LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE
2021
Program
Torsdag 28. oktober
Start
Aktivitet
Kl. 09:00–10:00

Ankomst og registrering

Kl. 10:00–10:30

Åpning
v/styreleder Kristin Meek

Merknad
Konferansen holdes på Thon
Hotel Arena.

Velkommen til Lillestrøm
v/ordfører Jørgen Vik

Kl. 10:30–11:30

Ny kommunelov – nye spørsmål
v/ Rigmor Leknes, Vefsn kommune;
Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune og
Gerd S. Måren, Oppdal kommune

Kl. 11:30–12:30

Lunsj

Kl. 12:30–13:00

Ny kommunelov – Forts.
v/ Rigmor Leknes, Vefsn kommune;
Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune og
Gerd S. Måren, Oppdal kommune

Presentasjon med tid til
spørsmål og svar.

Kl. 13:00–14:00

Rutiner rundt og formelle krav til
protokoll
v/Jenny Hemstad, Lunner kommune

Kl. 14:00–14:15

Pause

Kl. 14:15–15:15

Effektivisering av godtgjørelse og
reiseregninger for folkevalgte
v/Tarann Hyni, tidligere Skien
kommune

Kl. 15:15–15:45

Pause med matbit

Ca. kl. 16:00

Sosialt program

Nærmere informasjon
kommer.

Kl. 19:30

Middag

Aperitiff fra kl. 19.30, middag
blir servert kl. 20.00.

Aktivitet
Frokost

Merknad

Erfaringer med system for
møteavvikling
v/Kristin Meek og Kåre Georgsen,
Trondheim kommune og Vera Britt
Sommer, Rogaland fylkeskommune

Trondheim kommune har
sammen med Jupiter utviklet
et system for møteavvikling i
kommuner. Les mer om
prosjektet her.

Fredag 29. oktober
Start
Kl. 07:00–08:30
Kl. 08:30–10:00

Arkivering, innbinding, fysisk
signatur vs. e-signering,
godkjenning etc.

Skien kommune har hatt
opplæring av sine folkevalgte i
Visma timelønnsmodul, slik at
de legger inn sine godtgjørelser
og reiseregninger selv. Både
sekretariat og politikere er
fornøyde!

Rogaland fylkeskommune har
tatt i bruk systemet Agenda
Live.
Det blir presentasjon av
programmene og hhv.
Trondheim og Rogalands
erfaringer med det enkelte
program.
Andre som har erfaringer
med andre system
oppfordres til å dele disse.

Kl. 10:00–10:15

Pause

Kl. 10:15–11:15

Årsmøte
Alle oppfordres til å møte. En
representant pr. kommune har
stemmerett.

Kl. 11:15–11:30

Pause

Kl. 11:30–12:15

Klarspråk
v/Trude Høyland, Hå kommune

Hå kommune vant klarspråkprisen for kommuner og
fylkeskommuner 2018.
Presentasjon med etterfølgende
diskusjon.

Kl. 12:15–13:15

Ta ordet!
v/Roar Brekke

Roar Brekke har jobbet som
komiker og konferansier i over
20 år, og ble nominert til
komiprisen i 2016 i kategorien
beste standup!

Behandling av årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet
må være innkommet til styret
innen 27. september.

«Ta ordet!» er et lærerikt og
underholdende foredrag, hvor
Brekke gi oss knepene som gjør
det lettere å renske stemmen,
møte blikkene og ta ordet!
Krydret med lattervekkende
episoder fra hans egen
mangfoldige karriere.
Kl. 13:15–13:30

Presentasjon av vertskommune
for landskonferansen 2021
v/styret

Kl. 13:30–14:30

Lunsj og hjemreise
Følg med på Facebook og
protokollen.no!

Det tas forbehold om mindre justeringer av programmet.

