
 

 
Program  

Scandic Lerkendal, 15. - 16. mai 2019 

 

   Trøndelag i endring – et aldersvennlig samfunn  

     «Leve hele livet» og «det nye Trøndelag (dag 1)  

Kommuneproposisjonen 2020 og endringsledelse (dag 2) 

 
Onsdag 15. mai      

 Møteledelse: Robert Morberg og Torill Ellingsen 

09:30 Registrering, kaffe/te 

10:00- 10:15 Velkommen og kulturelt innslag  

10.15-11.00 
 
 
 
11.00 
 
 

Velferdssamfunnet i endring  
Kåre Hagen ser på utviklingstrekk knyttet til demografi, teknologi og kommunens rolle og mulighet til å legge til rette 
for gode velferdssamfunn.  
 
Introduksjon til et aldersvennlig samfunn og «Leve hele livet» v/Fylkeslege Jan Vaage  
«Leve hele livet» i Trøndelag – det nasjonale og regionale støtteapparatet v/Bente Kne Haugdahl, Helsedirektoratet  

11.45-12.45 Lunsj  

12.45-13.15 
 
 
13.15-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.20-14.35 
 
14.35-15.20 

Hvordan utvikle et mer aldersvennlig samfunn og utløse eldreressursen? v/Trude Drevland, leder av nasjonalt råd for 
et aldersvennlig Norge 
 
Ulike tilnærminger - hvordan kan kommunene legge til rette – del I  

 Gode lokalsamfunn gjennom arealplanlegging – utnyttelse av byrom v/ ordfører Gunnar Krogstad, 
Melhus kommune.  

 Gode møteplasser og aktivitet v/varaordfører Ole Hermod Sandvik, Stjørdal kommune.  

 Systematisk kompetansekartlegging v/ordfører Bjørn Iversen, Verdal kommune.  
Ulike tilnærminger - hvordan kan kommunene legge til rette – del II  

 Nå kommer HUNT til sør i Trøndelag v/Steinar Krokstad.  

 Viktigheten av frivilligheten v/Einar Jakobsen.  
 
Pause 
 
Dialog rundt bordene - hvordan tilnærme arbeid i kommunene med «leve hele livet»? Hvilke aktører bør inn? 
 
Dialog på scenen: «leve hele livet – hva er utfordringene? Hva vet vi? Har vi nok kunnskapsgrunnlag for handling?» 
Marit Voll, KS, Steinar Krokstad, HUNT, Jan Vaage, Fylkesmannen 

15.20-15.40 Pause med kaffe/te og litt å bite i 

15.40-17.00 
 
15.45-16.00 
 
 
16.00-16.35 
 
 
 

Det nye Trøndelag – kommuner og regioner 
 
Store endringer i Trøndelag: hvordan ser bildet ut med regionråd, nye kommuner og endring i kommunesamarbeid? 
v/Ole Tronstad, Fylkeskommunen og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen 
 
Nye kommuner i Trøndelag: hvilke grep tar de og hva kan innbyggere/næringsliv forvente som «nytt»? 

- Namsos: vår regionale rolle v/prosjektleder Inge Ryan 
- Nye plangrep i Orkland v/prosjektleder Ingvill Kvernmo 
- Samfunnsutviklingsperspektiver i Nærøysund v/prosjektleder Hege Sørlie 



 

 
16.35-16.55 

 
Dialog på scenen: Er Trøndelagslandskapet i endring? Får vi hele Trøndelag med i utviklingen? 
Are Hilstad, Amund Hellesø, Kirsti Welander, Henrik Kierulf 

17.00-19.00 Separate møter 
- KS/FM/FK møter daglig ledere i regionrådene 
- Rydding i marint avfall på kysten. Møte mellom Fylkesmannen og kystordførere 
- KS møter rådmennene 

19.30- Middag 
Vertskap: Morten Wolden, rådmann i Trondheim 
Etter middag: Skybaren er åpen  

Torsdag 16. mai 

 Møteledelse: Narve Nordmeland 

08.30-09.00 Forsvarets veteranarbeid v/generalmajor Finn Kristian Hannestad, Forsvarets veteraninspektør  

09:00-09:45 Helseplattformen 
 v/ Marte Walstad 

09.45-12.15 Kommuneproposisjonen 2020 
KMD v/statssekretær Aase Marthe Horrigmo 
KS v/ Dag Henrik Sandbakken  
Fylkesmannen v/Anne Gråberg og Alf-Petter Tenfjord 
Fylkeskommunen v/assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad 
Kommentarer fra salen 

12:15-13:05 Lunsj 

13:05-13.45 
 
13.45-14.00 
 
14.00-14.45 

Hanne Kristin Rohde – Ledelse når det blåser - hvordan bygge seg sterk for å være en ressurs for andre? 
 
Ungdomspolitiker - Trøndelag inn i framtida – hva er viktig for meg? v/ Kristian Torve   
 
Avslutningsrefleksjon: Den nye politiske offentligheten v/politisk analytiker Aslak Bonde   

14.45 Avslutning og overgang til frivillig del 

15.15 
 
15.15-15.45 
 
15.45- 

Møte med Rosenborg og kamp Rosenborg-Haugesund 
 
Rosenborg som samfunnsaktør i Trøndelag v/sportslig leder Stig Inge Bjørnebye. 
 
Middagsbuffet og deretter kamp kl. 18.00 

  


