
 
 

LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE  

2022 
 

Program 

Mandag 23. mai 

  

Start 
 

Aktivitet Merknad 

Kl. 10:00–11:00 
 

Ankomst og registrering 
 
 
 

Konferansen holdes på Quality 
Hotel Ramsalt i Bodø.  
 

Kl. 11:00–11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åpning  
v/styreleder Kristin Isaksen 
 
Velkommen til Bodø 
v/ordfører Ida Maria Pinnerød 
 

 
 
 

 
 

Kl. 11:30–12:30 Lunsj 
 

 

Kl. 12:30–13:30 Lokaldemokrati 
v/Berit Skaug, Bodø kommune 
 
 

Presentasjon av prosjekt fra 
Bodø kommune sammen med 
andre deltakerkommuner.  
 

Kl. 13:30–14:30 Medvirkning 
v/Viken og Nordland fylkeskommuner 
 
 

Presentasjon om lovpålagte 
medvirkningsorganer m.m., 
med etterfølgende diskusjon og 
erfaringsutveksling. 
  

Kl. 14:30–14.45 Pause 
 

 

Kl. 14.45–15.45 Kvalitetssikring og 
oppfølging/rapportering av 
politiske vedtak 
v/Harald Eide Ellingsen, Rogaland 
fylkeskommune og Berit Skaug, Bodø 
kommune 
 
 

Kort innledning, åpent for 
diskusjon og 
erfaringsutveksling. 
 

Kl. 15:45–16:00 
 

Pause  
 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/bodo/quality-hotel-ramsalt/
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/bodo/quality-hotel-ramsalt/


Kl. 16:00–16:30 Årsmøte 
Alle oppfordres til å møte. En 
representant pr. kommune har 
stemmerett. 

Behandling av årsmøtesaker. 
Saker som ønskes behandlet 
må være innkommet til styret 
innen 23. april. 
 
 

Kl. 16:30–16:40 
 

Presentasjon av vertskommune 
for landskonferansen 2023 
v/styret 
 
 

 
 

Kl. 16:40–18:00 Besøk og omvisning på Bodø 
rådhus 
 
 

 

Kl. 19:00 Middag Middag på hotellet. 
 

Kl. 21:00 Utflukt 
 

Tur til Keiservarden. 
 

 
 

Tirsdag 24. mai 
 

 
 

 

Start Aktivitet Merknad 
Kl. 08:00–09:00 Frokost 

 
 

 

Kl. 09:00–10:00 Tilliten til lokaldemokratiet  
v/Dag-Henrik Sandbakken, KS 
 
 
 

Lokaldemokratiet er 
bærebjelken i det norske 
samfunnet. Hvordan viser vi 
oss tilliten verdig? 

Kl. 10:00–11:30 Habilitet 
v/Frode Lauareid, advokat (H),  
KS Advokatene 
     
 
  
 
 

Å gjøre habilitetsvurderinger 
må være som en 
ryggmargsrefleks for 
formannskapssekretæren. 
Gjennom teori, eksempler og 
casearbeid loses vi gjennom 
bestemmelsene om habilitet. 
 
 

Kl. 11:30–12:30 Lunsj 
 
 

 

Kl. 12:30–13:30 FAQ KS Medlemsservice 
v/Dag Henrik Sandbakken og Martin 
Skramstad, KS 

Gjennom KS Medlemsservice 
får KS hvert år ulike typer 
spørsmål og problemstillinger 
fra medlemmene. De fleste 
spørsmål blir stilt av ordførere, 
kommunedirektører og 
formannskapssekretærer. I 
denne programposten 
presenteres ofte stilte 
spørsmål, finurlige spørsmål og 
spørsmål som har særlig 
interesse for formannskaps-
sekretærene. 
 
 

Kl. 13:30–13:45 Ettermiddagspause 
 

 



Kl. 13:45–15:30 Formannskapssekretærens 
arbeidshverdag – Workshop 
v/KS 
 
 
 
 

Vi deler vår kunnskap og 
erfaringer fra egen 
arbeidshverdag. Hvordan løser 
vi ulike oppgaver? Hvordan er 
de politiske sekretariatene 
organisert? Hvordan planlegger 
vi arbeidet? Hvem er våre 
samarbeidspartnere? 
 

Kl. 16:15 Tur til Kjerringøy 
 

Vi drar med buss til vakre 
Kjerringøy for en flott middag 
og en hyggelig kveld!  
 
Buss tilbake til Bodø ca. 
kl. 22:45. 
 

 

Onsdag 25. mai 

Start Aktivitet Merknad 
Kl. 08:00–09:00 Frokost 

 
 

Kl. 09:00–12:00 
 
 

Fra formannskapssekretær til 
fagperson 
v/KS 
 

• Hvordan skape et godt politisk 
klima og formannskaps-
sekretærens rolle i dette 

 
 

• Mellom barken og veden; 
forholdet mellom politikk og 
administrasjon 
 

• Har formannskapssekretæren 
en rolle i å få lokalpolitikken 
interessant for innbyggerne?  

 
 

I denne perioden har 335 
kommuner, fylker eller bydeler 
benyttet KS Folkevalgt-
program. Hva kan 
formannskapssekretærene ta 
med seg fra KS folkevalgt-
program inn i sin 
arbeidshverdag – og hva kan vi 
lære KS? 
 
Med utgangspunkt i teori 
basert på KS 
folkevalgtprogram og 
forskningsrapporten Styrket 
kommunal ledelse diskuterer 
vi forholdet mellom politikk og 
administrasjon – og 
formannskapssekretærens 
rolle. 

Kl. 12:00–12:45 Lunsj 
 

 

Kl. 12:45–15:40 
 

Hatefulle ytringer og den 
offentlige samtalen 
v/Lise Spikkeland, KS 
 
 
 
 
 
 
Nye arbeidsformer 
v/KS 
 

Den nye medievirkeligheten gir 
lokaldemokratiet nye 
utfordringer. Vi deler 
erfaringer om bruk av sosiale 
medier, fake news og etikk. 
Hvordan forholder 
kommunene seg til det som 
foregår på SOME? 
 
En ny generasjon politikere er 
på vei inn i kommunestyrene. 
Vi får representanter som er 
mer vant til å bruke Snapchat 
og Instagram enn e-post og 
Word. Kommunestyremøtene 
går stort sett som de har gjort 
siden 1837. Må kommunene 
fornye arbeidsformene? Vi tar 
diskusjonen! 



Kl. 15:40 Vel hjem! 
 

 

 Følg med på Facebook og 
protokollen.no! 
 

 

 

Det tas forbehold om mindre justeringer av programmet. 

https://www.facebook.com/groups/342692692421671/
http://www.protokollen.no/ipub/

