
 
FOLKEVALGTOPPLÆRING 2019 

Sted: kommunestyresalen 

 
Onsdag 16. oktober kl 09.00 – 16.00 

Ekstern prosessveileder frå KS sitt folkevalgtprogram: Jon Aasen 

 

09.00:  Velkommen v/ordfører 

09.05:  Velkommen til Folkevalgtprogrammet v/KS  

09.30: Kommunen sitt samfunnsoppdrag og rollen som folkevalgt 

             - ombud: ivareta/representere innbyggere/velgere 

             - styringsrolle: prioritere, fatte vedtak, følge opp 

             - samfunnsutvikler: planlegging, arealforvaltning, miljø, næring,  

                tettstedsutvikling etc 

             - arbeidsgiverrollen – det overordnede ansvaret 

10.45: Pause 

11.00: Kommunens administrative organisering v/ kommunedirektør 

11.15: Kommunens politiske organisering v/ordfører 

11.45: Kontrollutvalget – sammensetning, rolle og oppgaver v/KS 

12.00: Lunsj 

12.45: Ny kommunelov v/KS 

            - lovens formål 

            - hva er nytt i loven 

            - rollefordeling politikk og administrasjon 

            - kommunedirektørens ansvar og myndighet 

13.45: Pause 

14.00: Andre viktige lover 

           - Forvaltningslova 

           -  Offentlighetslova 

           - Habilitet 

           - Taushetsplikt   

 

15.00: Etikk: etiske retningslinjer, sosiale medier v/ass. kommunedirektør 

  
15.45: Avslutning v/ordfører 



 

 

 
 
Mandag 21. oktober 2019, kl. 09.00 – 16.00 
 
 
 
09.00:  Velkommen v/ordfører 

09.05:  Politiske organisering, mandat og myndighet  til «medvirkningsorganene»  

             v/ordfører 

09.30: Praktisk møteinformasjon v/politisk sekretariat 

11.00: Kommunens hjemmeside mv v/informasjonsleder  

11.30: Lunsj  

12.30: Kommunal planlegging – en kort oversikt v/ass. kommunedirektør 

            kommuneplan, årsplan, årsmelding, tertialrapporter etc.. 

            Hvordan involveres de ulike utvalgene i dette arbeidet ? 

13.30: Kommuneøkonomi, budsjettprosess v/ kommunedirektør  

14.30: Pause 

14.45: Info om Sunndal – faktakunnskap for nye politikere v/ass. kommunedirektør 

15.45: Avslutning v/ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fredag 1. november kl 09.00 – 15.00  

Ekstern prosessveileder frå KS sitt folkevalgtprogram: Jon Aasen 

 

09.00: Sunndal kommune som arbeidsgiver v/personalsjef  

            personalstatistikk, sykefravær, kompetansenivå, vernetjeneste, tillitsvalgte,  

            personalpolitikk, satsingsområder etc. 

10.00: Kommunal planlegging – en kort oversikt v/ass. kommunedirektør 

            kommuneplan, årsplan, årsmelding, tertialrapporter etc.. 

11.00: Kommuneøkonomi i Sunndal – en kort innføring v/kommunedirektør  

 

12.00: Lunsj 

 

12.45: Samarbeid politikk – administrasjon v/KS 

             - i samme båt ? 

             - rollefordeling, respekt, tillit  … 

             - arbeidsgiver for kommunedirektøren 

             - «kommunestyret kjenner kun kommunedirektøren» - 

               hva med kontakt/ansvar for andre ansatte, tillitsvalgte, verneombud, ledere ?     

             - partssammensatt utvalg  

           Hvordan er situasjonen i Sunndal ? v/ordfører og kommunedirektør  

14.00: Politiske arbeidsformer v/KS og ordfører 
            - hvordan ta opp en sak 
            - skikk og bruk i kommunestyret – hvordan vil vi ha det ? 
            - etikk 
            - ombudsrollen – hva innebærer det ? 
           - omtale/behandling av kommunedirektør/administrasjonen  
          

15.00: Avslutning v/ordfører  

 

                                                                   VEL MØTT ! 

 

Ståle Refstie 

Ordfører 

                                                         


