Innkalling til folkevalgtopplæring 7-8 februar
Sted: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen
Tid: Fra 0930-1530 begge dager

Du innkalles med dette til KS sitt folkevalgtprogram, se vedlegg.
Opplæringen er obligatorisk for:
- alle faste representanter i kommunestyret
- 1. og 2. vara for Kystpartiet og 1. vara for øvrige partier
- Kontrollutvalget
Det tilstås møtegodtgjøring på vanlig måte som for kommunestyremøter.
Begrunnet forfall meldes undertegnede snarest.

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Mail: magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no
77 77 55 03 / 41 21 98 69
Skjervøy kommune

KS Folkevalgtprogram for Skjervøy kommune
Tid: 7. og 8. februar 2012
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset
Som et bidrag til å gjøre arbeidet som folkevalgt så meningsfullt som mulig, tilbyr KS et
Folkevalgtprogram for kommunestyrene. Folkevalgtprogrammet skal bidra til skape
engasjement og forståelse for det lokale selvstyret og kommunesektorens oppdrag med
å styrke demokratiet, utøve myndighet, drive samfunnsutvikling og yte tjenester overfor
innbyggerne. Programmet skal også inspirere til og gi trygghet til rollen som folkevalgt,
samtidig som det skal gi en innføring i lokale forhold og være tilpasset disse.
Tema for disse to dagene er satt opp i samråd med kommunen.
Alle deltakerne i programmet får heftet Folkevalgt 2011–2015. Heftet er ikke bare nyttig
lesestoff i forbindelse med Folkevalgtprogrammet, men kan også benyttes som
arbeidshefte gjennom hele valgperioden.
7. februar 2012

8. februar 2012

Kl 0930: Oppstart
Folkevalgtprogrammet

Kl 0930: Folkevalgtprogrammet
fortsetter

HVA SKAL VI STYRE OG HVORFOR

HVORDAN – POLITISK STYRING

Tema

Tema

•
•
•
•
•
•

Innledning ved prosessveilederen,
vi presenterer oss. Info om KS
Kommunen og det politiske
oppdraget
Kommunestyret: ”All makt i denne
sal”. Om myndighet, ”politiske
signaler”, delegering, åpenhet
Det politiske lederskapet. De ulike
roller som folkevalgt
Samspill politikk – administrasjon
Arbeidsgiverpolitikk, herunder
arbeidsgiverrollen overfor
rådmannen

•

•
•
•
•
•

Kommunal planlegging, viktigste
verktøy for samfunnsutvikling,
økonomiplan og årsbudsjett.
Planstrategi.
Innbyggerdialog – involvere
innbyggerne utenom valg
Habilitet
Etikk, etiske utfordringer for
folkevalgte
Eierstyring
Egenkontroll med vekt på
rådmannens og kontrollutvalgets
roller

Lunsj kl 1130 i kantina

Lunsj kl 1130 i kantina

Slutt kl 1530

Slutt kl 1530

Orientering fra NAV (ca 1/2 time) legges inn i programmet en av dagene etter nærmere
avtale med NAV.

Prosessveileder fra KS: Arne Johansen, tidl rådmann i Harstad kommune.

