
Din rolle som folkevalgt

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…

• innbyggerne kjenner seg godt representerte, 
• de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken 

og er ombud for innbyggerne, og ….. 
• kommunen leverer det som er lovet.
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Lede

Representere Styre

Arbeidsgiver

FOLKEVALGT
LEDERSKAP



MOBILISERENDE REPRESENTERENDE INKLUDERENDE

Hvordan ta lederskapet?



Hva kjennetegner et godt lokaldemokrati

➜ Intern kultur preget av tillit og åpenhet

➜ Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring

➜ Informasjon

➜ Politisk styringsmodell

➜ Delegering til politiske utvalg og til administrasjon

➜ Målstyring

➜ Interkommunalt samarbeid

➜ Møteledelse 

➜ Kanaler for innbyggerdeltakelse

SPESIELT VIKTIG IKKE ENDTYDIG

Kilde: KS 2017



Forventninger fra 
innbyggerne

SOM FOLKEVALGT ER 
DU UNDER PRESS

En kritisk og 
årvåken presse

En sterk stat

Hvordan ta lederskapet?

Oppgavevekst og 
komplekse prosesser



Kommuneplanens samfunnsdel



01/05: Tertialrapportering

DES JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUNJUL

AUG

SEP

OKT

NOV

Statsbudsjettet

01/09: Tertialrapportering

31/12: Frist for behandling 
av økonomiplan og 
årsbudsjett

Kommunedirektøren legger frem sitt 
forslag til budsjett/økonomiplan

Behandling i partigrupper, eventuell 
innbyggermedvirkning, behandling i 
formannskap og kommunestyre

Kommuneproposisjonen

30/06: Årsregskap og årsberetning vedtatt

MULIG 
HANDLINGSROM 

FOR POLITISK 
BEHANDLING

Hvordan finne det økonomiske handlingsrommet
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Plan for 
forvaltnings-

revisjon

Vedtas en gang i 
valgperioden, men 

bør vedtas årlig

Innen utgangen av 
året 

Vedtas innen 
utgangen av året

Første hele året:



Hvordan utøve folkevalgt lederskap i praksis

• 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
• Kreve å få en sak på saklista, ekstra 

kommunestyremøte
• Verbalforslag i budsjettet
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«Det er viktig å huske på at de planene dere har vedtatt, gir føringer for 
enkeltsakene som du er opptatt av. Når budsjettet er vedtatt, vil det være 

lite rom for å komme med nye forslag som koster penger. Da må du i så fall 
fremme forslaget når budsjettet skal revideres.»



Folkevalgtes rettigheter og plikter



Som folkevalgt har du både rettigheter og plikter

• Rett og plikt til å delta i møter

• Fri fra arbeid
• Dekning av utgifter og økonomisk tap
• Arbeidsgodtgjøring
• Godtgjøring ved frikjøp
• Ettergodtgjøring
• Pensjonsordning
• Sykepenger
• Yrkesskade
• Permisjoner 
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Fredrik Folkevalgt

Å stå i stormen

https://youtu.be/pKfH-iVr2ak


Lillevik kommune har 43 medlemmer i kommunestyret og 
behandler 150 saker i året.

«Alle» sakene er initiert av kommunedirektøren og er levert i 
henhold til kommunens årshjul. Saken blir sendt ut i god tid 
før møtet  og det er god tid til å ta stilling til 
kommunedirektørens forslag til vedtak. Det er enkelt å være 
kommunestyrerepresentant i Lillevik!

Kåre Sand som har sittet i kommunestyret i tre perioder. Han 
har stilt mange grunngitte spørsmål i løpet av disse årene, og 
alle disse har blitt besvart med god informasjon. Men hvor ble 
politikken av?

Case
Politikk er å ville
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Nå er han lei. I denne perioden har partiet hans laget en liste 
over ting de vil gjennomføre eller i det minste foreslå i løpet 
av det første året i valgperioden. 

Hvordan kan Kåre Sand og kommunestyret få fremmet de 
sakene de har gått på valg på, og sette dagsorden på det 
politiske arbeidet?

Case
Politikk er å ville
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