Er norsk planlegging relevant?
Kommuneplankonferansen 19, Halden

Program pr 07.12.18

Mini-studietur (forfor-program) – dag 1 – lørdag 09.02.
11.00-14.30

Omvisning i Fredrikstad og Hvaler
Programmet legger opp til bussreise i Fredrikstad og Hvaler, med stopp i begge kommuner der vi blant
annet ser nærmere på utvalgte prosjekter for byutvikling og arkitektur; Cityplan. Cicignon park, Værste
og Håpets katedral. Bussturen starter i Fredrikstad og ender opp i Skjærhalden i Hvaler. Guiding under
turen v/ Lars Ole Klavestad, kunster, lokalhistoriker og rådgiver hos Fylkeskonservatoren i Østfold.

14.30-15.30

Lunsj
Lunsj i Skjærhalden på Kirkøy, Hvaler.

15.30-17.30

Ytre Hvaler nasjonalpark
Program med blant annet fokus på kommuneplanarbeidet i Hvaler, der forholdet mellom vern av
strandsonen og vekst igjennom utbygging er en sentral problemstilling. Programmet finner sted på
besøkssenteret for Ytre Hvaler nasjonalpark (https://www.ytrehvaler.no/Kom-paa-besoek/Se-oggjoere/Besoekssenter-Ytre-Hvaler-nasjonalpark/).

18.00-20.00

Båttur fra Skjærhalden til Strömstad
Båttur fra Skjærhalden til Strömstad med M/S Vesleø II (https://www.hvalerfjordcruise.no/). Det legges
opp til faglig program under turen.

20.00

Ankomst Scandic Laholmen hotell i Strömstad
Ankomst ved Scandic Laholmen hotell (http://www.laholmen.se/) i Strömstad, Västra Götalands län.
Middag og overnatting.

Mini-studietur (forfor-program) – dag 2 - søndag 10.02.
09.00-11.00

Grenseoverskridende samarbeid
Program om Svinesundkomitéens arbeid med å skape nye muligheter for næringslivet, arbeidsplasser
og utvikling på tvers av landegrensene. Komitéen er et politisk samarbeid mellom kommuner og
regioner i Østfold og Västra Götalands län. Fokusområder i samarbeidet er blå og grønn vekst, turisme
og grensebarrierer/grensemuligheter. Programmet finner sted på Laholmen hotell. Innlegg v/ direktør
Elsie Hellström, Svinesundkomitéen (http://svinesundskommitten.com/).

11.00-11.30

ESBØ – et smart og bærekraftig øysamfunn – Orust og Hvaler
Program om ESBØ-prosjektet for Orust og Hvaler kommuner
(https://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/esbo/).

11.30-12.30

Lunsj
Lunsj på Laholmen hotell.

12.30-14.30

Avreise med buss til Halden
Halden kommune viser noen konsekvenser av asymmetrisk lovgivning på nasjonalt nivå, og sterke
retningslinjer og bestemmelser i fylkesplan, for en kommune i grenseland. Guiding og historiske
innblikk underveis på turen v/ Trond Svandal, lokalpolitiker i Fredrikstad og historiker.

Forprogram - søndag 10.02.
14.30-15.30

Fredriksten festning
Omvisning og foredrag på Fredriksten festning i Halden v/ Dag Sæther. Innlegg v/Halden kommune om
fortetting i historisk bysentrum og byutvikling i grenseland.

15.40-16.00

Avgang til hotellet
Med buss eller til fots (avhengig av været).

16.00

Innsjekk
Innsjekk på hotellet.

17.30-19.45

Konservativen og Fredrikshalds Teater
Norges eldste bevarte teatersal (1777), og Norges best bevarte «barokkteater» (1838) med skrå scene
og originale kulisser. Bevaring og bruk i et bysentrum.

19.45

Bussavgang til Fredriksten festning

20.00

Middag
Middag og 1700-tallsaften i Kongshallene på Fredriksten festning. Frank Skovrand spiller sanger fra
Carl Michael Bellmann.

23.00

Lyd- og lysshow
Lyd- og lysshow i Citadellet. Buss tilbake til hotellet.

Konferanseprogram mandag 11.02., Halden kulturhus
08.00-09.30

Moro med planteori – Prateplanleggingens triumf og tragedie
v/ professor Terje Skjeggedal, NTNU.

09.30-10.00

Registrering med kaffe

10.00-10.20

Åpning av konferansen – Velkommen til Halden og Østfold
v/ ordfører i Halden kommune Thor Håkon Edquist
v/ fylkesordfører i Østfold fylkeskommune Ole Haabeth

10.20-10.50

Regjeringens forventninger til planleggingen*
v/ kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, KMD

10.50-11.10

Pause med kaffe og lett servering. Vandring blant utstillinger.

11.10-11.50

En lov for vår tid?
v/ forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMET.

11.50-12.20

Moderne samfunnsplanlegging – byråkratienes rituale eller samfunnsaktørenes strategi?
v/ professor Ola Bettum, NMBU

12.20-12.40

Presentasjon av utstillere*
Kort presentasjon av de enkelte utstillerne på konferansen.

12.40-12.45

Praktisk informasjon
Parallellseminarer, lunsj, årsmøte i FKP, middag og neste dags konferanseprogram

12.45-14.00

Lunsj

14.00-17.00

Parallellsesjoner
På årets konferanse arrangeres det sju parallellsesjoner om tema/problemstillinger med aktualitet og
relevans i planleggingen.
1) Ny kommunestyreperiode og rullering av planer og styringsdokument
v/ seniorplanlegger Erik Plathe, Asplan Viak AS
v/ seniorplanlegger May-Britt Hernes, Asplan Viak AS
v/* NN, Kommune 1

(Hver
paralellsesjon
gjennomføres 2
ganger a 1,5
timer)

v/* NN, Kommune 2
2) Klimatilpasning og overvannshåndtering i arealplanleggingen
v/ fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune
v/ overingeniør Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
v/* NN
3) Barn og unge i planleggingen*
v/ Forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMET
v/* NN

14.00-17.00

v/* NN

(Hver
paralellsesjon
gjennomføres 2
ganger a 1,5
timer)

4) Suksessrike kommuner - Hvordan inkludere frivilligheten i planleggingen?*
v/* T
v/ Frivillighetskoordinator Eva Eyjolfsdottir, Karmøy kommune
v/* NN
5) Kulturminneforvaltning – Ta i bruk landskapet!
Tilbakeblikk på norske landskap
v/ seniorrådgiver Oscar Puschman, NIBIO
Erfaringer frå arbeidet med Kulturhistoriske landskap av nasjonale interesse
v/ rådgiver Lars Ole Klavestad, Østfold fylkeskommune
Framtidas utfordringar og potensial for norske landskap i endring
v/ spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO
6) Partnerskapsarbeid innen næringsutvikling*
v/ Østfold fylkeskommune
7) Det akademiske kvarter
Hvordan kan tredimensjonale reguleringsplaner hjelpe planleggere til å lage et bedre
samfunn
v/ Planlegger Andreas Pippidis Lorentzen, COWI
Korleis vi utviklar byens minste bestanddelar - grensa mellom privat bygging og offentleg
rom
v/ Stipendiat Anja Kristin Standal, NMBU

17.15-18.15

Årsmøte i Forum for kommunal planlegging (FKP)
Møte for medlemmer i FKP og konferansedeltakere med interesse for organisasjonen.

19.15

Middag
Aperitiff, festmiddag, taler og kulturinnslag

*Programposten er fortsatt under planlegging. Foreløpig er det lagt inn en arbeidstittel på programposten. Programmet
oppdateres når tittel og innleggsholder/institusjon er bekreftet. Det må tas forbehold om at deler av programmet endres.

Konferanseprogram – tirsdag 12.02., Halden kulturhus
07.30-08.15

Ut av dyna!
Løpetur i festningens forterreng sammen med verdensmester i orientering Olav Lundanes.

08.30-09.10

Alle skal med - eller må dei, bør dei og kan dei det?
v/ professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda

09.10-10.00

Digitalisering*
v/ rådmann Andreas Christian Nørve, Vanylven kommune
v/ KS*

10.00-10.30

Pause med utsjekking fra hotellet. Vandring blant utstillere.

10.30-11.05

Nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling – Egnet for både små og store byer?
v/ Bypakka Nedre Glomma
v/ Elisabeth Angell, Uni Research Rokkansenteret

11.05-11.45

Trender og utvikling i handel og kjøpemønster – konsekvenser for stedsutvikling og
planleggingen*
v/*

11.45-12.25

Plan og politikk - Hvordan få administrasjon og politikere til å spille på samme lag?*
v/ førsteamanuensis Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet

12.25-13.05

Best på feil
v/ førsteamanuensis og filosof Øyvind Kvalsnes, BI Handelshøyskolen

13.05-13.15

Vel hjem og litt praktisk informasjon
Avslutning av konferansen, lunsj og etterprogram

13.15-14.00

Lunsj

*Programposten er fortsatt under planlegging. Foreløpig er det lagt inn en arbeidstittel på programposten. Programmet
oppdateres når tittel og innleggsholder/institusjon er bekreftet. Det må tas forbehold om at deler av programmet endres.

Etterprogram – tirsdag 12.02.
14.00-15.45

Etterprogram*
Besøk på Halden atomreaktor, samt et opplegg rundt industribedriften Norske skog Saugbrugs
innvirkning på byliv og sentrumsutvikling i Halden.

*Programposten er fortsatt under planlegging. Foreløpig er det lagt inn en arbeidstittel på programposten. Programmet
oppdateres når tittel og innleggsholder/institusjon er bekreftet. Det må tas forbehold om at deler av programmet endres.

Programkomitéen ønsker velkommen på vegne av seg selv og styret i FKP. Den består av:











Leder Erik Vitanza, Halden kommune
Anneli Nesbakken, Halden kommune
Espen Sørås, Halden kommune
Thea Stenersrød Gaulen, Hvaler kommune
Christine Stene, Østfold fylkeskommune
Bjørn Murvold, Fylkesmannen i Østfold
Vigleik Stusdal, KMD
Halvard Dahle Lægreid, KS
Håkon Randal, Karmøy kommune og FKP-styret
Eva Fængsrud, KS/SEVS/FKP-sekretariatet

Konferansen arrangeres i samarbeid med:












KS
Halden kommune
Hvaler kommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruk- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Vegdirektoratet
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging

