
 
 

 
 
 
 

Årskonferanse 2018 

 
6.-7. juni 2018, Scandic Alta 

 
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid 

 
i samarbeid med Alta kommune 

 
 
 

Tema for konferansen: Helse i plan, beredskap og tilsyn 
  
          

Foto: Siv Johanne Suhr, Alta kommune  



«Før-konferanse treff», tirsdag 5. juni  
 

Felles tur til Komsatoppen for alle som er interessert. Det er ca 2 ½ km hver vei. Oppmøte i 
resepsjonen på Scandic Alta kl. 20. Ingen påmelding. Ta på joggesko e.l.  
 
Om Komsatoppen:  
Komsatoppen sees godt ved innflygingen til Alta flyplass. Toppen har flott utsikt over 
Altafjorden og Alta by. Løypa til toppen følger lysløype, sti/berg i dagen. Det er jevn stigning 
hele veien. Turen inngår i Alta 10- toppers og Miljøuka, og er en av perleturene i Finnmark. 
Kart over Alta kommune: http://www.geodata.alta.no/ 

 
Program onsdag 6. juni 

 
08.00 - 09.00 Registrering, kaffe 
 
09.00 - 09.05 Velkommen til konferanse ved Randi Helland Stråtveit, styreleder i NEMFO 
09.05 - 09.15 Åpning av konferansen ved Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune  
 
09.15 - 09.45 Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern i Alta? Presentasjon av 

miljørettet helsevern i Alta kommune ved Kristin Tørum, helsekonsulent og 
Kenneth Johansen, kommuneoverlege  
 

09.45 - 10.45 Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet  
   
Pause 15 min  
 
11.00 - 12.00  Folkehelseinstituttets beredskapsansvar og bistand til kommunene ved  
  miljøhendelser ved Toril Attramadal, fagdir./beredskapsdir. Folkehelseinstituttet  
 
12.00 - 13.00: Lunsj  
 
13.00 - 13.30  Uavklart   
 
13.30 - 14.00 En kommunes rolle og ansvar i beredskap. Systematisk arbeid med 

beredskap: å sikre deler og helhet, ved Eli Synnøve Skum Hanssen, 
beredskapskoordinator Alta kommune  

 
Pause 15 min  

 
14.15 - 15.00 Nasjonalt tilsyn: skolens plikter og sikring av elevenes rettigheter. Dialog, 

råd og veiledning under tilsynet, ved Jeffrey Hall, Universitetet i Oslo 
 
15.00 – 16.00 Presentasjon og informasjon fra samarbeidende foreninger. 

• Norsk Kommunalteknisk Forening og IK- bygg ved Fredrik Horjen 
• Folkehelseforeningen ved Jorid Grimeland 
• Norkart/KOMTEK, Presentasjon av tilsynsverktøy for miljørettet helsevern  

http://www.geodata.alta.no/


16.00 - 17.00 Årsmøte NEMFO. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NEMFO 
 
Pause klokka  17.00 – 19.00 Egentid, muligheter for felles aktiviteter  
 
19.00  Felles bussavgang til middag, fra Scandic Hotell   

19.30  Middag, Sorrisniva (www.sorrisniva.no)  
 

 
Program torsdag 7. juni 

 
Kaffe og registrering fra kl. 8 
 
Konferansestart kl. 8.30 
 
08.30 – 09.00  Åpning og velkommen til dag 2  

• Kulturelt innslag fra Alta kulturskole  
• Presentasjon av nytt styre i NEMFO  

 
09.00 – 09.30 Helse i plan, Alta kommune  

• Overordnet planlegging og interne planmøter, ved Oddvar Konst, 
kommunalleder samfunnsutvikling Alta kommune  

• Medaljens bakside – lokale suksesser og signaturprodukter i Alta har en 
bakside med økt problematikk innen miljørettet helsevern ved Kenneth 
Johansen, kommuneoverlege Alta kommune 

09.30 – 10.30  Helse i plan, praktiske eksempler og erfaringer fra kommuner 
 

• Kristiansand kommune – Reguleringsplaner og folkehelse, to sider av 
samme sak? Ved John Johansen, rådgiver i By- og samfunnsenheten i 
Kristiansand kommune  

• Miljørettet helsevern i Hallingdal ved Ingunn Håverstad, MHV- rådgiver  
• Deponigass i boliger i Skedsmo ved Hans Petter Buvik, overingeniør 

miljørettet helsevern Skedsmo kommune  
 
Pause og utsjekking 30 min 
 
11.00 - 11.20  Erfaringer fra Oslo etter tilsynskampanje med risikovurdering og beredskap i 

barnehager, ved Ståle Grøthe, Helseetaten i Oslo 
 

11.20 - 11.50  Presentasjon av ny tilsynskampanje i regi av NEMFO: Tilsyn med miljørettet 
helsevern i sykehjem, ved arbeidsgruppen  
 

11.50 - 12.00  Avslutning av konferansen  
 
12.00 - 13.00 Lunsj  

http://www.sorrisniva.no/


Praktisk informasjon 
 
Sted:    Scandic Alta  
 
Tidspunkt:   6.-7. juni 2018 

Påmelding:  http://www.nemfo.no/konferanse-2018  
 
PÅMELDINGSFRIST: 6. mai 2018 

Godkjenning:  Kurset er søkt godkjent av Legeforeningen som valgfrie kurs innenfor 
spesialitetene samfunnsmedisin og allmennmedisin         

Priser:  
Full deltakelse medlem (inkl. middag onsdag kveld): 3200,- 
Full deltakelse inkl. personlig medlemskap ut 2018: 3200,- 
Full deltakelse ikke medlem: 3500,- 
Deltakelse en dag, medlem: 1800,-  
Deltakelse en dag, ikke medlem: 2000,- 

 

 

Overnatting 

Rom er reservert ved Hotell Scandic Alta til avtalt pris frem til 8. mai. Overnatting bestilles av 
den enkelte. Enkeltrom koster kr. 1210,-/natt. Deltakere bestiller og betaler selv for rom. Ta 
kontakt med hotellet på meeting.alta@scandichotels.com eller på telefon 78 48 27 20. Oppgi 
ref.nr. 46348484. Rom kan avbestilles frem til klokka 18 på ankomstdagen. Ved ankomst 
etter kl. 18 må hotellet varsles og garanteres med et kredittkort. Hvis dette ikke gjøres blir 
rommet automatisk kansellert.  
 

Kontaktinformasjon 

 
Arrangører: 

• NEMFO ved Randi Helland Stråtveit, tlf. 51 50 23 79/482 16274, e-post: 
randi.helland.stratveit@rogbr.no 
 

• Alta kommune ved Kristin Tørum, tlf. 78 45 54 37/918 79435, e-post: 
kristin.torum@alta.kommune.no,  
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