
Gode kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – litt om hva KS gjør!
v/ Christian Hellevang 



Hvem er Christian Hellevang?

• Har vært opptatt av temaet «et samfunn for alle» siden 
1993/94 

• Har jobbet i KS siden mai 2007

• Jobber med lokaldemokrati, frivillighet, boligpolitikk og 
universell utforming 



18 fylkeskommuner
422 kommuner
500 bedrifter

som har 
440 000 ansatte (184 mrd kroner)
11 500 folkevalgte
450 milliarder kroner (totalt)

- og fem millioner innbyggere 
som får gode tjenester.

Kort om KS 





Hefte om hva vi ser etter på befaring av bygg og 
uteområder



Nytt hefte med gode eksempler på universell 
utforming



Vi har fått laget 9 korte videofilmer som ligger ute 
på KS sin Youtubekanal



Folkevalgtprogrammet 2015-2019

Mange kommunestyre- og fylkestingspolitikere føler at de har for 
lite politisk handlingsrom. Må det være slik? Nei, det skal ikke 
være slik. Det er alltid et handlingsrom for politikk. Kunsten er å 
finne rollen, få til samhandlingen, finne handlingsrommet og ta 
det i bruk.

Dette hjelper KS Folkevalgtprogrammet 2015-2019 deg med 



Hva er KS Folkevalgtprogram?           

• Gratis tilbud til alle folkevalgte i kommunene og fylkeskommunene
• Skal bidra til 

– felles verdi- og kunnskapsgrunnlag, tilpasset den enkelte 
kommune/fylkeskommune

– å skape engasjement og forståelse for det lokale selvstyret
– styrke det lokale demokratiet
– inspirere og gi trygghet i rollen som folkevalgt

• Temaene rommer spørsmål som gjelder alle folkevalgte
– Uavhengig av partitilhørighet, fartstid i politikken og 

yrkesbakgrunn



Folkevalgtprogrammet 2015-2019

Gratis tilbud til alle kommuner og 
fylkeskommuner
Finansieres gjennom 
medlemskontingenten
Hovedmålgruppe:

– Folkevalgte i kommuner og 
fylkeskommuner

– Administrative ledere i kommuner 
og fylkeskommuner

Andre målgrupper:
– Tillitsvalgte i kommuner og 

fylkeskommuner
– Media
– Utdanningsinstitusjoner



Formålet med FVP

• Trygge og dyktige folkevalgte som

• aktivt involverer innbyggerne og

• som har god folkevalgt styring og

• høy etisk standard



FVP skal gi folkevalgte en god forståelse av

• hva kommunen/fylkeskommunen er

• hva rollen innebærer

• hvordan utøve politisk lederskap

• hva arbeidsgiverrollen innebærer

• hvordan samspille med administrasjonen

• hvordan samhandle med lokalsamfunnet

• KS som kommunesektorens organisasjon



Kjerneprogrammet

• Tilbys over inntil to dager 
(anbefales)

• Så tidlig som mulig etter valget

• Faglig stoff

– Boka «Tillit»

– Digitalt på ks.no

– Filmer, dilemmatrening, 
erfaringsdeling, quiz m.m.

• Vekt på refleksjon og diskusjon

• FVP skal være dynamisk –
tilpasses og endres ved behov



Ledes av en prosessveileder

• Kjerneprogrammet skal utfylle kommunens/fylkeskommunens 
egen opplæring av de folkevalgte

– Men også partienes egen opplæring av sine folkevalgte

• Avklare forventninger og «spisse» dagene

• God kompetanse på kommunal forvaltning, oppgaver, 
rammebetingelser, roller og prosesser.



Ytterligere to folkevalgtdager gratis i løpet av 
perioden

• Kommunereformen – hvordan lede politisk

• Arbeidsgiverrollen

• Kommuneøkonomi for folkevalgte

• Etikk og antikorrupsjon

• Samspill med administrasjonen

• Skoleeierrollen

• ( Her kan også kommunene/fylkeskommunene bestille 
fordypning for eksempel i universell utforming) 



Folkevalgtprogrammet 2019-2023 

• Det er lokalvalg i 2019 og folkevalgtprogrammet revideres i 
forbindelse med ny periode

• Innspill er alltid velkommen!



Utfordringer

• Ta dialogen «hjemme» om hvem som inviteres med på 
folkevalgtopplæringen

• Ta dialogen «hjemme» om når råd for personer med 
funksjonsnedsettelse  velges – vi ser ofte at de blir valgt etter 
at folkevalgtopplæringen er gjennomført 


