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Folkevalgt i kommunen 

En selvstendig og nyskapende kommunesektor
Folkevalgt lederskap
Folkevalgt styring og ledelse av kommunen 
Samspillet med administrasjonen
Samhandle med lokalsamfunnet
KS – kommunesektorens organisasjon



Rolleforståelse og
rolledeling

Samspillet med 
administrasjonen



• Hva er rådmannens ansvar?

• Delegering til rådmannen

• Roller og rolleforståelse

• Tiltak for god samhandling

• God arbeidsgiverpolitikk

• Arbeidsgiveransvaret for 
rådmannen

DELKAPITLER



Hva er rådmannens ansvar?

• Øverste leder for den kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen

• Plikter å sørge for at sakene er forsvarlig utredet

• Har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget

• Har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp



Delegering til rådmannen

• Delegering betyr overføring av myndighet

• Det er verken hensiktsmessig eller effektivt at de folkevalgte
organene skal fatte alle beslutninger selv. 

• Folkevalgte avklarer de prinsipielle spørsmålene.

• Rådmannen behandler enkeltsakene på grunnlag av dette

• Delegeringsreglementet skal behandles innen utgangen av det
første hele året i perioden.



 Hvor viktig er det at dere som folkevalgte ikke befatter dere 
med detaljer, men i stedet utøver politikk gjennom 
overordna styring, strategier og tydelige prioriteringer?

 Hva kan bli resultat av politisk detaljstyring der faglig skjønn 
skal utøves?

 Hvor går grensene? Er vi ikke valgt inn i kommunestyret for 
også å utøve politisk skjønn, også i detaljer?



Roller og rolleforståelse

Ethvert folkevalgt lederskap er avhengig av et godt samspill med 
sin egen administrasjon. Og skal forholdet mellom de folkevalgte 
og administrasjonen bli godt, kreves det respekt og aksept for de 
ulike rollene. Tillit er helt sentralt i dette samspillet. 



«Samspillet mellom folkevalgte organer og 
administrasjonen forutsetter en kontinuerlig og 

god rolleavklaring og respekt for hverandres 
roller.»



Tiltak for god samhandling

• Styringsdialog

• Formelle arenaer for utveksling av informasjon

• Tydelige vedtak i de folkevalgte organene

• 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



«Det gjelder å spille 
hverandre gode!»



 Hvilke føringer ligger i Skaun kommunes 
delegeringsreglement som tydelig definerer 
rollene?

En kort gjennomgang av hovedpunktene



Folkevalgtes arbeidsgiverrolle 

Denne rollen er kanskje den mest 
kompliserte og som krever 
tydelige avklarte roller, samt at 
folkevalgte opptrer som kollegium

Nødvendig med en 
gjennomarbeidet og omforent 
arbeidsgiverpolitikk, som 
praktiseres



Din rolle som arbeidsgiver 

• Kommunestyret / fylkesting er 
øverste ansvarlige arbeidsgiver
- som kollegialt organ 

• Utøvelse av arbeidsgiverrollen 
påvirker kommunens 
/fylkeskommunens attraktivitet 
som arbeidsplass og omdømme
som leverandør av tjenester  

• Folkevalgte og administrasjon 
= én part i samarbeidet med 
ansattes organisasjoner 



Hvorfor er arbeidsgiverrollen så viktig? 

• Arbeidsgiverpolitikken 
avgjørende for å løse minst to 
hovedutfordringer framover; 

– Evne til å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere for å 
løse oppgavene 

– Evne til utvikling og nyskaping 



Arbeidsgiverutfordringer i dag 

• Deltid

• Sykefravær

• Rekruttering ledere

• Rekruttering spisskompetanse 

• Evne til nyskaping og innovasjon

• Lederrekruttering  

• Sikre effektiv ressursbruk



God ledelse – nøkkelen for å lykkes

• Ledelse handler om å lede 
mennesker og takle 
motstand

• Politiske og administrative 
ledere er veivisere for hva 
god ledelse er i 
organisasjonen

• En god leder utfordrer, stiller 
krav og støtter sine 
medarbeidere

• En god leder feirer seire



Gode ledere er drivere for innovasjon

• Har evne til å se hvor det er behov for å skape 
noe nytt

• Har risikovilje og mot til å bevege seg i ukjent 
terreng

• Etterspør nye løsninger og bringer forskjellige 
folk og miljøer sammen

• Skaper trygge og rause rammer for innovasjon 
og setter nyskaping i system

• Tillater at det gjøres feil – og lærer av feilene

• «Du skal leve godt med usikkerhet, tåle 
motstand, og ha mot og utholdenhet» 



Dine verktøy i rollen som arbeidsgiver  

• Lokal arbeidsgiverpolitikk 

– verdier, holdninger og handlinger som en arbeidsgiver 
står for og praktiserer

• Scenario-kunnskap som grunnlag

• Lokale arbeidsgiverstrategier 

– plan som skal bidra til å konkretisere og realisere 
arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av 
nåsituasjonen, prioriterte mål og tiltak

• Delegeringsreglement  



Arbeidsgiveransvaret for rådmann

• Kommunestyret tilsetter og er 
arbeidsgiver for rådmannen

• Ordfører et særlig ansvar, men 
samtidig søke ordninger lokalt som 
ivaretar bred forankring i 
kommunestyret

• Oppfølging arbeidsgiveransvaret viktig 
for å bygge tillit, få til et godt samspill 
og forebygge konflikter 

• Hvordan foregår samspillet i Skaun?



Folkevalgt styring og ledelse av
kommunen og fylkeskommunen



• Politisk organisering

• Hvordan får jeg en sak opp til 

politisk behandling?

• Hvem skal innstille i saker?

• Hvordan gjennomføre en god 

beslutningsprosess?

• Hvordan organisere 

oppgaveløsningen?

• Kommunal planlegging

• Hvordan bruke de økonomiske 

verktøyene?

• Hvordan gjennomføre 

egenkontrollen?

• Folkeskikk for folkevalgte
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Politisk organisering

Obligatoriske folkevalgte 
organer:

• Formannskap/fylkesutvalg

• Kontrollutvalg

• Administrasjonsutvalg 
(Administrasjonsutvalget kan
erstattes av en annen ordning
etter avtale med de ansatte)

Frivillige folkevalgte organer:

• Kommunestyre- eller 
fylkestingskomiteer, utvalg, 
kommunedelsutvalg, styre 
for institusjon



Politisk organisering i Skaun kommune?

En kort gjennomgang.

Begrunnelse for valgt modell?

Administrativ organisering? Flere muligheter!



Hvordan får jeg en sak opp til politisk behandling?

• Reise en sak eller en debatt

– «rette en forespørsel til lederen i møtet»

– Grunngitt spørsmål

– Interpellasjon

– Private forslag

– Muntlig spørretime

• Fremme alternative forslag til vedtak



Hvem skal innstille i sakene som skal opp til
behandling? 

Innen utløpet av det første
hele året skal dere ta stilling til
hvem som skal innstille i 
sakene som skal behandles i de 
folkevalgte organene



Hvordan gjennomføre en god 
beslutningsprosess?

• Ingen absolutt oppskrift.

• Åpenhet er en forutsetning.

• Saken skal være forsvarlig utredet i sin fulle bredde 
(rådmannens ansvar).

• Habilitet/inhabilitet?

• Involvere innbyggerne? I hvilke saker og hvordan?

• Organiseringen av det politiske arbeidet?

• Klare ansvarslinjer.

• Hva med de ansatte?



Hvordan organisere oppgaveløsningen?

Stor frihet til å organisere virksomheten:

• Egen driftsorganisasjon                 Det overordnede ansvaret 

• Selvstendige rettssubjekter            ligger alltid i kommunestyret

• Kjøp av tjenester

• Interkommunalt samarbeid



Selvstendige rettssubjekter

• Interkommunalt selskap (IKS)

• Aksjeselskap



Et sammenhengende nasjonalt plansystem

Kommunal 
planstrategi

Regional 
planstrategi

Nasjonalt 
forventnings-

dokument



Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

• Økonomiplan

• Årsbudsjett

• Årsregnskap og årsberetning

• Finansforvaltning
Årsberetningen og 

årsregnskapet er to av de 
viktigste hjelpemidlene 
dere har når neste års 
budsjett skal legges.



Kommunesektorens inntekter er mer enn 
500 mrd kroner (økning eller utflating/reduksjon?)

Kommunenes inntekter:
• Skatteinntekter fra egne innbyggere
• Statlige overføringer

• rammetilskudd 
• øremerkede tilskudd 

• Gebyrer, avgifter eller brukerbetalinger fastsatt av 
kommunen

• Kommunene kan ta eiendomsskatt, og enkelte 
kommuner har betydelige inntekter fra kraftverk



Folkeskikk for folkevalgte



HVA KAN

LIGGE AV KONKRET

INNHOLD I FORVENTET

FORLKESKIKK FOR FOLKEVALGTE?

Trenger vi omforente kjøreregler?



TILLIT

 Tillit bygges over tid

 Tillit mellom folkevalgte og innbyggere

 Tillit mellom folkevalgte

 Tillit mellom folkevalgte og ansatte





Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…

• innbyggerne kjenner seg godt 
representerte,

• Politikerne prioriterer og fatter 
tydelige vedtak 

• de folkevalgte setter dagsorden, 
styrer ressursbruken og er 
ombud for innbyggerne, og ….. 

• kommunen leverer det som er 
lovet.



HVILKE FORHOLD

HENDELSER

KULTURTREKK

HVILKEN ARBEIDS- OG OMGANGSFORM ETC

KAN RIVE NED ELLER ØDELEGGE OPPARBEIDET TILLIT?



Etikk

Kommunesektorens etikkutvalg har sagt: «Etikkutvalget ønsker å 
utfordre og oppfordre kommuner, fylkeskommuner og 
kommunale bedrifter til å legge vekt på etisk lederskap og 
gjennomføre etiske diskusjoner og dilemmatrening, utvikle 
strategier for å styrke kommunens verdier i praksis og sette i verk 
tiltak for å styrke den etiske beredskapen i organisasjonen.»



Kommunelovens formålsparagraf

"Loven skal også legge til rette for 
en tillitsskapende forvaltning som 
bygger på en høy etisk standard."



ETISKE DILEMMA

oHvilke konkrete saker, hendelser, 
forhold kan utfordre etikken i 
politikken?



HABILITET

INHABILITET



Tema for dagene 3 og 4?

Hvilke lover er førende for de ulike 
tjenesteområdene og for kommunal 
forvaltning?

Forholdet mellom lovtekst – forskrift –
veileder?

Scenario-gjennomgang?



Er ressurseffektivitet et mål i seg sjøl?

Kommunereformen – en SWOT-analyse?

En bærekraftig flerkulturell kommune?

Når våre verdigrunnlag utfordres? 



KS – kommunesektorens 
organisasjon



• Hvilke roller har KS?

• KS styres av medlemmene

• KS-konsernet består av mer 

enn KS

• KS’ informasjonskanaler
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Visjon for KS

En selvstendig 

og nyskapende 

Kommunesektor

Oppdraget er å sikre 
kommunesektoren best mulige 
rammebetingelser og fremme sektoren 
som inngangsport til 
velferdssamfunnet.



19 fylkeskommuner
428 kommuner
500 bedrifter

som har 
440 000 ansatte (184 mrd kroner)
11 500 folkevalgte
450 milliarder kroner (totalt)

- og fem millioner innbyggere 
som får gode tjenester.

En omfattende 
virksomhet



Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Daglig drift Utviklingspartner



• Over 500 bedrifter med kommunalt hel-/ deleierskap 

• Eget rettssubjekt

KS Advokatene

KS Advokatene er et fullfaglig kontor innenfor KS som yter 
bistand innenfor de fleste rettsområder. KS Advokatenes 
kompetanse er sammensatt for å dekke kommunesektorens 
spesielle behov.

Søstra:



KS er ikke:

• et tilsyn som passer på at kommunesektoren følger lover 

og pålegg

• et direktorat som instruerer medlemmene

• statens utviklingspartner for å ”ensrette” kommunene

• de kommunale profesjonsgruppenes organisasjon 



Tillitsvalgte i KS

• Engasjerte og aktive 
medlemmer er avgjørende for 
at KS skal lykkes

• Verv i KS krever tid, kunnskap 
og engasjement

• Tillitsvalgte i KS representerer 
kommunene – ikke partiene

• Leder KS’ tverrpolitiske arbeid 
for medlemmenes samlede 
interesser



KS lokalt - medarbeidere

• 5 medarbeidere lokalisert ved kontoret i Trondheim

• Organisert administrativt i region Midt-Norge

• Stor dugnadsinnsats fra medlemmene
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