallelle sesjoner
SESJON 1:

14.30 Vårt felles ansvar: Forebygging av sosiale ulikheter
gjennom innsats i barndom og ungdom. Ved forsker
Karin Gustavsen, Telemarksforskning.

St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge
påpeker at det er et “rettferdighetsproblem når mennesker med
lav sosial status, få goder og få ressurser i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, nedsatt funksjonsevne og forkortet
levealder”.

15.15 Pause

Planlegging for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Sesjonen tar sikte på å synliggjøre hvilke konsekvenser den nye
kommunerollen får for den delen av folkehelsearbeidet som
handler om å utjevne sosiale helseforskjeller. Den skal også
peke på praktiske og organisatoriske virkemidler, samt vise
lokale og regionale politikeres ansvar for møte utfordringene.
Program 22. september
13.45 Den nye kommunerollen: Hva betyr den for arbeidet
med å utjevne sosiale helseforskjeller og hvilke
forventninger har Helsedirektoratet til kommuner og
fylkeskommuner? Ved seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Tone P. Torgersen.
14.15 Regional plan i Vestfold: Strategier for å utjevne
sosiale helseforskjeller. Ved Anne Therese Anvik,
prosjektleder Helse i plan, Vestfold fylkeskommune.
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15.30 Politiske grep i Østfold for å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler. Ved leder av Opplæring,
kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune,
Inger-Christin Torp.
15.55 Diskusjon i plenum: Hva er lokale og regionale
politikere sin rolle i arbeidet for å utjevne sosiale
helseforskjeller? Prosessleder: Telemarksforskning.
16.20 Avslutning

Program 23. september
09.00 29 delprosjekter som forebyggende strategi for å endre
levekår og utjevne sosiale ulikheter. Sarpsborg
kommune åpner døra til det virtuelle ”Nærmiljøhuset”.
Ved prosjektleder Britt Elisabeth Røhnebæk.
10.00 Pause
10.20 Fra teori til praksis: Hvorfor og hvordan bør empowermentstrategier prege politikk og samfunnsplanlegging
på lokalt og regionalt nivå. Ved førstelektor Eyvin
Bjørnstad, Høgskolen i Vestfold.
Påfølgende diskusjon i plenum: Hvor bør kommuner
og fylkeskommuner være i 2015 i arbeidet med å
utjevne sosiale helseforskjeller?
12.00 Avslutning
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SESJON 2:

Helsetjenestenes nye rolle i folkehelsearbeidet.
Samhandlingsreformen utfordrer helsetjenestene på å ta et
større ansvar for folkehelsearbeidet, ikke minst gjennom utstrakt samarbeid med andre relevante sektorer og en større
involvering i samfunnsplanleggingen. Sesjonen skal gi ideer til
hvordan dette kan følges opp, både gjennom organisatoriske
grep og planvirkemidler. Sesjonen har helsepersonell som sin
hovedmålgruppe.
Program 22. september
13.45 Den nye kommunerollens betydning for kommunehelsetjenesten: Hva kan og bør helsepersonell bidra
med i samfunnsplanleggingen? Ved assisterende
fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen.
14.15 Folkehelse Fosen: Våre visjoner.
Fosen DMS IKS er en samarbeidsarena og et interkommunalt selskap for syv eierkommuner (Bjugn,
Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord) og
St. Olavs hospital. Eierkommunene har lenge hatt som
strategi at de i fellesskap skal utvikle folkehelseperspektivet gjennom etablering av en folkehelseenhet.
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15.00 Pause
15.20 Den nye plan- og bygningslovens folkehelsepotensial:
Strukturelle plangrep for å motvirke overvekt hos barn
v/førstelektor Eyvin Bjørnstad, HIVE.
16.20 Avslutning

Program 23. september
09.00 Miljørettet helsevern som en plan- og folkehelseaktør.
Ved leder av miljørettet helsevern i Indre Østfold,
Astrid Rutherford og avdelingsingeniør i Miljørettet
helsevern i Mosseregionen, Line Ø. Angeloff.
09.45 Re kommune i Vestfold: Systematisk tverrsektoriell
samfunnsplanlegging v/kommunalråd Mette Halvorsen.
10.15 Pause
10.30 Fra oppvekstplan til familiesenter: Helhetlig tilnærming i Eidsberg kommune. Ved virksomhetsleder, Grethe
Stople.
11.00 Helsedirektoratets forventninger: Hvor bør kommuneog spesialisthelsetjenesten være i 2015? Påfølgende
diskusjon i plenum. Ved Anders Smith, seniorrådgiver
Helsedirektoratet.
12.00 Lunsj
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SESJON 3:

Organisasjon og ledelse av folkehelsearbeidet.
Folkehelsearbeid er komplisert! Skal man lykkes må man få
til et samarbeid på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer.
Resultater kommer først etter langsiktig innsats, og feltet er i
tillegg verdiladet. En god politisk forankring regnes som vesentlig
for å få resultater, og valgene som kommer hvert fjerde år får
ofte konsekvenser for hvordan forebyggende og helsefremmende
arbeid prioriteres lokalt og regionalt.
Høgskolen i Østfold bruker folkehelse som case til å peke på
hvordan kommuner og fylkeskommuner bør tenke organisasjon,
demokrati og ledelse på felter som er klart tverrfaglige og
nivåovergripende. Sesjonen har med andre ord også overføringsverdi til en rekke andre fagområder. Sesjonen har politiske og
administrative ledere som sin viktige målgruppe.
Program 22. september
13.45 Hvilke utfordringer står vi overfor i ledelse og koordinering av det regionale folkehelsearbeidet? Ved leder
av det regionale folkehelsepartnerskapet i Møre og
Romsdal, Svein Neerland.
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14.15 Organisasjon og ledelse i et folkehelseperspektiv. Ved
høgskolelektor Arve Negaard, Høgskolen i Østfold.
15.00 Pause
15.20 Funn vedrørende organisasjon og ledelse fra evalueringen
av de nasjonale partnerskapene. Ved Møreforskning.
15.50 Evalueringer av folkehelsearbeid i Østfold-kommuner.
Suksesskriterier og fallgruber. Ved førsteamanuensis
Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold.
16.20 Avslutning

Program 23. september
09.00 Hvilke utfordringer står vi overfor i arbeidet med å
forankre folkehelsearbeidet på tvers i en kommuneorganisasjon? Ved Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i Fredrikstad.
09.20 Når avvik skjer: Risikofaktorer ved omorganiseringer
og oppgaveoverføringer.
Arve Negaard har bistått Sarpsborg kommune og
fulgt en omorganisering av kommuneområdet oppvekst.
Hvilke erfaringer har han gjort seg av relevans for
forebyggende og helsefremmende arbeid.
09.50 Pause

10.50 Hva kan folkehelsearbeidet i Norge kan lære av andre
nasjonale satsninger? Ved Arve Negaard.
Fredrikstad kommune var en av de ledende byene i
landet i arbeidet med LA 21, et tverrfaglig og nivåovergripende felt med mange likheter med folkehelsearbeidet. Miljøbyen Fredrikstad prøvde også ut
partnerskapsstrategier i dette utviklingsarbeidet. Hva
skjedde da prosjektet skulle overføres til linjeorganisasjonen? Hva besto, hva smuldret hen – og hvorfor?
11.30 Diskusjon i plenum rundt organisasjon og ledelse.
Prosessleder: Høgskolen i Østfold.
12.00 Avslutning

10.05 Politikk, administrasjon og frivillighet, ved førstelektor
Geir Conrad Tufte
Tufte har gjennom publikasjonen ”Partsinteresser som
deltagere i politiske og administrative beslutninger i
Spydeberg kommune” blant annet belyst den lokale
folkehelsekomiteen. Innlegget tar for seg betydningen
av samspillet mellom ulike krefter i et lokalsamfunn
for samfunnsutviklingen og viktige forhold rundt organisering og lokaldemokrati.
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SESJON 4:

Fylkeskommunene: En forsterket folkehelseaktør.
Folkehelseloven for fylkeskommuner ble gjort gjeldende fra
2010. For å hjelpe det regionale nivået i gang har KS og Helsedirektoratet initiert to arbeidsgrupper som presenterer sine
refleksjoner rundt hvordan det nye lovpålagte ansvaret kan
følges opp. Statlige, regionale og lokale myndigheter har
vært bredt representert og konklusjonene blir presentert og
diskutert på sesjonen. Den vier også ekstra oppmerksomhet til
helseovervåking og potensielle verktøy for fylkeskommunene.
Program 22. september
13.45 Refleksjoner fra arbeidsgruppa som har belyst
fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet, blant
annet i lys av Samhandlingsreformen. Ved regionalsjef
Arnhild Danielsen, Akershus fylkeskommune.
14.05 Fylkeskommunenes nye ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Presentasjon av
utredningsnotat utarbeidet av nasjonal arbeidsgruppe,
ved avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ole Trygve
Stigen.
14.25 Systematisering av foreliggende data, et fremtidig
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verktøy for folkehelsearbeidet i Østfold. Ved leder av
Østfold Analyse, Kjell Rennesund.
14.50 Pause
15.05 Befolkningsundersøkelser som utgangspunkt for samfunnsplanlegging og politikkutforming: Hvorfor behøver
vi selvopplevde helsedata i folkehelsearbeidet? Presentasjon av HEPRO-modellen.
HEPRO (Health and social well-being in the Baltic
Sea Region) var et INTERREG IIIB-prosjekt ledet av
Østfold fylkeskommune. 12 kommuner og fylkeskommuner i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner deltok i prosjektet, som blant annet resulterte i et spørreskjema som er oversatt til alle språk i
landene rundt Østersjøen. Undersøkelsen resulterte i
Norge i rapporten Norgesprofilen, i regi av blant annet
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, Folkehelseinstituttet og Østfold fylkeskommune. Verdens Helseorganisasjon har gitt sin anerkjennelse til spørsmål og
metodikk, som brukes av stadig flere kommuner og
regioner i andre land.
Ved tidligere forskningssjef i Nasjonalt Institutt for
folkesundhed i Danmark, Niels Kr. Rasmussen.

15.50 Diskusjon i plenum ved avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ole Trygve Stigen.
16.20 Pause
Program 23. september
09.00 Ungdomsundersøkelser i norske fylker.
I 2008 og 2009 ble det gjennomført selvopplevde
helseundersøkelser blant ungdomsskoleelever i Østfold
og Hedmark. Dataene var sammenlignbare med
tidligere undersøkelser i fylkene Oslo, Finnmark, Hedmark,
Oppland og Troms i perioden 2000 – 2004. Hvilke
resultater sitter fylkene igjen med og hvordan kan
andre fylker gå frem for å få tilsvarende data?
Ved Folkehelseinstituttet.

har han drevet med kartlegging og overvåking av
helse- miljø og livsstil i flere lokalsamfunn. Til sammen
har cirka 6500 elever vært involvert. Resultatene er et
utgangspunkt for planlegging og prioritering av forebyggende arbeid.
10.30 Pause
10.45 HUNT-undersøkelsen: Omsetting av forskning til kommunal politikk. Ved Kyrre Kvistad, folkehelserådgiver i
Nord-Trøndelag fylkeskommune.
11.15 Hva må være på plass i 2015 for å sikre et godt nok
datagrunnlag? Folkehelsekoordinator i Hedmark fylkeskommune, Randi Wahlsten og kommuneoverlege i
Vestvågøy, Betty Pedersen innleder diskusjon i plenum.

10.00 Kartlegging av helsetilstanden til ungdomsskoleelever
og videregående elever i Sogn og Fjordane gjennom 14
år. Ved Hans Johan Breidablikk, spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin og stipendiat ved Universitetet i Bergen.
Hans Johan Breidablikk har erfaring som kommunelege og med arbeid i skolehelsetjenesten. Over 14 år
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SESJON 5:

Gode eksempler fra Helse i plan-prosjektet.
”Helse i Plan” har vært et samarbeidsprosjekt mellom Helseog omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet og Helsedirektoratet. Prosjektet har hatt to
hovedmål hvorav det ene har vært å styrke folkehelsen ved å
forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved
bruk av plan- og bygningsloven som verktøy. Det andre hovedmålet har vært å utvikle og tilrettelegge for oppbygging av
plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Sesjonen skal vise
gode eksempler fra prosjektet på virkemidler som bidrar til å
styrke folkehelsearbeidet gjennom forankring i samfunnsplanleggingen.
Program 22. september
13.45 Folkehelseperspektivet som gjennomgående tema i all
kommunal planlegging. Hvordan kan det gjøres i Vefsn
kommune?
14.15 Kommunikativ planlegging for en bedre psykisk helse
blant ungdom i Hobøl kommune.
14.40 Pause
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15.00 Samfunnsplan - folkehelse inn i alle kommunale planer
i Surnadal kommune.
15.25 Helse- og omsorgsplanlegging i et bredt folkehelseperspektiv i Ulstein kommune.
15.50 Diskusjon i plenum
16.20 Avslutning

Program 23. september
09.00 Folkehelse i plan-prosjektet i Østfold: 49 deltiltak på
tvers av sektorer og nivåer.
Ved prosjektleder, Gunnar Hjorthaug (Østfold
fylkeskommune, Østfoldhelsa) og kommuneplanlegger
i Moss, Terje Pettersen.

11.10 Veien til bærekraftig utvikling i Oppegård kommune.
11.30 Diskusjon i plenum: Hvordan komme videre? Videreutvikling av helse i plan-arbeidet frem mot 2015?
12.00 Lunsj

09.40 Volda kommune: Helsepersonell – en ressurs i kommuneplanleggingen.
10.10 Pause
10.30 LUK-prosjektet i et folkehelseperspektiv
Kommunal- og regionaldepartementet har igangsatt
LUK-prosjektet (lokal samfunnsutvikling i kommunene). Målet er bedre kompetanse og kapasitet til
kontinuerlig å drive utviklingsarbeid i kommunene. Det
skal skje gjennom å utvikle et tettere samarbeid mellom
fylke og kommuner og mellom flere kommuner for å
styrke kommunene sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling.
Ved Kommunal- og regionaldepartementet og Gry
Rustad Pettersen, prosjektleder for LUK i Østfold.
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SESJON 6: Den nye kommunerollens kon-

14.00 Helseutdanning på Høgskolen i Vestfold. Hvilke erfaringer har vi gjort oss, og hvordan skal tilbudet videreutvikles de neste årene for å rekruttere arbeidstakere?

Styrket regional og lokal kompetanse om folkehelsearbeid er
en forutsetning for å kunne lykkes med forebyggende og helsefremmende innsats. Hvilke kompetansebehov ser vi for oss vil
komme i kjølevannet av ny samlet folkehelselov for kommuner,
fylkeskommuner og statlige myndigheter? Hvor tror det lokale
og regionale nivået at høgskoler og universiteter må sette inn
innsatsen for å kunne rekruttere studenter fra yrkeslivet?

14.20 Et globalt perspektiv på folkehelse: Videreutvikling av
folkehelseutdanninger på Høgskolen i Oslo. Ved Jorid
Grimeland, høgskolelektor.

sekvenser for akademien (kun 22. september).

Sesjonen vil belyse hva Samhandlingsreformen forutsetter av
ny kunnskap for å sikre god gjennomføring og praksis. Den vil
også synliggjøre relevante tilbud i høgskoler og universiteter
som allerede foreligger, samt problematisere hvilke utfordringer
som kommunesektoren og akademien står overfor i samspillet
med hverandre. Sesjonen vil også problematisere om akademien i
større grad bør engasjere seg sterkere i det praktiske folkehelsearbeidet og i politikkutformingen.
Program 22. september
13.45 Kompetansebehov mot 2015 blant kommuner,
fylkeskommuner og fylkesmenn. Ved folkehelserådgiver
hos Fylkesmannen i Troms, Anders Aasheim.

14.40 Hvorfor har vi lykkes? Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås har stor pågang på sin master i folkehelsevitenskap. Hvor går veien videre i lys av pågående nasjonale
prosesser? Ved førsteamanuensis Grete Grindal Patil.
15.00 Pause
15.10 Samspill mellom folkehelsestudier på Universitetet i
Agder og praksisfeltet i Kristiansand kommune. Ved
folkehelsekoordinator i Kristiansand, Stine B. Sagen.
15.25 Akademien som premissleverandør og bidragsyter til
praktisk folkehelsearbeid og politikkutforming. Refleksjoner.
Ved professor Nils Aarsæther, ved Universitetet i Tromsø.
15.55 Diskusjon i plenum
16.20 Avslutning

16

SESJON 7:

Lovverksted (kun 23. september).
Arbeidet med å revidere kommunehelsetjenesteloven ble igangsatt og to nye lover vil trolig gjøres gjeldende fra 2012. Det er
foreslått å dele kommunehelsetjenesteloven opp i to nye lover:
Helse og omsorgsloven og folkehelseloven.
Den nye folkehelseloven vil i så fall samordne statlige
myndigheters, fylkeskommunenes og kommunenes ansvar i
folkehelsearbeidet. Et høringsnotat om loven er planlagt sendt
ut en uke etter konferansen, og Helsedepartementet ønsker
innspill fra konferansedeltagerne til lovarbeidet. Folkehelseloven
for fylkeskommunene vil trolig bli implementert i den nye loven.
Sesjonen er en mulighet for blant annet kommuner til sammen
å tenke rundt hvordan den kan gjøres best mulig og imøtekomme de utfordringer man står overfor lokalt. Her kan man
få mulighet til å øve innflytelse på det som kanskje vil bli den
viktigste loven for det forebyggende og helsefremmende arbeidet
i Norge, samt høre Helsedepartementets refleksjoner om hvor
veien bør gå videre. Verkstedet vil også være en nyttig arena for
kommuner og fylkeskommuner som planlegger å avgi høringsuttalelse.
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Praktiske opplysninger
Påmeldingsfrist:

20. august.

Påmelding:

Gjøres elektronisk på:
http://www.reiseogkonferanseservice.com/folkehelsa/mot2015/

Konferansested:

Quality Hotell, Sarpsborg.

Konferanseavgift: Kr. 1975 (inkluderer overnatting, middag,
to lunsjer og frokost).
Kr. 495 (inkluderer deltagelse på en av
dagene, lunsj inkludert).
Kr. 990 (inkluderer deltagelse på begge
dagene, lunsj inkludert).
Kr. 465 (tillegg for konferansemiddag)
For faglige spørsmål, kontakt:
Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa ved folkehelsesjef
Knut-Johan Rognlien (69 11 74 57 / 41 36 18 32)
Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Asle Moltumyr
(24 16 31 69 / 91 54 87 91)

For praktiske spørsmål, kontakt:
Reise- og Konferanseservice AS ved Svein Rasmussen
(69 51 03 90 / 99 52 37 80)
Sosialt program:
Presentasjon av vitensenteret ”Science Center Østfold”.
Konferansemiddag (uformelt antrekk). Gode muligheter
for fysisk aktivitet på hotellet før middagen.
For medlemmer i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner:
Konferansen utgjør den årlige nettverkskonferansen.
Medlemmene får dekket reise, overnatting en natt og
konferanseavgift for en person.
Flere praktiske opplysninger:
Finnes på konferansens hjemmeside:
http://www.reiseogkonferanseservice.com/folkehelsa/mot2015/

For mer omtale av konferansen, sjekk:
www.ostfoldhelsa.no
www.hmnett.no

Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner ved nasjonal
koordinator Kathrine Krüger Østbøll
(76 08 21 84 / 48 00 76 80)
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Fylkesmannen
i Vestfold
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