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KSarbeider nå med det nye folkevalgtprogrammet
Det nye programmet

for kommunestyre-

og fylkestingsperioden

vil langt på vei følge samme lest som i inneværende

fornyes på en del områder. Programmet

2015-2019.

periode, men det vil også

vil blant annet foreligge digitalt fra starten av.

Folkevalgtprogrammet
skal bidra til å inspirere og gi trygghet i rollen som folkevalgt. Det skal også gi de
folkevalgte et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag. Vårt mål er at dette er et bidrag til å skape engasjement
og forståelse for det lokale selvstyret, og til reell folkevalgt styring i kommunene/fylkeskommunene.
Folkevalgtprogrammet
er gratis for alle kommuner og fylkeskommuner. I neste periode planlegger vi å
tilby inntil fire dager, hvor de to første dagene —kjerneprogrammet —bør gjennomføres så snart som
mulig etter valget. Kjerneprogrammet tenker vi at skal være det samme i alle kommuner og i alle
fylkeskommuner,

men tilpasset den enkelte kommune/fylkeskommune.

Kjerneprogrammet

ledes av en av

våre prosessveiledere.
De to øvrige dagene skal vi skreddersy etter de ønsker og behov det enkelte kommunestyre

eller

fylkesting har. Til disse dagene vil vi tilby at spesialister fra KSogså kan bidra, i tillegg til prosessveileder.
Folkevalgtprogrammet

skal supplere den opplæringen

kommunene

og fylkeskommunene

selv forestår. Vi

vil derfor planlegge dagene i nært samarbeid med den politiske og administrative ledelsen i hver
kommune/fylkeskommune.
Videre skal folkevalgtprogrammet
også supplere de politiske partienes
skolering av sine folkevalgte. Vi er derfor også i kontakt med de politiske partiene i utviklingen av vårt
program.
KS har utnevnt koordinatorer
kontaktpersonene

for Folkevalgtprogrammet

i alle våre regioner. De skal være

for dere i kommunene/fylkeskommunene.

med din kommune/fylkeskommune

Koordinatoren

for å gi mer informasjon

vil i nær fremtid ta kontakt

og gjøre avtaler om videre oppfølging.

Dette er koordinatorene:
Nord-Norge: Eva Lockertsen Stenvold.
Midt-Norge:

Eva.Stenvold

ks.no mobil 48107348

Einar Johan Jacobsen. EinarJohan.Jakobsen

ks.no mobil 48156878

Vest-Norge: Vidar Kjøraas. Vidar.K.oraas

ks.no mobil 90061986

Agder: Torbjørn Torblå. torb'orn.torblaa

ks.no mobil 90209364

Haakon Vils gate 9

fl

+47 24 13 26 00

Postboks

F:

+47 22 83 22 22 www.ks.no

1378, Vika, 0114 Oslo

ks@ks.no

Bankgiro

8200.01.65189

Org. nr.

971 032 145

lban:

N063 82000165189

Buskerud, Telemark og Vestfold; Per Bjørnar Knudsen er.b'ornar.knudsen
Erik innværian.Erik.innvar
ks.no mobil 48166327
Akershus og Østfold: Arnhild Knutsen. Arnhild.Knutsen

ks.no mobil 91546495

Hedmark og Oppland: Martin Skramstad. Martin.Skramstad
Vi er kjent med at møteplanene

for kommunestyrene

ks.no mobil 95961442/Jan

ks.no mobil 91116611

og fylkestingene

for neste år i stor grad legges før

jul.Vi anbefaler å fastsette to dager til Folkevalgtprogrammet
med det nye kommunestyret/fyikestinget
allerede nå. Et tips kan være å legge inn disse to dagene før det konstituerende møtet der det er mulig.
Dette både fordi kjerneprogrammet

inneholder

også fordi det kan gi kommunestyret/fylkestinget
Med vennlig hilsen

cif—aitt
Gunn Marit Helgesen
Styreleder

nyttig informasjon om det konstituerende

møtet, men

et godt grunnlag når de starter arbeidet sitt.

