Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS inviterer til fagdagene

Planlegg for framtida
Gode lokalsamfunn – felles ansvar

7.–8. februar på Quality Hotel Strand Gjøvik

Planlegg for framtida
7. februar vil være en fagdag med Michael Fuller-Gee som er landskapsarkitekt og byplanlegger
i Arendal kommune. Med utgangspunkt i Gjøvikregionen vil han være med å se på hva som
kjennetegner gode lokalsamfunn og hvordan vi planlegger og prioriterer for å komme dit. I løpet
av dagen vil det bli summing i grupper og dialog rundt temaene og praktiske eksempler som
løftes opp.
Kveldsprogrammet 7. februar vil ha fokus på universell utforming og besøk til Norsk
Forskningslaboratoriet for universell utforming, den største av sitt slag i Europa.
8. februar vil være en fagdag med fokus på gode eksempler og løsninger på planlegging for gode
lokalsamfunn.

Meld deg på her innen 24. januar 2017!

7. februar dagprogram 09.00–15.00
Hvordan planlegge gode lokalsamfunn for framtida?
09.00–09.05
Velkommen
			
ved ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune
09.05–09.25
Status folkehelsesituasjonen i regionen
			
ved Ane Bjørnsgaard og Wibeke B. Gropen, Oppland fylkeskommune
09.25–09.45:
Connected living
			
ved prosjektleder Nils Hesthagen, Gjøvikregionen
09.45–10.00:
Pause
10.00–10.45:
Hva kjennetegner gode lokalsamfunn?
			ved Michael Fuller-Gee
10.45–11.00:
Pause
11.00–11.45:
Fra virkeligheten – eksempler fra kommunene
			ved Michael Fuller-Gee
11.45–12.45:
Lunsj
12.45–13.30:
Hvordan kommer vi dit? Fra plan til praksis
			ved Michael Fuller-Gee
13.30–13.45:
Pause
13.45–14.30:
Paneldiskusjon
			
under ledelse av Tom Torkehagen
14.30–14.50:
Oppsummering
14.50–15.00:
Avslutning
			
ved Bjørn Iddberg

7. februar kveldsprogram
Fokus på universiell utforming

15.20–15.45		

Wraps for deltagere på kveldsprogrammet

15.45–16.30		
Avmarsj til Norsk Forskningslaboratoriet for universell utforming,
			den største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn,
			
hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design.
16.30–18.00
			

Presentasjon av virksomheten ved UU-laben
ved Førsteamanuensis Jonny Nersveen NTNU, Gjøvik

20.00			

Middag på hotellet

8. februar dagprogram 09.00–15.30
Planlegging for framtida – gode lokalsamfunn – gode løsninger
09.00–09.05
			
09.05–09.30
			
09.30–10.00		
			
10.00–10.20		
10.20–10.50		
			
10.50–11.20		
			
11.20–11.45		
			
11.45–12.45		
12.45–13.45
			
13.45–14.00
14.00–15.15

15.15–15.30

Velkommen
ved fungerende varafylkesordfører Kjersti Fremstad, Oppland fylkeskommune
Opplands utfordringer og muligheter
ved statssekretær Christl Kvam, Arbeids- og sosialdepartementet
En helsefremmende samfunnsutvikling for alle
ved fylkeslege Erlend Aasheim, Fylkesmannen i Oppland
Pause
“Folk i plan”
ved seniorrådgiver Ingvil Aarholt Hegna, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Det lønner seg å bygge universelt utformet
ved avdelingsdirektør Solveig Paule, Husbanken
Ydalir «Framtidas bydel –for både miljøet og menneskene som bor der»
ved prosjektleder Anna-Thekla Tonjer, Elverum vekst
Lunsj
Arkitektur skaper det gode livet, kommunens rolle
ved Jenny B. Osuldsen partner i Snøhetta/professor i landskapsarkitektur ved NMBU.
Pause
God praksis
•

Hurdal – mulighetene i dagens planverk ved prosjektkoordinator Henriette Rognlien

•

Klimaarbeid på Hadeland ved klimapådriver for Hadeland Kristin Molstad

•

Plusshus på Biri med omsorg for folk og miljø ved klima- og miljørådgiver Morten Strøyer Andersen Gjøvik kommune

Oppsummering

