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Kommunestyret

Gjennomført folkevalgtopplæring
Etter konstituerende kommunestyremøte, 08.10.2019, er det avholdt to folkevalgtopplæringer for
medlemmene i kommunestyret og hovedutvalg, samt første og andre vara til kommunestyret. I
tillegg er det avhold opplæring for møteledere i utvalg.
Opplæringen for møteledere ble avholdt 28. oktober 2019. Tema var møteledelse og rutiner.
10. desember 2019 ble opplæring for nye folkevalgte avholdt på Haugestad fra 15:00 til 16:30 med
ca. 20 deltakere. Programmet var som følger:





Samtale om folkevalgtrollen og konkrete tips og råd til nye folkevalgte, v./ Ulla Nævestad (H)
og Ninnie Bjørnland (Sv)
Politisk sekretariats oppgaver og praktisk informasjon om godtgjøring, sakspapirer,
kommunens nettsider og fluix, v./ Charlotte Oland Liseth, rådgiver, politisk sekretariat
Sentrale tema i saksbehandlingsreglene i politisk reglement, v./ Ane Reinan, rådgiver,
utviklingsenheten
Politisk årshjul, med vekt på økonomi, v. Øystein Granli (økonomisjef)

9. – 10. januar ble folkevalgtopplæring avholdt på Sundvolden hotell. 37 folkevalgte deltok. Følgende
tema ble tatt opp disse to dagene:











Folkevalgte og etikk, v./Henrik Syse
Der livet leves, v./Monica Vee Bratlie fra KS:
o Kommunens oppgaver og roller
o Hvordan utøve folkevalgt lederskap
o Folkevalgtes rettigheter og plikter
o Samspillet med administrasjonen
o Håndtering av sosiale medier
Organisering og gjennomføring av politiske møter, v./ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
Rådmannens rolle, v./Bente Gravdal, rådmann
Kommunal
planlegging,
planstrategi
og
kommuneplan,
v./Kjartan
samfunnsplanlegger, Stedsutvikling og plan
Buskerudbyen v./ David Ramslien, daglig leder i Buskerudbyen
Fjordbyen v. Torgeir Finnerud, daglig leder i Eidos AS
Parallelles sesjoner for HOV, OKI, Formannskapet, LBU og MPU
Ny digital løsning for godtgjøring, v./Bjørnar Dahler, rådgiver, HR-enheten

Askim,

Planlagt folkevalgtopplæring
Innen sommeren vil det bli satt opp to separate kvelder med opplæring for folkevalgte. Innhold og
datoer for disse opplæringene kommer senere. Ved utforming av program vil det bli lagt stor vekt på
de innspill som kom i evalueringen som ble sendt ut til deltakerne på folkevalgtopplæringen på
Sundvolden.
Alle kommuner har gjennom sitt medlemskap i KS tilbud om to dagers folkevalgtopplæring i deres
regi. Lier kommune har så lang benyttet seg av en av disse dagene i forbindelse med samlingene på
Sundvolden. Dag to av KS sitt folkevalgprogram vil bli gjennomført ca. halvveis i valgperioden. Det vil
da være mulig å forme innholdet i denne opplæringen utfra de erfaringer og behov man da ser.

