
 

Planstrategitorg – samhandling og styring 

21. – 22. september, Inspiria i Sarpsborg 
 
 
Kommunene står overfor store oppgaver kommende fireårsperiode: 
 

o Juni 2011 vedtok Stortinget folkehelseloven som bygger på følgende prinsipper: 
Bærekraftig utvikling, utjevning, medvirkning, helse i alt vi gjør og føre-var-prinsippet.  

o Samhandlingsreformen som trer i kraft i 2012 legger opp til ny ansvarsdeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten.  

o Etter ny planlov skal de folkevalgte starte sitt politiske arbeid med å utforme en 
planstrategi – en plan for planleggingen. 

 
Kan planstrategier bidra til å håndtere nye og ”gamle” samhandlingsutfordringer? Hvordan 
kan planstrategi bli et egnet verktøy for offentlig styring og samhandling? Hvordan bør 
kommuner, fylkeskommunen og statlige myndigheter i Østfold samarbeide for å realisere 
lovens mål om et bærekraftig og rettferdig samfunn? Hvordan skal samarbeidet med 
Sykehuset Østfold videreutvikles for å imøtekomme Samhandlingsreformens intensjoner? 
Konferansen har fokus på opplæring i ny folkehelselov. 
 
 
 
For hvem? Politisk og administrativ ledelse fra kommunal, regional og statlig 

virksomhet i Østfold 
 

Praktisk informasjon 
 

Når?    21. - 22. september 2011 
Hvor?    Inspiria science center, Grålum, Sarpsborg 
For hvem? Politisk og administrativ ledelse fra kommunal, regional og statlig 

virksomhet i Østfold 
Kontaktpersoner:  Elin Tangen Skeide, Østfold fylkeskommune 

eliske@ostfoldfk.no eller telefon 99 74 55 68 
Påmeldingsfrist:  9. september 

Påmelding bes foretas gjennom www.ostfoldfk.no/konferanse.  
Konferanseavgift: Konferansen er gratis, mens overnatting må bekostes av den 

enkelte. Det er holdt av rom på Hotel Quality som kan bestilles 
ved å oppgi deltakelse på konferansen. Rom holdes av inntil 2. 
september.  
 
Omvisning på Inspiria Science Center den 22. september koster 
kr 145,-. 

Stands: Husbanken og Borg Innovasjon vil ha informasjonsstands under 
konferansen 

 
 



 

08.30 – 09.00: Registrering og kaffe/te 

Møteleder: Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune 

Dagens tema: Samhandling og styring  
09.00 - 09.15  Åpning ved Svein Christoffersen, fylkesvaraordfører i Østfold. 
09.15 - 09.30  Presentasjon av Inspiria Science Center ved direktør Bjørn W. Johansen 
09.30 - 10.15  Planstrategi som verktøy for kommunenes samhandling og styring. Ved 

Henrik Dahlstrøm, rådgiver Miljøverndepartementet 
10.15 - 10.30  Pause 
10.30 - 11.20  Østfolds utfordringer, prioriteringer i planleggingen og styringsutfordringer.  

Svein Christoffersen, fylkesvaraordfører og Torodd Hauger, rådgiver 
Østfold Analyse 

11.20 - 11.40  Østfoldkommunenes største utfordringer sett fra et rådmannsperspektiv. 
Torleif Gjellebæk, leder rådmannsutvalget 

11.40 - 12.00  Kommunal planstrategi og levekårskartlegging i Sarpsborg kommune. Ved 
plansjef Anne Elisabeth Ramtvedt 

12.00 - 13.00  Lunsj i restauranten på Inspiria 
13.00 – 13.20 Utfordringer ved interkommunal samhandling og nye oppgaver i 

samhandlingsreformen. Ved Tor Melvold, ordfører Trøgstad kommune 
13.20 - 14.00  Hvorfor har man utfordringer med å samhandle i en organisasjon? Arve 

Negaard, studieleder ved Høgskolen i Østfold. 
14.00 – 14.15  Pause 
14.15 – 15.00  Hva betyr folkehelseloven for kommunens toppledelse? Fra overordnede 

visjoner til konkrete grep i arbeidet for å redusere helseforskjeller. Jan 
Thyrhaug, prosjektleder Østfold fylkeskommune / Østfoldhelsa. 

15.00 – 15.30  Storsatsningen NY GIV og konsekvenser for kommuneplanlegging og 
helse!  Hvordan skal vi lykkes i Østfold? Egil Olsen, utdanningsdirektør og 
Inger-Christin Torp, leder av opplæring-, kultur og helsekomiteen i Østfold 
fylkeskommune. 

15.30 - 16.00  Pause 
15.00 – 16.20 Kompetanseoverføring – hva tenker Sykehuset Østfold? Just Ebbesen, 

direktør 
16.20 – 17.00  Ulike kommuner – ulikt helsetilbud? Avtaler og partnerskap som verktøy for 

god styring og samhandling. Just Ebbesen, direktør Sykehuset Østfold og 
Bente Hedum, rådmann Moss kommune 

 

Møteleder: Trond Rønningen, Fylkesmannen i Østfold 

Tema: Folkehelse – kunnskapsgrunnlag og statistikk 
09.00 – 09.30  Samhandlingsreformens folkehelsedel – hva betyr folkehelseloven for stat,  
    fylkeskommuner og kommuner? Ved Tone P. Torgersen, seniorrådgiver  
    Helsedirektoratet 
09.30 – 10.15  Folkehelseinstituttet som støttespiller for kommuner og fylkeskommuner  
    innen helseovervåkning. Hva tilbys? Ved Else-Karin Grøholt, avd. leder  
    helsestatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt. 
    
10.15 – 10.30  Pause 
Tema: Boligsosial planlegging 
10.30 – 11.00  Boligsosial utvikling som tema i all planlegging, ved Siri Anette Løvdal  
    Brandtzæg, rådgiver Hamar kommune 
11.00 – 11.15  Boligsosialt utviklingsprogram i Østfold, ved Roald Engman, prosjektleder 

Moss kommune 
11.15 – 11.45  Innovasjon og velferdsteknologi i plan – Borg Innovasjon som et eksempel.  
    Ved Trude Andresen, utviklingsdirektør Kommunenes Sentralforbund 
11.45 – 12.00  Oppsummering 
12.00 - 13.00  Lunsj  
13.00 - 14.00  Omvisning på Inspiria Science Center (Egen påmelding (kr 145/stk) 
 
 

PROGRAM 21. SEPTEMBER 
 

Opplæring i ny folkehelselov og 
utforming 

av lokale og regionale planstrategier. 
 

 
 
 

21. – 22. september, Inspiria i Sarpsborg. 
 

Det åpnes for spørsmål etter hvert innlegg 
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