
OPPLÆRING FOR FOLKEVALGTE I SKAUN 13. FEBRUAR 2020



PROGRAM POLITIKEROPPLÆRING

• 08.30 Velkommen ved ordfører

• 09.00 Roller og samspill ved Helen og Gunnhild (inkl. kaffepause og taushetserklæring) 

• 10.30 Delegeringsreglement ved Jan-Yngvar

• 11.00 Presentasjon av Skaun kommunes utviklingsstrategi ved Hege 

• 11.30 Lunsj

• 12.30 Kommunalt planverk ved Sigve 

• 13.15 Presentasjon av kommunens digitaliseringsstrategi ved Erik

• 13.30 Kaffepause

• 13.45 Hvordan finne fram i saksdokumenter på I’Pad og nettside ved Elisabet og Ida

• 14.30 Presentasjon av kommunens kommunikasjonsstrategi ved Helen og Gunnhild

• 15.00 Oppsummering og takk for i dag



VELKOMMEN SOM FOLKEVALGT

• Ombudsmann/kvinne – ikke saksbehandler

• Vær aktiv – og konkret

• Etikk

• Bruk innbyggere som har kunnskap

• Forholdet til mediene
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DISKUSJONSOPPGAVE 

• Hvordan kan vi hente kunnskap fra, og involvere rådene?

(Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse               

og ungdomsråd)

• Hvordan kan vi bruke mediene, både lokalavisa og sosiale 

media? Og til hva? 
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DE FOLKEVALGTES ROLLE

Ombudsrollen og styringsrollen utgjør forskjellige sider av folkevalgtes oppgaver som 

representanter for befolkningen. 

Ombudsrollen handler om den folkevalgte som bindeledd til innbyggerne og ulike måter 

denne kontakten kan ivaretas på.

Styringsrollen handler om de folkevalgtes lederskap, styring og kontroll når det gjelder 

kommunens oppgaveløsning.

Baldersheim, H. og Lawrence E. Rose (2015)
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SKAUN – EN NORSK VELFERDSKOMMUNE

• Den norske velferdskommunen er trolig den mest komplekse 

organisasjonen i verden – målt i omfanget av oppgaver og 

variasjonsbredden i dem. Selv store internasjonale konsern med 

tusener av ansatte har ikke så mange og ulike oppgaver.

• Samspillet mellom politikk og administrasjon er en nøkkelfaktor 

i utviklingen av en god kommune.
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KOMMUNENS VIKTIGSTE OPPGAVER
SAMFUNNSUTVIKLING – FORVALTNING - TJENESTEPRODUKSJON
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POLITIKK
STYRE KOMMUNEN

• Fastsette mål
• Prioritere 

(oppgaver/tjenester 
og ressursbruk)

• Tildele økonomiske 
rammer

• Delegere myndighet
• Føre kontroll

ADMINISTRASJON
UTFØRE DAGLIG 

ARBEID

• Utrede saker og gi 
folkevalgte råd

• Iverksette og 
gjennomføre politiske 
beslutninger og 
vedtak

• Informere folkevalgte 
om resultater og 
måloppnåelse

Prinsipp 1

Demokrati/deltakelse

Prinsipp 2

Frihet/autonomi
Prinsipp 3

Effektivitet

SAMSPILL



SAMSPILL POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Gruppeoppgave

• Hva beskriver et 

godt samspill 

mellom politikk 

og administrasjon?

• Hvordan er det i 

Skaun?



Ordfører – utvidet myndighet

• Møte-, tale- og forslagsrett i alle folkevalgte organer med 

unntak av kommune- og fylkesråd og organer under dem. 

• Talerett i kontrollutvalget.

• Myndighet til å treffe vedtak i hastesaker og opprette 

utvalg på eget initiativ. 



Kommunedirektør

• Tittelen rådmann erstattes av den mer kjønnsnøytrale 

kommunedirektør. 

• Skillet mellom administrasjonen og folkevalgte blir tydeligere. 

• Kommunedirektørens helhetlige ansvar videreføres og understrekes. 

• Personalansvar for administrasjonen og styrket ansvar for 

internkontroll.



Ordfører

Ansvar for den politiske arena

Kommunens juridiske person

Kommunens ansikt utad

Kommunens fremste ombudskvinne

Deltar ikke i behandling av enkeltsaker som 

gjelder personalspørsmål (unntatt som 

representant i folkevalgt organ). Er bevisst på at 

tjenestevei følges

Hovedkontakt til kommunedirektøren

Ansvar for tilrettelegging for næringslivet ut fra 

politiske vedtak

Setter dagsorden for politisk arbeid

Møteleder i politiske fora

Kommunedirektør

Ansvar for administrasjonen

Vil i praksis være sentral i utredninger

Er ofte synlig utad sammen med ordfører

Kommunens fremste administrative leder

Håndterer daglige personalsaker.

Hovedkontakt til ordfører

Ansvarlig for tilrettelegging for næringslivet ut 

fra politiske vedtak

Tilrettelegger for politisk dagsorden og setter 

dagsorden for administrativt arbeid



Muligheten for 

tekst på bilde
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GRUPPEOPPGAVE:

Ett av dilemmaene dine som folkevalgt er at du ofte 

kommer i skvis mellom ønskene om å gjøre mer for 

kommunen, og behovet for å saldere budsjett.

Upopulære avgjørelser vil være en del av oppgaven, 

og ditt ansvar er å argumentere saklig og 

konsekvent for hvorfor du velger det ene framfor 

det andre.

• Hvordan kan du møte disse utfordringene på 

best mulig måte?



Tilbakemeldinger

• Dersom vi – i løpet av våren - skulle ha 

en dag eller en ettermiddag til med 

opplæring for folkevalgte, hva ønsker 

dere da å få mer innsikt i / lære mer om?


