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FKP – Forum for kommunal planlegging
I 30 år har FKP fremmet kompetanse og kvalitet i samfunnsplanleggingen i hele landet.
Hovedtyngden av dagens medlemmer er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og
departementer. Vi har også medlemmer ansatt i private konsulentvirksomheter. Som en frittstående
organisasjon med personlig medlemskap ønsker vi å være et forum for alle som arbeider med eller er
interessert i samfunnsplanlegging.

Kommuneplankonferansen
FKP arrangerer årlig Kommuneplankonferansen med dagsaktuelle temaer innen kommunal
planlegging og virksomhet. Dette er den viktigste faglige møteplassen for medlemmene
og konferansen bidrar med relevant kompetanseheving for fagfolk knyttet til små, mellomstore og
stor kommuner. Vertskapet og lokaliteten varierer hvert år.
Konferansen tar mål av seg å være Norges største og mest relevante og aktuelle plankonferanse. Den
arrangeres nesten alltid i februar. I 2020 arrangerer denne i Sør-Varanger kommune, Thon hotel
Kirkenes, 30. og 31. mars. Det arrangeres også en spennende mini studietur, ett forprogram med
besøk til kommuner i området rundt, for de som har anledning til det, fra lørdag til søndag.
Påmeldingsfrist 31. januar uten påslag i deltakeravgiften: program, kostnader og påmeldingsskjema:

http://www.moduladb.no/htl_kurs/pamelding.aspx?kursnr=30032020

Arbeidsprogram, nettverk og studietur
Hvert andre år er det valg av styre og fastsetting av arbeidsprogram. Dette skjer som del av den årlige
Kommuneplankonferansen. Vi samarbeider med KS Kommunesektorens organisasjon og SEVS,
Sekretariatet for Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging. FKP er også medlem av European
Council of Spatial Planners (ECTP), som er en europeisk paraplyorganisasjon for planleggere.
Gjennom dette nettverksarbeidet bidrar FKP med å aktualisere, utvikle og bidra i aktuelle fora innen
samfunnsplanlegging.
Studieturer er også et av forumets viktige bidrag for landets samfunnsplanleggere. Studieturene går
ofte utenlands og er en enestående anledning til å utvikle sitt fagnettverk både nasjonalt og
internasjonalt. Årets studietur gikk i år til Voss og Bergen – sistnevnte kåret til årets mest attraktive
by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.
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Annet arbeid som FKP bidrar med til samfunnsplanleggingen i Norge er en Etisk plattform for
planleggere. Etikkplakaten er god å ha når du lurer på hva som er din rolle, og hvordan du etisk skal
forholde deg i din profesjonelle rolle. Det blir mer og mer aktuelt å være bevisst tema som
korrupsjon, kompetanse og kvalifisering i utøvelsen av planfaget.

Medlemskap
Forumet er basert på personlig medlemskap. Vi ønsker først og fremst å si takk for alle de om lag 500
medlemmene som gjør det mulig for organisasjonen å fremme kompetanse, bygge nettverk og øke
kvaliteten av samfunnsplanleggingen i Norge. Samtidig ønsker vi å informere nye planleggere og
kollegaer om FKP. FKP ønsker å være en organisasjon for alle planleggere i Norge, og av den grunn
ønskes nye medlemmer fra både offentlig og privat sektor velkommen. Kontingenten er kr. 350,pr.år. For å bli medlem, kontakt: eva.faengsrud@ks.no eller mobil 911 44 303.
I styret for 2019-2020 sitter for tiden fem planleggere fra alle deler av landet og en
studentrepresentant. Leder er Kai Lindseth, samfunnsplanlegger i Nittedal kommune. I tillegg har
styret to varastyremedlemmer.
Kai Lindseth, samfunnsplanlegger, Nittedal kommune/leder
Britt Kjensli, seniorrådgiver, Næring og regional utvikling, Nordland
fylkeskommune/nestleder
Kent G. Dagsland Håkull, byplanlegger, Haugesund kommune
Håkon Randal, samfunnsplanlegger, Karmøy kommune
Marit Aune, kommuneplanlegger Hitra kommune
Kjartan Løvås - studentrepresentant, Universitetet i Stavanger
Ingeborg Johnsen – fagansvarlig skred og flom, NVE, vara
Liz Eva Tøllefsen, spesialrådgiver Hordaland fylkeskommune, vara

FKP har sekretariatet er plassert i KS i Oslo v/ Eva Fængsrud og Una Voss Christophersen. Du finner
mer informasjon om FKP på Facebook, LinkedIn og KS sin nettside: www.fkp.no

Vi håper du ønsker å være med å utvikle forumet videre. Ditt medlemskap bidrar til å videreføre og
utvikle organisasjonen vår – den som fremmer kompetanse og kvalitet i samfunnsplanleggingen i
hele landet.
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Vennlig hilsen,
Styret 2018-2020
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