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Presentasjon 
– hvem er vi og hvem er dere?



Tilliten til lokaldemokratiet



På demokratitoppen – men demokratiet er under press 



Internasjonale trender slår også inn i Norge

• Negativ utvikling i verden

– Ytringsfriheten, fri presse

– Tonen i samfunnsdebatten

– Organisasjonsfriheten

– Rettsstatens prinsipper

– Frie valg

• Positiv utvikling i verden

– Lokale og regionale valg

– Økt politisk deltakelse, protester for 
demokrati



Norsk lokaldemokrati er godt – men kan bli bedre



Godt lokaldemokrati gir legitimitet til omstilling og vanskelige beslutninger



Godt lokaldemokrati skapes lokalt – tilpasset lokale problemer og behov

Hva kjennetegner god lokaldemokratisk styring? 

Kilde: NIBR/UiO/ISF 2013 
pluss NF 2019

➜ Intern kultur preget av tillit og åpenhet

➜ Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring

➜ Generelle medvirkningstiltak

➜ Informasjonstiltak



Hvorfor har vi kommuner og fylkeskommuner med egen folkevalgt 
ledelse?

Skape 
«det 
gode 
liv»…



Hvorfor har vi kommuner og fylkeskommuner med egen folkevalgt 
ledelse?

• Demokratisk aktør

• Tjenesteyter

• Samfunnsutvikler

• Myndighetsutøver

I tillegg er kommunene og 
fylkeskommunene store arbeidsgivere.

Photo by AZGAN MjESHTRI on Unsplash



KOMMUNESTYRER 
OG FYLKESTING

INNBYGGERNESTATSFORVALTNINGEN



Hvordan styrer Stortinget kommunene

Stortinget kan bare styre kommunene gjennom å vedta 
lover og budsjetter

• Alle kommuner har ansvaret for de samme 
oppgavene

• Alle kommuner står fritt innenfor lovens rammer

• Alle kommuner må finansiere de oppgavene de har 
fått ansvaret for selv

KOMMUNESTYRE



Tre prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og 
fylkeskommunale selvstyret

• Nærhetsprinsippet

• Finansieringsprinsippet

• Forholdsmessighetsprinsippet

Foto: Scanstock



Hvilke oppgaver har 
kommunesektoren 
ansvaret for?

«Staten – vi avgrenser ansvarsområdet 
vårt vi (…) 
Resten – det er kommunene sitt ansvar.» 

Erna Solberg, Kommunalpolitisk Toppmøte 2020

Regjeringen.no



Lokalkunnskap

Dialog med 
innbyggerne

Tilgjengelig 
og mulig å 
kontrollere

Lokal 
tilpasning

HVA ER 
KOMMUNENS 

FORTRINN

Hva er kommunenes 
fortrinn?



Våge å gi 
slipp

Styrke tilliten i 
lokalsamfunnet

Bygge på  
den norske  
arbeidslivs-
modellen

Tillit til de 
ansatte

Tillit til lokale og 
regionale 
myndigheter

Tillit i lokalsamfunnet



Det er dejlig å være
kommune
i Danmark!

• Ønsker bredere forsøk med utgangspunkt i 
konkrete utfordringer og temaer. Det bør gis 
større frihetsgrader fra lovverket enn det 
forsøksloven åpner for, som velferdsavtalene i 
Danmark



Hente-kaffe-pause

Oppstart kl. 10.00



Habilitet og inhabilitet
Advokat (H) Frode Lauareid
KS Advokatene
Forum for formannskapssekretærar i Bodø 24. mai 2022 

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Er det ugreitt å vera ugild?



Nokon syns det er ugreitt å bli kjend ugild. Kvifor det?

• Ugild = u-gildr på nørrønt

– Betyr ‘ikkje god’

– Den som var ugild, skulle det ikkje betalast drapsbot for

• Henrik Wergeland

– «ugilde paskillant og lumpne insinuant»



Gulatingslova
Omsett av Knut Robberstad

• Jordleigebolken kapittel 26.2: 

– No står ein hest i tjor og ein annan hest kjem burttil han og dei flyg på kvarande; vert hin laus og 
elter den fyrste utfor berg eller til bane, då er den ugild (d.e. skal ikkje bøtast).

• Jordleigebolken kapittel 26.3: 

– Men um begge flyg utfyre, då skal den bøtast som stod i tjor, for han hadde stått i ro um ikkje hin 
hadde kome til han.

• Kva får me ut av dette?

– Du er ugild når du blandar det borti noko du ikkje har noko med

– Klarer du ikkje å halda fingrane av fatet, kan det få konsekvensar



Bakgrunn for habilitetsreglane



Bakgrunnen for habilitetsreglane

• NOU-2019-5 kap 16.1:

– «Inhabilitet er et uttrykk for at det foreligger omstendigheter som gir en særlig og nær tilknytning 
til saken, slik at vedkommende ikke skal behandle den i forvaltningsorganet. Det betyr ikke at 
saksbehandleren er uprofesjonell, uetisk eller har gjort noe feil. Det er ikke kritikkverdig å være 
inhabil så lenge vedkommende lar være å behandle saken. Bare unntaksvis kan noen kritiseres for 
å ha satt seg i en slik situasjon at vedkommende blir inhabil til å behandle en sak. Det oppstår 
først en saksbehandlingsfeil når en inhabil saksbehandler har behandlet en sak på tross av at han 
eller hun var inhabil.»



Bakgrunnen for habilitetsreglane

• NOU-2019-5 kap 16.1:

– «Regler om inhabilitet skal tjene flere formål. For det første skal de legge til rette for materielt 
riktige og formålstjenlige avgjørelser. Nær tilknytning til saken eller dens parter kan lede til at 
saksbehandleren lar seg overbevise av den ene sides argumenter uten at det er saklig grunnlag 
for det, eller behandler den andre siden for hardt. Det kan også lede til at saksbehandleren blir 
nervøs for at tilknytningen vil påvirke saksbehandlingen, eller at utenforstående skal tro det, og 
av den grunn behandler saken for forsiktig.»



Bakgrunnen for habilitetsreglane

• NOU-2019-5 kap 16.1:

– «Inhabilitetsreglene skal også bidra til å bygge og opprettholde tillit til at forvaltningen treffer 
sine avgjørelser på saklig og uhildet grunnlag. Det betyr at selv om saksbehandleren har høy 
personlig integritet og vil forholde seg saklig og forsvarlig, kan situasjonen slik den fortoner seg 
utad, tilsi at vedkommende viker sete.»



Bakgrunnen for habilitetsreglane

• NOU-2019-5 kap 16.1:

– «Inhabilitetsreglene tjener også til å beskytte saksbehandlerne selv. Det kan oppleves ubehagelig 
for eksempel å måtte avslå en søknad fra et nært familiemedlem, eller å vite at en vil være sårbar 
for kritikk om partisk behandling av saken. Enkelte kan føle et ubehag ved å be om å få slippe å 
behandle en sak som en er tildelt, siden det kan øke arbeidsbelastningen for kolleger eller skape 
mistanke om at en sluntrer unna sine arbeidsoppgaver. Regler om inhabilitet både gjør det til en 
plikt og legitimerer å fratre ved behandlingen av en sak.»



Korrekt sakshandsaming er verna av 
menneskerettane



Den Europeiske Menneskerettsdomstol

• CASE OF HUTCHINSON v. THE UNITED KINGDOM – (Application no. 57592/08)

• Tema i denne saka var sakshandsaming av søknad om nåde frå ein forbrytar på livstidsstraff:

• EMD uttala om krav til sakshandsaminga:

– «brings with it a series of important guarantees»

• «the independence and impartiality of the decider»

• «procedural safeguards»

• «protection against arbitrariness»



Kommunelova og forvaltningslova



Kommunelova § 11-10

• «Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 
folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.

• En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen 
eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i 
henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.

• Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært 
med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, 
eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

• En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal 
fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.»



Inhabilitet når du sjølv er part
Inhabilitet utan vidare

• Forvaltningslova § 6 første ledd:

• «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak

– a) når han selv er part i saken;»

• Forvaltningslova § 2 første ledd bokstav e:

– «part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder»



Inhabilitet når du er i slekt med ein part
Inhabilitet utan vidare

• Forvaltningslova § 6 første ledd:

• «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak

– b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 
nær som søsken;

– c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part;»



Inhabilitet når du representerer ein part
Inhabilitet utan vidare

• Forvaltningslova § 6 første ledd:

• «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak

– d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 
part etter at saken begynte;»



Inhabilitet i leiande stilling og styreverv
Inhabilitet utan vidare

• Forvaltningslova § 6 første ledd:

• «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak

– e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

• 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller

• 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller 
arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med 
andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.»



Inhabilitet ved særeigne forhold
Inhabilitet etter ei konkret vurdering

• Forvaltningslova § 6 andre ledd:

– «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»



Erstatning og straff

• NOU-2019-5 kap. 16.1:

– «Korrupsjonsreglene i straffeloven §§ 387 til 389 tar sikte på å hindre at noen benytter seg av 
stillingen for å skaffe seg selv eller andre utilbørlige eller uberettigede fordeler. Dersom en inhabil 
person lar være å melde fra om de grunnene som gjør ham eller henne inhabil, og likevel 
behandler saken og oppnår eller gir en utilbørlig fordel, kan det etter omstendighetene rammes 
av reglene om gave i tjenesten eller om korrupsjon.»

• Erstatning

– Forvaltningsloven § 36 om sakskostnader.

– Skadeserstatningslova § 2-1 om arbeidsgjevaransvar

• LB-2009-53951: Oslo kommune dømt til å betala 10,5 mill. i erstatning grunna inhabilitet

• Regress

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7387


Kommunelova § 11-11
Fritak av personlege grunnar

• «En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner 
tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal fritas.»





LUNSJ

11.30 – 12.30

Rommet blir låst



FAQ KS Medlemsservice



Fritak for ordfører

Det nærmer seg slutten av valgperioden og den sittende ordføreren har fått ny jobb og hen ønsker å 
begynne i denne jobben før valgperioden er over, og søker varig fritak.

Kan kommunestyret gi hen det? 

Om ja, hvorfor?



Skifte av parti

Hei jeg er folkevalgt og sitter i et råd og utvalg for helse og sosial samt kommunestyret. Jeg skal melde meg ut av 
partiet jeg sitter i. Vil jeg da miste plassen i utvalget og rådet jeg sitter i, da partiene mener det er dem sin eiendom?



Avstemming

Et parti har fremmet et forslag i flere punkter, og et annet parti ber om punktvis votering fordi de vil 
støtte noen av punktene. Dette er relativt vanlig hos oss, og ordfører åpner opp for det. Forslagsstiller 
ønsker imidlertid ikke at det skal gjennomføres punktvis votering, med begrunnelsen at det er en helhet 
i forslagene selv om de er punktvise. Det er også et ønske fra et annet parti å dele opp det ene punktet i 
to setninger.

Har noen av dere vært borti dette, eller vet om det finnes noen føringer for hva som er lov/riktig her



Suppleringsvalg:

Hvor absolutte er kravet om kjønnsbalanse i formannskapet?
Ved konstitueringen av formannskapet etter valget høsten 2019 ble formannskapet i en 
kommune satt sammen av 4 kvinner og 5 menn. Arbeiderpartiet stilte egen liste til 
formannskapet, og har to faste medlemmer, med egen varaliste. Fram til nå har 
Arbeiderpartiet vært representert med en kvinne og en mann i formannskapet, og med en 
mann som første vara.

Nå har den kvinnelige representanten i formannskapet for Ap meldt flytting til en annen 
kommune, og må derfor tre ut av alle politiske verv, blant annet formannskapet. Første vara 
for Arbeiderpartiet til formannskapet er en mann, og ved varaopprykk vil Ap ha to menn i 
formannskapet. Dette er ikke i tråd med krav om kjønnsbalanse slik vi oppfatter det.



Kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet består nå av fem menn og én kvinne. Kvinnen er gift med 

Arbeiderpartiets mannlige representant i formannskapet, og Arbeiderpartiet ønsker ikke at et ektepar 

skal representere partiet i formannskapet. Ap sitt primære ønske er derfor at det kan foretas et 

varamannsopprykk, og at det på grunn av omstendighetene kan aksepteres to menn fra Ap i 

formannskapet.

Det kan legges til at den eneste kvinnen i kommunestyregruppen til Ap er leder i kulturutvalget, og 

mener hun ikke har tid og kapasitet til å sitte i formannskapet i tillegg.

Kan kommunestyret i dette tilfellet foreta et suppleringsvalg hvor det velges to menn som 

Arbeiderpartiets medlemmer i formannskapet? Eller er loven absolutt, slik at vi ikke kommer utenom å 

velge en kvinnelig representant, også om hun selv ikke ønsker å bli valgt inn i formannskapet?



Formelle og uformelle møter:

Har KS skrevet noe mer om hvor skillet går mellom en ordførers/politikers formelle og uformelle møter enn det som 

er nevn i kap. 6 i håndbok for ordførere? Det er ordføreren som ønsker å vite hvor grensen går før et møte skal 

anses som et formelt møte med dokumentplikt og innsynsplikt etc. Man tenker da ikke på møter i folkevalgte organ, 

men gråsonen mot private aktører, møter med enkeltpartier etc.

Som utgangspunkt mener jeg at det meste skal dokumenteres og er eventuelt mål for innsyn, og at det er 

unntakene som eventuelt må være hjemlet i lov og avtaler.

Hvis KS har skrevet en artikkel eller sagt noe om denne problemstillingen, så setter jeg pris på å få en link på dette. 

Eventuelt kort kommentere om forståelsen min er ok eller ikke.



Eksamen..

Gå til www.menti.com

Bruk koden: 2623 1631

http://www.menti.com/


Ettermiddagskaffe

Oppstart kl. 13.55



Workshop
- formannskapssekretærens hverdag



Formannskap-
sekretærens
arbeidshverdag



Hils på deres nye kollega!

Case: «Onboarding»

• Hva er det du gjør som «Kari» 

trenger å vite?

• Hva skal til for å lykkes i jobben?

• Del dine beste rutiner, tips og triks!

1. Individuelt: Tenke igjennom: hva    
gjør du som du har lyst til å dele?



Hils på deres nye kollega!

Case: «Onboarding»

• Hva er det du gjør som «Kari» 

trenger å vite?

• Del dine beste rutiner, tips og 
triks!

2. På bordet: Presenter ditt innspill 



Vi samler gullet!

1. Prioriter

2. Beskriv & del



Vi samler gullet!

1. Prioriter

Hva er det viktigst å dele med 

de andre?



Vi samler gullet!
Beskriv:
Gjør det lett for ‘Kari’ og alle andre å forstå 
hva tipset dreier seg om.

F.eks:

– Dette tipset/rutinen/arbeidsmåten handler om…
– Det denne oppgavene skal løse er…
– Det jeg pleier å gjøre er…
– Ofte når jeg gjør denne oppgaven…
– Det som er viktig å huske når jeg gjør dette er..
– Jeg pleier å gjøre dette fordi….
– Når jeg gjør dette samhandler jeg ofte med….
– De som blir ekstra glade når jeg gjør dette er…
– Det som kan bli vanskelig når jeg gjør dette er…
– Hvis man ikke gjør dette, kan dette skje…
– osv.. Hvem/hva/hvorfor/hvordan/hvilke

Del!

https://padlet.com/storbekk/FFF

https://padlet.com/storbekk/FFF


God morgen til dere alle, nye grupper



Dagens program:

• Fra formannskapssekretær til fagperson

• Hvordan skape et godt politisk klima og formannskapssekretærens rolle i 
dette 

• Nye arbeidsformer

• Trusler og hatefulle ytringer



Noen ulike samspill

Samspillet 
mellom 

folkevalgte

Samspillet mellom 
politikk og 
administrasjon

Samspillet med 
innbyggerne



Kjersti Forbord Jensås
Kommunedirektør hos Røros kommune



Hvordan ser dette ut fra ordførerens ståsted



Samspillet mellom folkevalgte



Politisk struktur og kultur kan være så mangt

https://www.dr.dk/nyheder/udland/manden-i-midten-af-det-
britiske-kaos-moed-john-bercow

https://www.youtube.com/watch?v=qvIUa47x_Oc
https://www.dr.dk/nyheder/udland/manden-i-midten-af-det-britiske-kaos-moed-john-bercow


Hva er politisk kultur?

• Det handler om uskrevne regler for hva som er 
god eller akseptabel opptreden på den 
lokalpolitiske arenaen

• Disse uskrevne reglene videreføres bevisst 
eller ubevisst

• Den politiske kulturen påvirker hvorfor man 
gjør som man gjør

• Holdninger, overbevisninger, normer, praksis, 
rutiner

• Oppfattes som selvfølgeligheter

Foto: KS



Formannskapsmodellen, hva betyr 
det for det politiske arbeidet?

• Flertall og mindretall?

• Ordfører som møteleder

• Saksbehandlingsreglement i folkevalgte organ

• Kommunedirektør har ansvar for 
saksutredninger





Parlamentarisme, hva betyr 
det for det politiske 
arbeidet?

• Posisjon og opposisjon

• Ordfører som møteleder

• Kommunerådet fremmer saker til 

behandling i kommunestyret 

• Egne regler i kommuneloven

• Har ikke kommunedirektør



God politisk kultur

• Omforent og mest mulig avklarte roller
– Politikk – administrasjon

• Legge opp til gode politiske prosesser som gir 
rom for debatt og kompromisser før endelig 
vedtak
– Politisk organisering 
– «Posisjon» og «opposisjon»

• Tydelige vedtak
• Formelle arenaer for utveksling av informasjon –

samme informasjon til alle folkevalgte til samme 
tid

• Gode rutiner for rapportering
• Møteplasser for samtaler mellom folkevalgte og 

administrasjonen
• Uformelle møteplasser



Er det «posisjon» og «opposisjon» i ditt 
kommunestyre/fylkesting, og hva gjør det i så fall med 

samarbeidskulturen?





Samspillet mellom de folkevalgte og 
administrasjonen



Hva kjennetegner der det er 
sirkus

• Uavklart politisk situasjon, svakt 
styringsgrunnlag

• Dårlig klima blant folkevalgte

• Personkonflikter på ulike plan

• Rolleblanding begge retninger

• Kompetanse og erfaringsmangel

• Kapasitet





Hva kjennetegner et godt samspill mellom politikk og administrasjon?

➜ Godt politisk klima

➜ Saklighet og ryddighet

➜ Tydelige politiske vedtak

➜ Uformelle møtearenaer

➜ Rolleforståelse mellom politikk og administrasjon

➜ Evalueringer av delegerings- og innstillingsreglement

➜ Tillit

➜ Individuelle trekk ved kommunedirektør

➜ Kommunestørrelse

➜ Kommunesammenslåingsprosess

SPESIELT VIKTIG INGEN BETYDNING

Kilde: Universitetet i Agder 2021



Delegering; hvem bestemmer hva?

Kommunestyret

Delegeringsreglementet

Folkevalgte organer
Prinsipielle saker

Ordføreren
Ikke prinsipielle saker 

Hastesaker

Kommunedirektøren
Ikke prinsipielle saker

Andre rettssubjekter



Ansvarsfordeling og rolleforståelse politikk/administrasjon

Foto: Shutterstock

Kommuneloven 1992

UiA 2021

Lo  & Vabo 2020



Hvordan ser det ut i min kommune/fylkeskommune?



Utsjekking



Nøkkelfaktorer for å lykkes

• Avklaring av roller og god rolleforståelse 

• Lage gode prosesser - når skal folkevalgte 
involveres?

• Politiske styringssignaler = tydelige vedtak i møte

• Formelle arenaer for utveksling av informasjon

• Gode nok rutiner for rapportering

• Møteplasser for samtaler mellom de folkevalgte og 
administrasjonen

• Formalisert informasjon fra administrasjonen, 
skriftlige rapporter

• Samme informasjon til alle folkevalgte til samme tid

• Snakk sammen!
Foto: ScanStockPhoto



Hva kjennetegner de som 
lykkes

• Godt samspill mellom folkevalgte
• Avklart ansvarsdeling mellom ordfører og 

kommunedirektør, hvem skal skinne når?
• Raushet
• Forventningsavklaring
• Oversetterkompetanse
• Orden i administrasjonen
• Lojalitet

Tillit



Hva kan min rolle i samspillet mellom folkevalgte (ordfører) og 
administrasjonen (kommunedirektør) være?



Samspillet med lokalsamfunnet



SÆRLOVER
PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN

KOMMUNE-
LOVENGRUNNLOVEN

Innbyggerdeltakelse
i lovverket



Sørg for å ha en strategi for innbyggerinvolvering. 

Hvorfor + hvem + når = hvordan



INFORMERE

SPØRRE

SNAKKE MED

INNBYGGERNE ER 
MED Å SETTE 
DAGSORDEN

INNBYGGERNE FÅR 
EI HÅND PÅ RATTET

• Ønsker vi å gi innbyggerne informasjon? 
• Ønsker vi å vite mer om hvordan innbyggerne opplever en konkret tjeneste? 
• Eller hva mener innbyggerne om en konkret sak?

Deltakelsestrappa



Snubletråder

➜ Folkevalgte stilles til ansvar 

for sine beslutninger

➜ Deltakelse i enkeltsaker uten 

helhetsperspektivet

➜ Ting tar tid – innbyggerne er 

utålmodige

➜ Ressurssterke aktivister

➜ Et engasjert mindretall

➜ Hvem er representativ?

REPRESENTATIVITET ANSVARSPULVERISERING TIDSHORISONT



Vi har behov for deres hjelp

Har noen av dere gode idéer eller erfaringer med 
god innbyggerdeltakelse?



LUNSJ

12.00 – 13.00

Rommet blir låst



Nye arbeidsformer







Nye arbeidsformer?

• Hvilke grep kan gjøres for å fornye 
arbeidsformen til kommunestyret? 

• Finn en du gjerne vil gå tur med

• Gi en tur i 30 minutter og snakk om: 

Hvilke nye arbeidsformer er mulig å få til i dine 
folkevalgte organer?

Det kan være noe dere allerede har prøvd i din 
kommune, noe dere planlegger eller noe du har 
tenkt på som du har lyst til å prøve (eller noe du 
kom i tanke om akkurat nå)



7733 5156











Hatefulle ytringer og den offentlige samtalen
… og KS Lokaldemokratiundersøkelse

Lise Spikkeland, KS
25. mai 2022

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Kilde: Agderposten

«Du burde tenke litt, 
jævla dumme 
kvinnemenneske og 
ikke oppfordre til 
krig med Russland»



Hets og trusler mot lokale folkevalgte er en fare for demokratiet. Staten må sørge for gode rammer for å 
forebygge og håndtere hatefulle ytringer og konkrete trusler mot folkevalgte, slik at folkevalgtes 
ytringsfrihet sikres i praksis. Gode rammer for en åpen og opplyst samtale og debatt blir enda viktigere 
når prioriteringene blir tøffere.

KS landsting 2020



4 av 10 lokalpolitikere utsatt for hatefulle ytringer eller trusler

39Hatefulle ytringer

13Trusler

%

%



Internett viktigste plattform for fremsettelse

Offentlighetens søkelys eller deres egen partitilhørighet

Ønsket om å påvirke, vise misnøye eller fornærme og ydmyke

Halvparten har blitt enten sinte, lei seg eller har følt avmakt av hendelsene

En fjerdedel har endret atferd 



Råd og anbefalinger



Anbefalinger til kommuner  og fylkeskommuner

• Rutiner for å håndtere

• Integrere i krise- og beredskapsplan

• Fast kontaktperson som følger opp  

• Fast kontaktperson i politiet 

• Tilby folkevalgte «bedriftshelsetjeneste»



Anbefalinger til kommunestyre og fylkesting 

• Folkevalgtopplæring: om tonen i ordskifte og bruk av sosiale medier.

• «Retningslinjer» for ytringskultur

• Ta kollektiv avstand fra hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte.

• Dialog med medier og lokalt politi

• Etablere rutiner for åpenhet og dialog med innbyggere i politiske 

prosesser 

• KS Valgløfte 2019 i den enkelt kommuner?



Anbefalinger til den enkelte folkevalgte

• Være rollemodeller i kommunikasjon 

• Ta avstand fra uakseptable ytringer mot andre 

folkevalgte, 

• Opprette separate politiker-profiler på sosiale medier

• Melde fra om trusler og hatefulle ytringer  

• Sikre digitale bevis

• Ytringsplakater – ref Valgløftet 2019
«Dette er noe av det vanskeligste ved det å være politiker» 



Anbefalinger til partiene

➜ Kontaktperson i partiet

➜ Ressursgruppe rundt politikere

➜ Partiet må ta støyten for upopulære vedtak, ikke den enkelte folkevalgte 

➜ Kurs om debattkultur

➜ Tverrpolitisk erklæring og ytringskultur og debattklima





En veileder og noen eksempler



Hatogtrusler.no









Spørsmål til refleksjon

1. Hva kan vi gjøre for å bistå i å forebygge hets og trusler?

2. Hva kan vi gjøre støtte folkevalgte som blir utsatt for hatefulle ytringer og hets?



KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021/2022



KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021/2022
- måle tilstanden for lokaldemokratiet i egen kommune

Invitasjon til alle – 100 får gjennomføre

Todelt undersøkelse:

Innbyggerdel – 13 spørsmål som samlet sier noe om tilstanden lokaldemokratiet

• Gallupbyrå ringer innbyggerne

Folkevalgtdel – 13 + 28 spørsmål om arbeidet og rollen som folkevalgt

• Elektronisk i kommunestyrets møte

• Sammenslått kommune – mulig å dele opp i opprinnelig kommune

• Egenandel kommunene



Målestokk for godt lokaldemokrati

Pålitelig styre Ansvarlig styre 

Borgernært styre Effektivt styre 

Et godt lokaldemokrati har vi når innbyggerne kjenner seg godt 
representert, de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken 
og er ombud for innbyggerne





Felles spørsmål innbyggere og folkevalgte - hva får kommunen tilbake?



o Bare folkevalgte
o I kommunestyrets møte
o Anonymt!



Spørsmål kun folkevalgte - hva får kommunen tilbake?

Folkevalgte:
Forholdet folkevalgte imellom

Prosentandel enig

I denne kommunen behandler de folkevalgte hverandre med respekt 100

Ordføreren er en ordfører for hele kommunestyret 93

I vårt kommunestyre er det gode politiske debatter 90

I denne kommunen er det store politiske uenigheter 48

Her i kommunen er det dårlige relasjoner mellom flertallskonstellasjonen i 
kommunestyret og de øvrige partiene 

20



Folkevalgte: Arbeidet som folkevalgt

Prosentandel enig

Jeg synes min rolle som folkevalgt er klar 100

Det er lett for meg som folkevalgt å få satt en sak på dagsorden 93

Jeg føler jeg får gjort nytte for meg som folkevalgt 97

Alt i alt trives jeg godt med arbeidet som folkevalgt 97

Jeg synes godtgjørelsen som folkevalgt står i forhold til arbeidsinnsatsen 53

Vervet som folkevalgt er altfor tidkrevende 70

Jeg kan tenke meg å fortsette som folkevalgt i neste periode. 57



Folkevalgte: Forholdet til administrasjonen

Prosentandel enig

Her i kommunen er det godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen 97

Som folkevalgt får jeg den informasjonen jeg trenger fra administrasjonen 90

Det er lett å skaffe seg innsyn i den kommunale virksomheten 63

Administrasjonen iverksetter vedtak gjort i folkevalgte organer på en effektiv måte 80

Administrasjonen fanger opp politiske signaler fra folkevalgte organer 73

I sakene som legges fram for folkevalgte organer er det politiske handlingsrommet 
godt synliggjort

67



Folkevalgte: forholdet til innbyggerne

Som folkevalgt har jeg blitt utsatt for hatefulle ytringer, trusler eller andre 
ubehagelige henvendelser fra innbyggerne

Prosent

Passer svært dårlig 57

Passer ganske dårlig 22

Passer ganske godt 14

Passer svært godt 27



PLASS TIL FLERE!

Les mer
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/tilbud-ks-
lokaldemokratiundersokelse/

Pris omkring 15 000

Gjennomføring
Folkevalgte i kommunestyremøte
Innbyggere gjennom telefonintervju – håndtert av KS og Opinion
- 2. halvår 2022

Ta kontakt lise.spikkeland@ks.no/ tlf 90110048

mailto:lise.spikkeland@ks.no/

