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Utviklingstrekk i kommunene: 
KOSTRA, Nøkkeltall, Konkurranseutsettings konseptet, 

HELPARK, FAGUS Rådgivning

Arrangert av:
Landslag for park-, idretts og friluftsanlegg

www.landslag-parkogidrett.no

Hurdalssjøen Hotell og Konferansesenter
25 og 26 nov. 2004

PARK OG IDRETT
Landslag for park-, idretts og friluftsanlegg
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PROGRAM

Dag 1: Nøkkeltall /Kostra:

09.30 – 10.00 Registrering - kaffe og noe å bite i

10.00 – 10.10 Åpning – v/leder Arne Vinje

10.10 – 11.10 KOSTRA; Nøkkeltall til å bli klok av? 
– Statistisk Sentralbyrå v/rådgiver Henning Høie
- Presentasjon av kostrasystemet med fokus på lek og
rekreasjon, naturforvaltning og friluftsliv, idrett og drift
gjennom tilskudd til eks. idrettslag
- Problemstillinger knyttet til systemet, sett fra SSBs side 

11.10 – 11.20 Vi strekker på bena 

11.20 – 12.30 Kostrasystemet for park-, idretts- og 
friluftstjenester, sett fra et utvalg kommuner
– innlegg: Bergen kommune v/Sissel Lerum, Kr. sand 

kommune v/Hans Madsen, Sandnes kommune v/Ingjerd
Bratterud, Bærum kommune v/Svein Finnanger, Stavanger
kommune v/Jostein Tverdal
Presentasjon av nøkkeltall fra kommunene. Hvordan
registreres nøkkeltall i kommunen? Hvilke problemstillinger
ser kommunen ved Kostrasystemet, 
slik det er i dag?

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.45 Veien videre 
- Hvordan går vi videre for å utvikle Kostra til å bli et godt
system for å sammenlikne nøkkeltall?
- Kan PARK og IDRETT og/eller FAGUS spille en rolle her?
– Panel/diskusjon; korte innlegg ved SSB, kommunene og
innspill fra salen. Oppsummering v/konferansekommitéen

14.45 – 15.15 Kaffe, frukt

15.15 – 16.15 FAGUS; et viktig redskap for utvikling av 
den grønne sektoren 
– Innledning v/prosjektleder Jorun Hovind og styreleder
Reidun Stubbe. Innspill fra salen
- Hvor står FAGUS i dag?
- Hvor går veien videre?
- Presentasjon av FAGUS Rådgivning

16.15 – 17.00 Anleggsregister for park og idrettsanlegg 
– Innledning v/Bjørg Aarvold, Gjøvik kommune og Torbjørn
Hansen, Bærum kommune/PARK og IDRETT. 
Innspill fra salen
- Status for ”Park 2000”
- Sikkerhetskontroll for lekeplasser

19.00 Middag
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Dag 2: Utvikling av modell for konkurranseutsetting/
Mindre ressurser, hva så?

08.30 – 10.00 Tema; Konkurranseutsetting av grønne 
tjenester – Innledning v/prof. Thomas B. Randrup, FSL Skov
og landskab KVL, Danmark. Spørsmål og svar.
- ”Helhetsorientered parkforvaltning; HELPARK” er et nytt,
dansk forvaltningskonsept, der en trekker inn medarbeidere
og brukere i et konkurranseutsatt system.

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 12.00 Ressursmangel, ja vel… Hvordan møter kommunene
denne utfordringen? 
1. Grønn forvaltning i Bergen kommune har fått
nedskjæringer så det holder; hvilke løsninger og strategier
velger de for å holde hodet over vannet. 
Innlegg v/ kontorsjef Rune Hesjedal  

2. Parketaten i Skien kommune fikk et kraftig budsjettkutt for
noen år siden; hvordan gikk det med de grønne tjenestene?
Gikk det egentlig så galt?
Innlegg v/bygartner Tove Haugland. 

3. Hva er gode og dårlige strategier
Diskusjon, innlegg fra salen.

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.40 Fra forvalter til aktør
– Stavanger kommune v/park- og idrettssjef Torgeir Esig
Sørensen
Hvordan kan vi komme på offensiven – bli en aktør mer enn
bare forvalter? Vi har utfordret park og idrettssjef i Stavanger
– årets idrettskommune 2003 – til å holde et sluttinnlegg på
dette temaet.

13.40 – 14.00 Oppsummering og avslutning

14.10 Felles buss til flyplassen

Totalt har PARK og IDRETT 125 medlemskommuner av i alt 433
kommuner.

Om ikke din kommune er medlem, så ta kontakt! 

MELD INN DIN KOMMUNE NÅ!

Folder0410.qxp  06.10.2004  13:55  Side 2



PARK og IDRETT inviterer til Hurdalskonferanse

START: Torsdag 25. november kl. 09.30 
Felles busstransport fra Gardermoen kl. 08.45

AVSLUTNING: Fredag 26. november kl. 14.30

STED: Hurdalssjøen Hotell og Konferansesenter 
ADRESSE: 2090 HURDAL 

Tlf. 63 98 75 00 - Fax 63 98 78 69
Hurdalssjøen ligger 25 km nord for Gardermoen

KURSLEDELSE: Thor Sandnes, Helmer Espeland, Sissel Lerum

MÅLGRUPPE: Kommunalt og offentlig ansatte, politikere og planleggere 

KURSAVGIFT: kr.3.950,- for medlemmer av PARK og IDRETT.
kr.4.550,- for ikke-medlemmer.
Kursavgiften dekker overnatting, middag, foredrag,
materiell, kaffe og 2 lunsjer. Felles buss til og fra
Gardermoen

HENVENDELSER: Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg 
(PARK og IDRETT)
v/ Helene Bugge
Tlf: 22 95 27 15 - Fax: 23 26 21 22
E-post: parkogidrett@nih.no

Vi oppfordrer alle deltagere til å forberede seg på diskusjon om de ulike
temaene ): 

KOSTRA, strategier for å møte/forhindre budsjettkutt, nøkkeltall og utvikling
av Fagus og Park 2000

Her har din kommune en mulighet til å påvirke fremtida!

BINDENDE PÅMELDING TIL PARK og IDRETT 
INNEN  20. oktober 2004
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