Skaun kommune 24. og 25. oktober 2019
Folkevalgtprogram 2019-2023
Torsdag 24. oktober
0830 - 0930

0930 - 1045

1045 - 1130

1130 – 1215
1215 - 1230
1230 - 1415

1415 – 1500

Velkommen
Presentasjon av deltagerne
Forventninger til folkevalgtdagene
Din rolle som folkevalgt
Hvordan få en struktur med tydelig ansvarsfordeling og klar
rolleforståelse
Hvordan utøve folkevalgt lederskap
Dine roller som folkevalgt
 Lede
 Styre
 Arbeidsgiver
 Ombud
Organisering i Skaun
Politisk og administrativ organisering
Delegering
Lunsj
Hvem er KS
Litt informasjon om KS sin rolle
Kultur – samspillet i folkevalgte organer
Hvordan vil vi ha det i Skaun?
Hvordan få en kultur basert på åpenhet og tillit
Hvordan få satt saker på dagsorden
Praktisk opptreden i kommunestyret
Habilitet
Etikk – våre etiske retningslinjer
Sosiale medier
Hvorfor bruke sosiale medier?
Netthets og trusler på sosiale medier

v/ordfører
Gunn I. Stokke
v/KS
v/KS

v/rådmann
Jan-Yngvar
Kiel
v/KS
v/KS

v/Helen
v/KS

Fredag 25. oktober
0830 - 1030

1030 - 1130

Samspillet mellom folkevalgte og administrasjon
Hva er ansvarfordelingen mellom kommunestyret og
rådmannen?
Hvordan få samhandlingen til å fungere?
Tilrettelegging for politiske prosesser
Tilrettelegging for innbyggerdeltakelse
Arbeidsgiverrollen
Hva vil det si å være arbeidsgiver
Folkevalgtes arbeidsgiveransvar for rådmannen
Delegering og innstilling
Hvordan finne det gode samspillet med administrasjonen
Informasjon
Økonomi
Hvordan arbeider vi med økonomi i Skaun

v/KS

v/Svein-Erik

1130 - 1215

Lunsj

1215 - 1315

Politikken – hva er viktig for Skaun?
Hvorfor ble jeg politiker – og hva vil jeg jobbe for de neste fire
årene?
Praktisk informasjon
Møtegodtgjøring, hvordan melde forfall mm.
Samspillet med lokalsamfunnet
og mellom lokale og regionale myndigheter
Hvordan involvere innbyggerne i den politiske
beslutningsprosessen?
 Folkevalgt lederskap i kommunen og fylkeskommunen som
samfunn
 Kommunal og fylkeskommunal samfunnsplanlegging
 Hvordan finne det gode samspillet med innbyggerne og
andre myndigheter?
Evaluering

1315 - 1400
1400 - 1445

1445 - 1500

v/KS

v/Gunnhild
v/KS

