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Referat 
 

Sak nr.1 Tema: Referat fra siste møte Frist:  Ansvar:  
Kommentarer til referatet fra Teams-møtet i april: Ingen.  

 

Sak nr.2 Tema: Medvirkning og samskaping som 
metode  Frist: Ansvar: 

Kort om medvirkning og samskaping. Irmelin har snakket med VTFK/folkehelse om forsinket årsplan og 
ønske om medvirkning/samskaping som metode for folkehelseplan for 21/22. Det forutsetter at vi 
kommer med konkrete tiltak som samsvarer med utfordringsbildet i kommunen og fylkeskommunens 
samfunnsmål. Fylkeskommunen støtter en videreføring av metodikken fra folkehelseprosjektet Mitt 
Færder: medvirkning for å fremme samskaping. Vi har kompetanse på metodikken i kommunen, og det 
kan være aktuelt å sikre kompetansen hos samskaping-aktørene.      

 
Sak nr.3 Tema: Årsplanen Frist: Ansvar: 
Presentere relevante tema/spørsmål for eget tjenesteområde som bør vurderes i utforming av årsplan 
for folkehelse og trygge lokalsamfunn 2021/22. Kan vi utforske «bevegelsesglede og aktivitet» på tvers 
av tjenesteområder? Er det spesielle tema som peker seg ut allerede nå? Husk livsløp og universell 
utforming.  
Tron informerte om Aktive lokalsamfunn, og argumenterte med at aktivitet og samskaping bygger 
lokalsamfunn: Flere kommuner i Viken fylke har etablert samarbeid mellom idrett og kommunen for å 
øke fysisk aktivitet. Færder bør satse på en pilot, lage vår egen modell. Kommunen har en pådriverrolle. 
Tron har snakket med idrettsrådgiver (nå i permisjon) om dette tidligere. Idrettsrådgiver har kunnskap 
om hvilke idrettslag som utpeker seg positivt på aktivitet rettet mot ulike aldersgrupper, også de eldre.  
Kommentarer fra diskusjonen:  

• Hvem skal gjøre dette? Grethe: fysioterapeuter for barn og unge knytter sammen de unges 
arena. 

• Hilde Kari: kultur- og idrettsrådgivere er sentrale i en slik satsning 
• Hilde Kari: eierskap er viktig; forankring i administrativ ledelse 
• Hvilken kapasitet kan vi forvente fra frivilligheten? 
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• Tidsbruk: hvem i folkehelseforum/tjenestene som er representert i forumet har kapasitet til å 
skissere en pilot. Forslag: en fra hver av tjenesteområdene + Irmelin = Catharina, Grethe, Irmelin 
(Bente Grepperud tar Grethes plass etter august) samt kultur/idrett (Hege Rui) 

• Hilde Kari: Forankring i ledergruppen; synliggjøre gevinsten/informere om andres erfaringer; pilot 
som grunnlag for utfordringsdokumentet for å omfordele innen budsjett (frist sommer 2021); bør 
informere alle fire rådene 

• Piloten må sikre inkludering av grupper som nå ikke er engasjerte i organisert idrett. Det er 
kjernen i Aktive lokalsamfunn.   

 
Sak nr.4 Tema: Veien videre  Frist: Ansvar: Irmelin  
Diskusjonen konkluderte med at Grethe, Catharina og Irmelin jobber videre med temaet Aktive 
lokalsamfunn. Irmelin inviterer Hege Rui/kultur med. Denne midlertidige arbeidsgruppen skisserer 
rammene for en pilot med følgende stikkord:  
(a) Medvirkningsprosesser sikrer samskaping mellom kommunale og frivillige aktører  
(b) Identifisere aktører som kan utforme en pilot/prosjektplan med budsjett innen rammen av 
tilgjengelige partnerskapsmidler 
(c) Aktive lokalsamfunn i Færder har et livsløpsperspektiv og vektlegger universell utforming, og skal 
bidra til økt aktivitet også for personer over 18 år og med ulike funksjonsnivå 
 
Irmelin innkaller Grethe, Catharina og kultur til oppstartmøte 
Irmelin innkaller til møte i folkehelseforum for videre arbeid med Aktivt lokalsamfunn   

 


