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Forum for kommunal 
planlegging – FKP:

• er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging
og fagutvikling.

• frittstående organisasjon. Personlig medlemskap for ansatte i 
kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er 
engasjerte i samfunnsplanlegging

• skal ta initiativ til og stimulere til bedre kommunal 
planlegging. Dette skjer gjennom utveksling av erfaringer og 
kunnskap, nettverksbygging, årlige konferanser og studietur, 
bruk av sosial medier 

• profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for 
samfunn og offentlig virksomhet. Arbeid overfor lovgivere, 
utvikling av plansystem, utdanning av planleggere og ovenfor 
brukere av planleggingstjenester. 









Hovedaktiviteter: Kommuneplankonferansen

• I 2020 arrangeres den for 30 gang (30-31 mars2020)
• I Kirkenes - Finnmark
• Deltakerantallet ca 200 (pluss-minus)
• Foreløpig arb.tittel for 2020: FNs bærekraftmål i kommunal planlegging 

(eksterne foredragsholdere, parallellsesjoner, kommunale eksempler, etc)
• Midten av desember vil invitasjoner bli sendt ut
• Redusert pris for medlemmer (medlemskontingenten er 350,- pr år)
•Nordlys??



Andre aktiviteter:
• Studieturer. Både utenlands og innenlands. I 2019 

studietur til Voss og Bergen - som begge var finalister 
til KMDs pris: «Attraktiv by»  

• Internasjonalt ECTP (av European Council of Spatial 
Planners) – En paraplyorganisasjon for planleggere.

• Etisk plattform for planleggere
• Referansegruppe for KS og andre myndigheter











FKP - andre aktiviteter:

• Studieturer. Både utenlands og innenlands. I 2019 
studietur til Voss og Bergen som begge var finalister til 
KMDs pris: «Attraktiv by» 

• Internasjonalt ECTP (European Council of Spatial 
Planners) – En paraplyorganisasjon for planleggere.

• Etisk plattform for planleggere (revidert 2015)
• Referansegruppe for KS og andre myndigheter



FKP.NO

TAKK FOR MEG!
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