
KS Folkevalgtprogram 2015-2019

Tirsdag 1. desember, parallell sesjon B

Folkevalgtopplæringen i kommuner 

og fylkeskommuner

Morten Strand, KS 

Det er i kommunen det skjer - eksempler og strategier 
Fornebu 1. – 2. desember 2015 – Scandic Fornebu hotell



KS Folkevalgtprogram 2015-2019

Målgruppe 

• Folkevalgte

• Administrative ledere

• Andre

Formål

• Trygge og dyktige folkevalgte 

• Involverer innbyggerne

• God folkevalgt styring

• Høy etisk standard





KS Folkevalgtprogram 2015-2019

• Kjerneprogrammet

• Skreddersydde 

Folkevalgtdager

• Kvantitativt mål for 2015

– 40 pst av folkevalgte 

gjennomfører kjerne-

programmet



Oversikt pr 18. august 2015
Fylker Mål for 2015 Status pr. 18/8-15

Buskerud, Telemark, 
Vestfold

23 45

Aust og Vest Agder 13 22

Rogaland, Hordaland og 
Sogn & Fjordane

35 15

Møre & Romsdal, Sør- og 
Nord Trøndelag

35 56

Nordland, Troms og 
Finnmark

36 20

Hedmark og Oppland 20 29

Østfold og Akershus 17 18

Oslo 9 15



Veilederkorpset



Kjerneprogrammet

http://www.ks.no/globalassets/folkevalgtprogrammet-
2015-2019-digital.pdf?id=20279

http://www.ks.no/globalassets/folkevalgtprogrammet-2015-2019-digital.pdf?id=20279


Hjelp jeg har blitt folkevalgt! 

• Hjelp jeg har blitt folkevalgt! 

Sjefredaktør Carsten Bleness- engasjert for deg



Å være folkevalgt er givende, men utfordrende – presses 
fra mange hold 

En sterk stat
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Oppgavevekst og 
komplekse prosesser

Kommune- og 
fylkespolitikken

Forventninger fra innbyggerne



Sjefredaktør Carsten Bleness- engasjert for deg

 Dere har sagt ja til å representere flere 
tusen mennesker

 Dere har forpliktet dere til å fremme 
bestemte saker fra et politisk program

Media er vaktbikkja som skal sjekke:

Er det sammenheng mellom liv og lære?

 Dere er offentlige personer som har gitt fra dere 
noe av retten til et privatliv. 

Representerer dere velgerne deres  på en god måte?



Tillit – Folkevalgt i kommunen og 
fylkeskommunen

En selvstendig og nyskapende kommunesektor
Folkevalgt lederskap
Folkevalgt styring og ledelse av kommunen og 
fylkeskommunen
Samspillet med administrasjonen
Samhandle med lokalsamfunnet
KS – kommunesektorens organisasjon



Det lokale demokratiet
«Kommunene har en enestående evne til å ta ansvar og 
forvalte samfunnets forpliktelser overfor innbyggerne»



Staten og kommunesektoren



Som folkevalgt har du fire roller



Folkevalgt styring og ledelse av (fylkes)kommunen 
som organisasjon



Samspillet med administrasjonen

• Hva er rådmannens ansvar

• Delegering

• Roller og rolleforståelse

• Tiltak for god samhandling





Arbeidsgiver - refleksjon

Hvordan blir de 
folkevalgtes 

arbeidsgiver-
ansvar synliggjort 
og forankret hos 

oss?

Hvilke verdier skal 
prege samspillet 

mellom folkevalgte, 
administrative ledere, 
ansatte og tillitsvalgte 

hos oss? 

Hvilke verdier skal 
kjennetegne oss 

som organisasjon 
og som 

arbeidsgiver?

Hvordan ivaretar vi 
arbeidsgiverrollen 

overfor 
rådmann/fylkes-

rådmann hos oss? 



Samhandle med lokalsamfunnet







Hva er KS for deg?



Visjon for KS

En selvstendig 

og nyskapende 

kommunesektor

Oppdraget er å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser og 
fremme sektoren som inngangsport til velferdssamfunnet.





• Over 500 bedrifter med kommunalt hel-/ deleierskap 

• Eget rettssubjekt

KS Advokatene

KS Advokatene er et fullfaglig kontor innenfor KS som yter 
bistand innenfor de fleste rettsområder. KS Advokatenes 
kompetanse er sammensatt for å dekke kommunesektorens 
spesielle behov.



Skreddersydde folkevalgtdager

Inntil to dager i perioden



Takk for oppmerksomheten !


