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Høringsuttalelse til kommunedelplan
Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv
2020-2032

Moss kommune har på høring forslag til kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et
livsløpsperspektiv, med høringsfrist 1. oktober 2020.
FNF Østfold har følgende innspill:
FNs 17 bærekraftsmål
Det er fornuftig og bra at kommunens nye planer har FNs 17 bærekraftsmål som base og
utgangspunkt, da det følger opp regionale og nasjonale forventninger.
Aktivitetsråd
Et kommunalt støttet aktivitetsråd for egenorganisert aktivitet ble opprettet i Fredrikstad kommune i
fjor. Aktivitetsrådet har allerede fått gjort mye for lokale grupper, og informerer om lokale
aktiviteter, samt jobber mot kommunen for å sikre at flere grupper blir sett og hørt. Dette har blitt et
verdifullt nettverk og prosjektleder er en samtalepart for FNF Østfold om ting som skjer i kommunen.
At Moss kommune vurderer å gjøre noe av det samme, vil vi derfor anbefale og støtte. For mer
informasjon om Aktivitetsråd kan prosjektleder Marianne Storm kontaktes på
fredrikstad@aktivitetsrad.no
Blå-grønne strukturer
At bevegelse og opphold i naturen er bra for folkehelsa er en kjent sak. Aktiv transport som gange
eller sykling gir både aktivitet, naturopplevelse og reduserer utslipp av klimagass. Vi synes derfor det
er helt naturlig at en intensjon om å opprettholde og forbedre blå-grønn struktur i by og
områdesentra følges opp i denne planen, selv om det må følges opp konkret i kommunens arealplan.
Kaier og brygger bør være en del av dette temaet, slik at man sørger for god tilgjengelighet for
sportsfiskere hele året.
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Frivillighet
Frivilligheten spiller en viktig rolle i samfunnet, og dette er noe som planen må gjenspeile. Frivillighet
bidrar med aktivitet, inkludering, mestring, fellesskap, integrering og opplæring. Vi oppfatter at Moss
kommune har ambisjoner om å utvikle samarbeidet med frivilligheten. Flere prosjekter er
gjennomført eller er igangsatt/planlagt overfor flere av de frivillige foreningene/organisasjonene. Det
blir viktig at samarbeidet utvikles videre til å omfatte bredden og mangfoldigheten i frivilligheten.

Brevet sendes kun elektronisk.

Mvh

Nina Frydenlund
Koordinator FNF Østfold
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