
Samhandling i folkevalgte organer

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Fredrik Folkevalgt

En vanskelig begynnelse

https://youtu.be/AZ4W0iD6Vb0


Samspillet folkevalgte i mellom

• Struktur
• Politisk klima og kultur 
• Informasjon 
• Ordførers rolle
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Kommuneloven gir kommunene organisasjonsfrihet



➜ Kommunestyre og fylkesting

➜ Formannskap og fylkesutvalg

➜ Kommuneråd og fylkesråd

➜ Utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg

➜ Arbeidsutvalg

➜ Felles, folkevalgt nemd i vertskommunesamarbeid

➜ Styret for deler av den kommunale  virksomheten i 

parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner

➜ Representantskap og andre styringsorganer for et 

interkommunalt politisk råd

➜ Representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap

➜ Et kommunalt  folkevalgt organ hjemlet i særlov

FOLKEVALGTE ORGANER

➜ Partssammensatte utvalg

➜ Styret for en institusjon

➜ Underordnede styringsorganer for et kommunalt 

oppgavefellesskap

➜ Styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

➜ Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

ANDRE KOMMUNALE ORGANER

To ulike typer organer



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 
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Tydelig informasjon

• Lik informasjon til alle til samme tid
• Forstår du ikke det som står/sies så må du 

spørre
• Ikke vedta noe du ikke forstår
• Omfang av informasjon
• Klart språk
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Ordfører for alle

• Rollemodell
• Ansvar for den politiske arena
• Sette dagsorden for politisk arbeid
• Kommunens ansikt utad, døråpner
• Møteleder
• Kan få myndighet til å treffe vedtak i hastesaker 

og i ikke-prinsipielle saker
• Kan få myndighet til å opprette utvalg
• Har forslagsrett i alle organer unntatt 

kontrollutvalget
• Kommunens fremste ombudsmann/kvinne
• Hovedkontakt til kommunedirektøren
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Saksbehandlingsregler folkevalgte organer



Hvordan gjennomføre en god beslutningsprosess?

• Ingen fast oppskrift
• Åpenhet er en forutsetning
• Saken skal være utredet i sin fulle bredde 

(kommunedirektørens ansvar)
• Inhabilitet?
• Involvere innbyggerne?
• Organiseringen av det politiske arbeidet?
• Klare ansvarslinjer
• Hva med de ansatte?

Foto: Mostphotos



Folkevalgte organer skal behandle sine saker og treffe sine vedtak i møter

• Innkalling, sakliste og kunngjøring
• Møteledelse
• Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, 

også om saker som ikke står på saklisten
• Møteplikt og stemmeplikt
• Sakliste
• Møtebok
• Hovedregelen er åpne møter
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Habilitet

• Ikke kritikkverdig å være inhabil
• Kritikkverdig å ikke reise spørsmålet 

selv
• Beskytte parter
• Beskytte det enkelte medlem
• Ikke noe bekvemmelighetsflagg

• Opprettholde tilliten til kommunen

➜ Automatisk inhabil

➜ Part 

➜ Slektskap 

➜ Verge / fullmektig

➜ Leder, styremedlem, 

bedriftsforsamling

➜ Skjønnsmessig vurdering

➜ «fordel, tap, ulempe»

➜ «egnet til å svekke 

tilliten til upartiskhet»

➜ § 11-10 Inhabilitet for 

folkevalgte

➜ § 11-11 Fritak av personlige 

grunner

FORVALTNINGSLOVEN §6 KOMMUNELOVEN



Hva er rett og galt? 

• Etikk er læren om moral (moralfilosofi)
• Hvordan bør en handle
• Sentrale begrepspar;

– Rett og galt
– Tillatelig og utillatelig
– God og dårlig 

• For oss i kommunal sektor;
• Hvordan bør vi handle / opptre for å 

opprettholde tilliten – jmf § 1 Kommuneloven 
«tillitsskapende»



Refleksjonsoppgave
Samhandling i folkevalgte organer

1. Hvordan vil vi ha det i vårt kommunestyre?

2. Hvordan kan ordføreren bidra til et godt politisk klima?


