
 

11. januar 2022 

1030 Velkommen til årets fagdager! 

 Tilliten til lokaldemokratiet 

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

v/ Frode Lindtvedt, KS 

  

 Habilitet 

Å gjøre habilitetsvurderinger må være som en ryggmargsrefleks for formannskapssekretæren. 

Gjennom teori, eksempler og casearbeid loses vi gjennom bestemmelsene om habilitet av 

Frode Lauvareid fra KS Advokatene og Martin Skramstad.  

 

1300 Lunsj 

 

1345 FAQ KS Medlemsservice 

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 presenterer Dag Henrik Sandbakken og 

Martin Skramstad (begge fra KS) ofte stilte spørsmål, finurlige spørsmål og spørsmål som har 

særlig interesse for formannskapssekretærene 

 

 Hvis Bernt var på Facebook 

Hvor ofte har vi ikke ønsket at professor Bernt var med i diskusjonen i facebookgruppa vår? I 

dag stiller han imidlertid opp i en sofaprat sammen med Dag Henrik Sandbakken (KS) og en 

formannskapssekretær – og de diskuterer spørsmål som kommer fra salen.  

 

Workshop – Formannskapssekretærens arbeidshverdag 

Vi deler vår kunnskap og erfaringer fra egen arbeidshverdag. Hvordan løser vi ulike 

oppgaver? Hvordan planlegger vi arbeidet? Hvem er våre samarbeidspartnere?  

 

17.30 Vi runder av dagen 

19.30 Middag 

Fagdagene 2022 



12. januar 2022 

0830 Fra formannskapssekretær til fagperson 

 Hvordan skape et godt politisk klima og formannskapssekretærens rolle i dette 

I denne perioden har 335 kommuner, fylker eller bydeler benyttet KS Folkevalgtprogram. Hva 

kan formannskapssekretærene ta med seg fra KS folkevalgtprogram inn i sin arbeidshverdag 

– og hva kan vi lære KS? 

  

Mellom barken og veden; forholdet mellom politikk og administrasjon  

Med utgangspunkt i teori basert på KS folkevalgtprogram og forskningsrapporten Styrket 

kommunal ledelse diskuterer vi forholdet mellom politikk og administrasjon -og 

formannskapssekretærens rolle. 

 

1130 Lunsj 

 

Hatefulle ytringer og den offentlige samtalen 

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?  

 

Nye møteformer 

En ny generasjon politikere er på vei inn i kommunestyrene. Vi får representanter som er mer 

vant til å bruke snapchat og instagram enn mail og word. Kommunestyremøtene går stort 

sett som de har gjort siden 1837. Må kommunene fornye møteformene? Vi tar diskusjonen! 

 

1445 Avslutning og hjemreise  

 

 

Med forbehold om endringer. 


