
Program Klækken (gjennomført) 

08. – 09.11.19 

 

Dag 1 

      

16.30 Innsjekking, noe å bite i og mingling 

17.15 Åpning – kulturelt innslag 

17.30 Velkommen til de nye folkevalgte                               

Ordfører Monica Myrvold Berg 

17.45 Tema 1 - Det typiske ved nye Drammen kommune                                      

Hva bygger vi den nye kommunen ut fra?                                                                  

Om politisk plattform, foreløpige veivalg og ny organisasjon.                                      

Om å fylle opp med ny politikk                                                                   

Innledning ved;                                

rådmann Elisabeth Enger,                                 

kommentarer fra Elly Therese Thoresen (H) og Mads Hilsen (Ap) i fellesnemnda.  

18.30 Arbeid i grupper.                            

Hvem er vi? Presentasjonsrunde rundt bordene.                            

Hva tenker man om det grunnlaget som er presentert? Noe å bygge videre på? Behov for 

endringer?                                                         

Vi deler noen refleksjoner i plenum 

19.30 Faglig avslutning 

 

20.00 Middag.                                         

21.30 Hyggelig sosialt samvær 

 

 

Dag 2 

 

08.30 Oppstart. Ord for dagen, ved Kristin Moe Surlien (H).  

08.40 Tema 2 – Politisk kultur og etikk – hvordan vil vi ha det?  

Hva er politisk kultur? Og hva preger en dårlig og en god politisk kultur?  
Politikere som rollemodeller – om politisk adferd i det private og offentlige rom. 
Hvordan samarbeider politiske motstandere?  
Fra uenighet til vedtak – hva skjer underveis?  
Politisk arbeid som prosess – hvordan kan arbeidsformer gi bedre politikk og mer trivsel? 
Hva tenker de unge og litt ferske, og hva tenker de som har vært med lenge? 



  
Innledninger ved;       
kommunestyrerepresentantene Victoria Fevik (H) og Bendik Thun (Ap). 
Samtale med to erfarne politikere - Johan Baumann (H) og Inge Høien (Sp) 

 

09.30 Arbeid i grupper om dette temaet 

10.30 Pause 

10.50 Tema 3 – Rammebetingelser for politisk arbeid, del A  

Hva er de viktigste «reglene» for arbeidet i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg?  

Hvilke prinsipper bygger arbeidet i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene på? 
Forholdet mellom politikk og administrasjon.  

  

Innledning ved;                                              

Vegard Hetty Andersen, leder for politisk sekretariat 

11.15 Arbeid i grupper 
 
12.00 Tema 3 – Rammebetingelser for politisk arbeid, del B 
  
 Hvordan kan kommunestyret bidra til at «stemmene» fra nærutvalgene og rådene høres -   

at involvering og medvirkning virker i praksis? 
Innledning ved; Einar Jørstad, direktør for kultur, by- og stedsutvikling  

 
12.30  LUNSJ 
 
 
13.15 Tema 3 forts. 
 Gruppearbeid 
 
14.00 Tema 4 – Praktiske forhold og rutiner 

 

Møteinnkallinger og referat                                     

Reiseregninger                                

Sakspapirer                      

Post                                

Bruk av teknologiske hjelpemidler 

Praktiske eksempler 

Innledninger ved;                                         

Ine Helen Haugan og Anette Korneliussen, konsulenter politisk sekretariat 

 Litt forfriskninger 

15.00 Oppsummering og evaluering av samlinga 

15.10 Avslutning 

15.15 Vel hjem 


