
PRAKTISKE OPPLYSNINGER

GRØNT NETTVERK 2019
DRAMMEN 11.-12. SEPTEMBER

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon1: 928 10 970 

Telefon2: 979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten som E-
faktura eller via e-post.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestilling må skje skriftlig innen 21. august.

Avbestillinger etter den tid blir fakturert med full 
deltakeravgift.

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970/979 06 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

PÅMELDINGSFRIST: 21. august

DELTAKERAVGIFT

Kurspris med overnatting kr 3.300,-

Kurspris UTEN overnatting kr 2.350,-
(inkl lunsj/middag)

KONFERANSESTED
Scandic Ambassadeur
Strømsø Torg 7
3044 Drammen

Det er et par minutters gange unna Drammen 
Sentralstasjon. 

Til befaringerne - ta med klær etter vær!

OVERNATTING
Scandic Ambassadeur
Strømsø Torg 7
3044 Drammen
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PROGRAM med forbehold om endring

Dag 1, Onsdag 11. september

09.30  Registrering og kaffe med noe å bite i

10.00  Velkommen og litt om byutvikling i Drammen v/ Sten Petter Aamodt, kommunaldirektør for   
  kultur, idrett og byliv

10.25  Parkavdelingen i Drammen kommune v/ Frode Vestgarden, virksomhetsleder for Vei, natur og   
  idrett

10.35  Å være innleid entreprenør for Drammen kommune v/ Vidar Michalsen, avdelingsleder   
  skjøtsel Håkonsen & Sukke landskapsentreprenør

11.05  Pause 

11.25  Friluftsløftet i Drammen v/ Marte Bøhm Nordahl, idrettskonsulent Drammen kommune

11.50   Utviklingen av Fjell bydel v/ Elise Alfheim, landskapsarkitek byplan Drammen kommune

12.30   Informasjon om befaring v/ Sofie Viker Broen, landskapsarkitekt Drammen kommune

13.00  Lunsj          

14.00-16.00 Befaring - til fots i Drammen sentrum 
  (for mer informasjon om befaringene og befaringsrute - se påmeldingsside)
  - Deler av elveparken
  - Drammen park
  - Bragernes torg

16.00   Kaffepause med noe å bite i

18.00  Felles avgang med maxitaxi til middag 
         
18.45  Middag på Spiralen Cafe  (Spiraltoppen 1, 3016 Drammen)       
               

Dag 2, Torsdag 12. september

07.30  Early Birds - tur til Marienlyst og Bikkjestykket 
  (for mer informasjon om befaringene og befaringsrute - se påmeldingsside)

09.00   Forvaltning og drift av grønne områder; erfaringer - fordeler og ulemper - med ulike   
  organisasjonsmodeller.
  
  De store kommunene i Norge har ulike modeller for forvaltning og drift av grønne   
  områder. Flere kommuner kommer under dagen presentere deres driftsmodell med fokus på  
  fordeler og ulemper,  samt hva man tror skal til for at driftsmodellen skal fungere bedre i sin  
  kommune.

  Gjennom innlegg fra flere kommuner ønsker vi å belyse hvilke erfaringer en har fått   
  med de ulike modellene; der viktige stikkord er økonomi og ressursbruk, fleksibilitet,   
  brukermedvirkning, langsiktig forvaltning og ikke minst kvalitet. 

  Tanken er at vi i nettverket skal få et klarere bilde av fordeler og ulemper med ulike modeller,  
  slik at vi får et bedre faglig fundament for organisasjonsutvikling og argumentasjon i vår  
  egen kommune. Kanskje er det slik at en av modellene peker seg ut som mest fordelaktig i et  
  helhetsperspektiv?  Eller kanskje er kombinasjonsløsninger veien å gå?

    Kommuner som holder innledninger under dagen er:Drammen kommune, Bergen kommune,  
  Stavanger  kommune, Kritiansand kommune, Tromsø kommune, og Bærum kommune. 

10.30   Kaffepause med noe å bite i 

10.50     Forts. Presentasjon fra kommuner og diskusjon med kommentarer og spørsmål
  
12.00  Lunsj

12.45   Nytt fra kommunene, korte innlegg fra kommunene som deltar. “Runde rundt bordet”  
  Alle kommuner oppfodres til å melde inn aktuelle tema/saker som dere vil legge frem.  

   Foreløpige innlegg/diskussjoner: 
   Stavanger kommune og Oppegård kommune - Alternativer til plasstøpt gummidekke som fallunderlag
   Larvik kommune -  Spredning av Phytophthora i bøkeskog
   Oslo kommune - Nytt fra Oslo kommune 
   Bergen kommune - Prosedyre for overtakelse av grøntanlegg. 
 
14.00   Kaffepause med noe å bite i 

14.15   Valg av vertskommune og representant for nettverksamling 2020.   

15.00  Vel hjem
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