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Lokaldemokrati i endring 

 Globalisering, urbanisering, oppvarming, tillit…. 

Røros hotell, 22. og 23. november 2018 

 

Onsdag 21.11 

20.00 – 22.00 Rørostapas serveres i resepsjonsområdet, peisestua (for de som er påmeldt med 

ankomst onsdag) 

 

Dag 1 Torsdag 22.11 

08.00 – 09.45 Rådmannsmøte – Status og utfordringer i programmet Helseplattformen  

(Invitasjon i e-post av 9. okt 2018) Plenumssalen, Røros Hotell 

Fra 09.00  Registrering og kaffe i Storstuggu kurs og konferansesenter 

 

10.00 Åpning og velkommen ved arrangørene 

10.20 Norge 2030: Nye utfordringer krever nye svar fra offentlig sektor?  

v/kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

11.30 Vårt skjøre demokrati, og hvordan forsterker vi det?  

v/journalist og foredragsholder Edna Eriksson 

12:00  Lunsj 

13.00 Parallelle sesjoner, se detaljert program s. 3  

Parallell A: Storstuggu 
Møteleder: Fylkesmannen 
Klimaendringene – kloke grep i Trøndelag?  

Parallell B: Plenumssalen 
Møteleder: Fylkeskommunen 
Plan – styringsverktøy båe for politikk og 
administrasjon 

 

14.50 Pause og noe å bite i 

15.10 Demokrati og tillit  

- Hvordan står det til med lokaldemokratiet v/Frode Lindtvedt, avdelingsdirektør i KS 

15:40 Demokrati forutsetter en fri ytringskultur – hvordan står det til i Norge?  

v/Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen 

16:00 Hvordan skape gode dialoger i offentligheten – for å snakke med og ikke mot hverandre? 

Samtale ledet av Siri Gellein. 
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16.45 Hvordan ligger det an med samspillet i Trøndelag mellom stat, fylke og kommune? Et 

oversiktsbilde for 10 måneder gamle Trøndelag  

v/Fylkesmann Frank Jenssen og assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad, fylkesstyrelederne i 

KS i Trøndelag v/Marit Voll og Ståle Vaag 

17.30  Programslutt 

19.00 Aperitiff 

19.30 Middag med kulturelt innslag 

 

 

Dag 2 - Fredag, 23. november 

09.00 Velkommen til en ny dag! 

09.10 Polarisert samfunn, eliter under press – om trender i kommune-Norge  

v/Claus Sonberg, partner i Zynk 

09.45 Vi tar pulsen på Trøndelag!  

v/direktør Erik Stene, Fylkesmannen og fylkesdirektør Karen Espelund, Trøndelag 

fylkeskommune 

10.15 Pause med noe å bite i 

10.30 Forandringsfabrikken på saken! Hvis kunnskapen fra barn var viktig, hvordan så skole og 

hjelpetjenestene ut da?  

v/proffer og fabrikkleder, Forankringsfabrikken Kunnskapssenter. 

11.30 Pause med utsjekk 

12.00 Møte mellom reformer, hvordan møte utfordringer som skoleeier?  

v/professor Thomas Nordahl, leder for SePu (Senter for praksisrettet utdannningsforskning) 

12.45 Avslutning 

13.00  Lunsj 

 

Vel hjem! 

 

Med forbehold om endringer.  
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Parallelle sesjoner, Dag 1 - torsdag 22. kl 13.00 – 14.50: 

Parallell A: Klimaendringene – kloke grep i Trøndelag?  
Møteleder fylkesmannen 

- Kunnskap om klimaendringer globalt og lokalt - hva skjer og hva betyr dette for 

kommunene  

v/ Audun Rosland, avdelingdirektør Miljødirektoratet 

 

- Mulighetene våre i Trøndelag: 

• Organisering av klimarådet i Trøndelag v/ Rakel Trondal, nestleder i klimaråd 

Trøndelag  

• Arbeid med strategi for klimaomstilling, angår det kommunene? v/Vigdis Landheim, 

seksjonsleder Trøndelag fylkeskommune  

• Nettverk for lavutslipp v/Frida Ekström , Trøndelag fylkeskommune 

 

- Nettverk for klimatilpasning  

v/ Stein-Arne Andreassen, fagdirektør Fylkesmannen  

 

- Kommuneeksempler  

• Klimatilpasning i Oppdal v/Kirsti Welander,ordfører  

• Kommune – ikke avklart 

• Diskusjon - dialog 

o  Kan lokale handlingsplaner basert på en strategi for klimaomstilling for 

Trøndelag erstatte kommunale klima- og energiplaner? 

 

Parallell B: Plan - styringsverktøy både for politikk og administrasjon 
Møteleder fylkeskommunen 

- Hvilke utfordringer ser vi og hva er statens forventninger til (regional) plan?  

v/Mari Mogstad, kommunaldirektør Fylkesmannen 

  

- Fra regional planstrategi til økonomiplan og gjennomføring. Hvordan sikre gode grep 

for en god og effektiv forvaltning i regionen?  

v/Erik Plathe, seniorplanlegger, Asplan Viak AS  

 

- Regional plan for arealbruk Trøndelag. Sentrale utfordringer i klima-, areal- og 

transportpolitikken v/Anne Caroline Haugan , rådgiver Trøndelag fylkeskommune  

 

- Kommuneeksempler  

• Våre planutfordringer i et 10-20 års perspektiv og forventninger til regional plan? 

v/virksomhet og plan i Malvik kommune og Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune  

• Diskusjon - dialog 

o «Hva er utfordringene på plansiden i kommunene? Hva er forventningene til en 

regional plan for en differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag?» 


