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Litt om FKP

Styret arbeider med:

Medlemsgoder:

FKP ble etablert i 1990 og skal
fremme kompetanse og
kvalitet i samfunnsplanleggingen.

• Samarbeid med
Kommunesektorens
organisasjon (KS), Sekretariatet
for Etter- og videreutdanning i
Samfunnsplanlegging (SEVS)

Et nasjonalt faglig og sosialt
nettverk

Den frittstående
organisasjonen FKP gir
personlig medlemskap for
ansatte i kommuner og
fylkeskommuner, og andre
virksomheter som arbeider
med eller er interessert i
kommunal planlegging.

• European Council of Spatial
Planners (ECTP)
• Kommuneplankonferansen
• Studieturer

Organisert studietur
Informasjon fra og innspill til
KS, SEVS, ECTP
Nyhetsbrev

• Høringsuttalelser
• Elektronisk nyhetsbrev
• Rekruttering
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Rabatt på den årlige
kommuneplankonferansen.

Kontingenten er kr. 350,eks mva

Forum for Kommunal Planlegging (FKP)
ønsker nye medlemmer velkommen til
organisasjonen.
Kommuneplankonferansen

Hvem er medlemmer?

FKP arrangerer årlig
Kommuneplankonferansen som tar opp
dagsaktuelle temaer som berører
kommunal planlegging. Konferansen
søker å bidra med relevant
kompetanseheving for fagfolk knyttet til
små, mellomstore og store kommuner.
Konferansen arrangeres rundt om i hele
landet, og programkomitéen består av
lokale planleggere fra ulike
arbeidsgivere.

FKP har omtrent 500 medlemmer.
Hovedtyngden av dagens medlemmer
er ansatt i kommuner, fylkeskommuner,
direktorater og departementer, men det
finnes også medlemmer som er ansatt i
private konsulentvirksomheter.

Kommuneplankonferansen arrangeres i
begynnelsen av februar, med få
unntak.
I 2022 arrangeres konferansen 25. og 26.
april på Thon hotell Kirkenes
Påmeldingsfrist 25. februar
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Som en frittstående organisasjon med
personlig medlemskap ønsker vi å være
et forum for alle som arbeider med eller
er interessert i samfunnsplanlegging.
For å bli medlem, kontakt Sekretatriatet
for etter- og videreutdanning i
planlegging (SEVS) ved
Eva Fængsrud eva.faengsrud@ks.no eller
Lillin Knudtzon lck@ks.no

European Council
of Spatial Planners
(ECTP)
FKP er medlem i den europeiske
planorganisasjonen European
Council of Spatial Planners (ECTP)
ECTP deler annethvert år ut den
europeiske planprisen som blant
annet Drammen mottok i 2008
og Fornebu i 2014.

Nettverk og
kompetanse
FKP ønsker å nå ut til både erfarne
planleggere, nyutdannede og studenter.
Medlemsmassen er allsidig og
kunnskapsrik, og det er gode muligheter
til å knytte personlige kontakter som er
nyttig i arbeidet med kommunal
planlegging.
Kommuneplankonferansen har årlig noen
gratisplasser for studenter. Utover dette
tilbys studenter redusert deltakeravgift.

Påvirkning
FKP holder seg oppdatert og engasjerer
seg i overordnet arbeid som berører
kommunal planlegging.
FKP gir innspill til nasjonalt arbeid der det
er relevant.
FKP er representert i en rekke faggrupper
og FoU-arbeid.
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Samarbeid
• Kommunenesektorens
organisasjon (KS)
• Sekretariatet for Etter- og
videreutdanning i
Samfunnsplanlegging (SEVS)
• Forum for utdanning i
samfunnsplanlegging (FUS)

Studietur
FKP arrangerer årlig studietur. Vi
oppsøker gode eksempel,
akademiske miljø, og planleggere
på kommunalt-, regionalt- og
nasjonalt nivå.
I 2021 gikk turen til Hitra og Frøya.
Tidligere studiebesøk til Gøteborg,
Nederland, Hamburg, Stockholm,
Vejle i Danmark, Irland, Malmø,
Barcelona, Finland, Italia, England ,
Estland, Praha, Sveits, Belgia m.fl.,

Etisk plattform for
planleggere
FKP har utviklet en etikkplakat som
er god å ha når du lurer på hva
som er din rolle og hvor du etisk skal
stå i din profesjonelle rolle. Det blir
mer og mer aktuelt å være bevisst
tema som korrupsjon og kvalifisering
i utøvelsen av planfaget.
Etisk plattform for planleggere

Styret i FKP
Styret I FKP består av planleggere
fra ulike arbeidsgivere. Det er et mål
at styrets medlemmer har god
geografisk spredning og at det
representerer små, mellomstore og
store kommuner. I tillegg har styret
medlemmer som er ansatt i andre
deler av offentlig/privat sektor
knyttet til kommuneplanlegging.
Styret har en fast plass til en
studentrepresentant.
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Styret for FKP 2020-2022
Varamedlemmer:
Britt Kjensli, leder
Nordland fylkeskommune
Daniel Hesby Mathé,
planavdelingen KMD
Heidi Saua,
Bergen kommune
Håkon Randal,

Kent G. Dagsland Håkull
Haugesund kommune
Liz Eva Tøllefsen
Vestland fylkeskommune
Ingeborg Johnsen,
Norges vassdrags- og energidirektorat

Holmestrand kommune
Marit Aune,
Hitra kommune
Kjartan Løvås,
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FKPs sekretariat
Eva Fængsrud,

Melhus kommune

KS/SEVS, Samplan, FKP og FUS

Ledig

Lillin Knudtzon,

Studentrepresentant

KS/SEVS, Samplan, FKP og FUS

Forum for Kommunal Planlegging (FKP)
Haakon VIIs gt. 9
c/o KS, postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
www.fkp.no

