Levanger kommune
Innkalling

rev. 28.10.15

FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015

STED:
DATO:

Selbusjøen Hotell & Gjestegård
26. – 27. november 2015

Kommunestyrets/komiteenes faste medlemmer og 1. varamedlem til kommunestyret
fra alle partier er med dette kalt inn til folkevalgtopplæring. Den som har lovlig forfall må
melde fra så snart som mulig, på e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no, eller på
tlf. 74 05 27 16.
Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Program følger vedlagt!

Til samlingen må deltakerne ta med KS-Folkevalgtprogram 2015-2019 (boka «tillit»). Den
ble utdelt i kommunestyremøtet 14.10.15.
Det er en fordel om deltakerne har sett igjennom boka før samlingen!

Levanger, den 23. oktober 2015

Robert Svarva
ordfører

Levanger kommune
Folkevalgtopplæring 2015

Tid: 26. – 27. november 2015
Sted: Selbusjøen Hotell & Gjestegård

PROGRAM
Dag 1
08.00

10.00

10.40

11.30
12.30

13.40

14.30
14.40

15.30

16.00
16.10
16.25
17.00
19.00

Oppmøte hovedinngang rådhuset, bussavgang (avgang senest 8.15 etter
Ytterøyferja har kommet!)
Kaffe/te ved ankomst
Velkommen v/ordføreren
- Deltagerne presenterer seg (ca 1 min)
Innledning om programmet og tekstboka «tillit». Om å være ny som
folkevalgt ved prosessveileder Roald Huseth
Det kommunale oppdraget
- Lokaldemokratiet og rammene for politisk styring
- Kommunens oppgaver
- Parlamentarisme eller formannskapsmodell.
- Staten og kommunesektoren
Hvordan står det til i vår kommune?
Refleksjon rundt bordene.
Lunsj
Folkevalgtes ulike roller
- Ombudsrolle, lederrolle/arbeidsgiverrolle, styringsrolle. Det
folkevalgte lederskap.
- Rollekonflikter og dilemma.
Refleksjon rundt bordene
Politisk og administrativ organisering og samspillet med
administrasjonen
- Lov og regelverk v/prosessveileder
- Organisering i Levanger kommune v/rådmannen og kommunalsjefer
Pause
Delegering og samhandling
- Tiltak for god samhandling, hvordan spiller man hverandre gode?
- Roller og rolleforståelse.
Levanger kommunes delegeringsreglement
- Oppspill til revisjon av delegeringsreglement
Refleksjon rundt bordene
Etikk og Habilitet
- Regelverket og noen aktuelle problemstillinger.
Refleksjon rundt bordene
Pause
KS kommunesektorens organisasjon
- Kort presentasjon
Skikk og bruk, og praktiske forhold
Slutt dag 1
Fellesaktivitet. Ta med klær for å være utendørs!
Middag
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Dag 2
08.30
08.40

10.00

11.00
12.00

12.15
13.00

13.50
14.00

15.00

Refleksjoner fra dag 1
- Løse tråder? Er det noe vi skal gjøre annerledes?
Plan- og styringssystemet
- Rammeverk v/prosessveileder
- Årshjulet v/kommunen
- Samfunnsanalyse og arbeidet med planstrategi v/kommunen
Refleksjoner rundt bordene
Rammebetingelser – kommunal økonomi
- Hovedtrekkene i økonomisk styring og kontroll. Inntektsgrunnlaget
for kommunen v/prosessveileder
- Levanger kommune – økonomiplan og budsjett v/rådmannen.
Refleksjoner rundt bordene
Lunsj og utsjekk
Anskaffelser og kommunalt eierskap
- Om regelverket for offentlige anskaffelser. Eiermelding og
eierstrategi. Interkommunale samarbeidsordninger
Tilstand for lokalsamfunnet
- Brukerundersøkelser m.m.
Utvikling av lokalsamfunnet
- Omdømme
- Involvering og medvirkning
- Forholdet til frivilligheten
- Nettverk og partnerskap
- Innovasjon og samarbeide
Refleksjon rundt bordene
Pause
Aktuelle saker
- Oppfølging av løse tråder.
- Oppsummering og avslutning ved prosessveileder og ordfører.
Bussavgang

Det vil bli benyttet materiell og prosessveileder fra KS. For Levanger kommune er
Roald Huseth prosessveileder.
Til samlingen må deltakerne ta med KS-Folkevalgtprogram 2015-2019 (boka «tillit»).
Den ble utdelt i kommunestyremøtet 14.10.15.
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