Sunne kommuners nettverkssamling 2019
29.-30. april, Kulturhuset i Asker

Foreløpig program:
Tid

Sesjon

Sted

10.00 - 17.00

Konferanse
(se foreløpig konferanseprogram på neste side)

Asker kulturhus

17.30 - 18.30

Generalforsamling
For nettverkets politiske kontaktpersoner

Asker kulturhus

19.00

Jubileumsmiddag – Sunne kommuner 25 år!

Venskaben,
Askerveien 41

Kurs i prosessledelse v/LENT
NB! Egnet for både politikere og ansatte

Asker kulturhus

29. april

30. april
08.30 - 14.00

Nye styringsformer krever gode prosesser. På kurset lærer vi
å lede møter og prosesser som engasjerer og gir resultater.

Ansatte og folkevalgte i Sunne kommuners medlemskommuner- og fylkeskommuner* deltar gratis på
samlingen, inkludert middag og kursdag i prosessledelse.
Reise og opphold besørges av den enkelte. Scandic Asker ligger i gåavstand fra togstasjon og Asker
kulturhus hvor samlingen foregår. Ved bestilling senest 8. april 2019 fås enkeltrom til kr. 1390,- og
dobbeltrom til kr 1590,- (inkl. frokost). For bestilling send e-post til meeting.asker@scandichotels.com
eller ring 23 15 54 01 og oppgi koden BASK080419

*Inkluderer også kommuner/fylkeskommuner som skal slås sammen med nettverksmedlemmer fra 2020
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Gode lokalsamfunn skaper vi sammen!
Hvordan bygger vi bærekraftige og helsefremmende nærmiljø gjennom samskaping?
Konferanse (åpen for alle), 29. april 2019, Asker kulturhus
Tid

Sesjon

10.00

Fremtidens folkehelsearbeid

Innledere

Veien videre for Sunne kommuner og WHOs Healthy Cities
nettverk
Presentasjon av ny stortingsmelding om folkehelse

11.00
11.20

Pause
FNs bærekraftsmål: En døråpner for folkehelsearbeidet
Bærekraftsmålene som grunnlag for Nye Asker kommune
Bærekraftsmålene integrert i kommuneplanens samfunnsdel

12.30

Ildri Eidem Løvaas, styreleder, Sunne
kommuner og Monika Kosinska, leder
av WHO Healthy Cities
Eldre- og folkehelseminister
Åse Michaelsen

Lene Conradi, ordfører, Asker
kommune
Hege Marie Edvardsen, Plan og
samfunnsutviklingssjef, Fredrikstad
kommune

Lunsj og inspirasjonstorg
Lær mer og bli inspirert av nyskapende tiltak for
bærekraftige og helsefremmende nærmiljø i kommuner
og fylkeskommuner

14.00

Sammen om helsefremmende sam(funn)skaping
Hva er samskaping og hvorfor bør vi samskape på
folkehelsefeltet?
Panelsamtale og dialog om erfaringer med samskaping i
praksis

15.20
15.45

17.00

Dina von Heimburg,
folkehelsekoordinator/stipendiat
Levanger kommune/ Nord Universitet
Ordstyrer: Knut-Johan Rognlien,
folkehelsesjef, Østfold fylkeskommune

Pause
Nærdemokrati i en ny tid
Kommuners mulighetsrom for å styrke nærdemokratiet

Gyrid Mangersnes, prosjektleder
Nye Asker kommune

Panelsamtale og dialog om erfaringer med ulike modeller for
styrket nærdemokrati

Ordstyrer: Kristin Marie Felde,
Direktør for medborgerskap,
Nye Asker kommune

Konferansen slutter
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