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Roller og god praksis i lokaldemokratiet



Ordfører Inger Lise Stulien



Roller og god praksis i lokaldemokratiet

16.00 
Velkommen ved ordfører
Introduksjon Steinar Eilertsen og Jan Inge Tungesvik

16.05 
Ny kommunelov – hva er det viktigste? 
v /Steinar

16.15
Etter 1 ½ år som folkevalgt i Åseral, hvordan har det vært?
3 folkevalgte reflekterer og intervjues av prosessleder

16.35
Styrket lederskap i kommunal sektor. Gjeldende rett, roller og 
rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektører
En presentasjon av arbeidet gjennomført av senter for anvendt 
kommuneforskning
v/Jan Inge

17.00
Påfyll kaffe

17.05
Roller og rolleavklaringer
Jan Inge innleder til to case som fokuserer på god praksis
Samtale i plenum

17.50
Samtale med ordfører og kommunedirektør om erfaringene og veien 
videre for fortsatt godt samspill i Åseral.



Hvilke muligheter gir ny kommunelov?

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Formålsbestemmelsen

• Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og 
legge nødvendige rammer for det. 

• Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt 
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. 

• Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for 
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. 

• Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende 
og bærekraftige. 



Blir det mer selvstyre?

Ja, men avhenger også av 
praktiseringen



Stor lokal autonomi 

Kilde: Baldersheim, 2018

Men fanger ikke opp norske særtrekk 



Egen folkevalgt 
ledelse

Eget rettssubjekt
Tar avgjørelser på 
eget initiativ og 

ansvar

Begrensninger i 
selvstyret krever 

hjemmel i lov

Ulike elementer ved det lokale selvstyret er lovfestet 



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

Nærhetsprinsip
pet

Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til 
det forvaltningsnivået som er nærmest 

innbyggerne 

Finansierings-
prinsippet 

Innenfor rammene av nasjonal økonomisk 
politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha 
frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom

Forholdsmessig
hets-prinsippet

Det kommunale og fylkeskommunale 
selvstyret bør ikke begrenses mer enn det 

som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål



Blir det bedre lokaldemokrati?

Ja, men avhenger også av 
praktiseringen



Godt samspill politikk og administrasjon   

Folkevalgt lederskap er avhengig av et godt samspill med sin administrasjon. Og skal forholdet 
politikk og administrasjonen bli godt, kreves det respekt og aksept for de ulike rollene.

Tillit er helt sentralt i samspillet. 

(Tillit KS’ folkevalgtprogram ) 



Hvem er folkevalgt?

• Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av 
kommunestyret og fylkestinget og personer som et folkevalgt 
organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet 
kommunalt organ etter § 5-2.

• Dersom administrativ ledelse velges inn i underordnede 
organer i kommunalt oppgavefellesskap, så skal de likevel ikke 
anses som folkevalgte.

Foto: Svein Sundsdal, NRK



Endringer som styrker politisk styring  

• Lovfester at kommuner og fylkeskommuner 

er undergitt folkevalgt ledelse 

• Mer styringsinformasjon til kommunestyret 

som kollegium  

• Prinsipielle saker kan bare behandles 

av folkevalgte organer

• Representantskapet i kommunalt 

oppgavefelleskap – valgbarhetsregler 

Foto: Eva Kvelland 



• Klarere skille mellom administrasjon og folkevalgte
• Kommunedirektørens utredningsplikt og iverksettingsplikt 

er presisert
• Folkevalgte organers føringer og instrukser på 

kommunedirektørens arbeid skal skje i form av vedtak
• Kommunedirektøren ansvar for en styrket internkontroll
• Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret



Hva har betydning for god lokaldemokratisk styring?

SPESIELT VIKTIGE

Intern kultur preget av tillit og åpenhet

• Åpenhet, innsyn og inkludering 

• Ordførerens rolle er viktig

Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring

• Delegeringsreglementet!

Informasjonstiltak forutsetning for 

• Delegering og målstyring 

• Tiltak for borgernærhet 

• Innsyn gir tillit og nødvendig for å holde de styrende ansvarlige 

IKKE ENTYDIG 

• Politisk styringsmodell

• Delegering til politiske utvalg og til administrasjon

• Målstyring

• Interkommunalt samarbeid

• Møteledelse 

• Kanaler for innbyggerdeltakelse

Kilde: NIBR, UiO, ISF, 2013

Tydeliggjøres
Fortsatt stor 

organisasjonsfrihet







Spørsmål?



Etter 1 ½ år som folkevalgt i Åseral, hvordan 
har det vært?

3 folkevalgte reflekterer og intervjues av 
prosessleder

Tore Forgard
Inger Lise Austrud
Anne Lisbeth Thorsland 

Det akademiske kollegium



Det finnes kun 4 måter å lede en 
organisasjon på



1. Gjennom direkte tilsyn (små bedrifter)

2. Gjennom regler og rutiner (eks. fly, olje- og offshore)

3. Gjennom standardisering av kompetanse, evner og 
ferdigheter (sykehus, kommunen)

4. Gjennom standardisering av kultur og holdninger (alle, frivillig 
sektor, politisk parti)



Kulturens kilder

• Kontekst – Norge, Sørlandet, 2021

• Struktur - Politisk styrt, offentlig virksomhet, profesjonelt byråkrati, 
stor organisasjon, kompleks og sammensatt virksomhet

• Sterke personligheter – enkeltpolitikere, enkelledere.

• Andre sterke, tydelige og synlige personligheter som; enkelte ansatte, 
enkeltstående tillitspersoner, enkelte innbyggere

• De 2 øverste er faste. De nederste er i prosess. 



Hvem må kunne hva?

• Behovet for type kompetanse er ulikt på ulike nivå i organisasjonen

• Behovet for sosial og relasjonell kompetanse gjelder for alle – uansett nivå



Oppsummering
• Kommunen er et komplisert, rettferdig og forutsigbart byråkrati

• Sykepleiere, lærere, fagarbeidere, økonomer og statsvitere er alle en del av det 
det samme byråkratiet

• Kommunestyret er byråkratiets toppledelse og øverste arbeidsgiver

• Alle som ikke er politikere i kommunen er ansatte – også ledere,  rådgivere og 
saksbehandlere

• Kommunen kan ledes gjennom direkte tilsyn, rutiner, kompetanse og kultur

• Kommunestyre er den potensielt sterkeste kilden til kommune-kulturen

• Du er leder 24/7. Alt du gjør, skriver og sier er med på å forme kulturen i 
kommunen. 



Styrket lederskap i kommunal sektor. Gjeldende rett, roller og rolleforståelse 
mellom folkevalgte og kommunedirektører
En presentasjon av arbeidet gjennomført av senter for 
anvendt kommuneforskning, UIA.

Prestisjeprosjekt til Senter for anvendt kommunalforskning. Fra venstre: Professor og senterleder 
Morten Øgård, professor Iris Nguyen-Duy, forsker Linda Hye, forsker Nadja Kühn, seniorforsker Harald Baldersheim 
og seniorrådgiver Nichole M. Silva Elgueta.



Styrket lederskap i kommunalsektor

Ønsker du å lese rapporten i sin helhet?

Rapportens del 1 og del 2 er tilgjengelig på KS 
nettsider

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/godt-samarbeid-mellom-politikk-og-administrasjon/


Formål og gjennomføring av prosjektetOppdraget: Oppdatert 

kunnskapsgrunnlagom hva som kjennetegner et godt samspill mellom 

folkevalgte og administrasjon, og da særlig mellom folkevalgte og 

kommunedirektøren. 

1. En fremstilling av gjeldende rett og hvordan ny kommunelov styrker både det 

folkevalgte og det administrative nivået, og bidrar til en klarere ansvarsfordeling.

Juridisk betenkning av ny kommunelov

2. Hva som i praksis kjennetegner et godt samspill mellom de folkevalgte og 

administrasjon, og hvilke virkemidler som kan brukes for å utvikle samspillet

Nasjonal spørreundersøkelse til alle landets ordførere (65 %) og 

kommunedirektører (58 %)

3. Særlig kunnskap om kommunedirektørens rolle og hvordan kommunestyret utøver 

sin profesjonelle arbeidsgiverrolle overfor kommunedirektøren.

Casestudier i 10 utvalgte såkalte «best-case» kommuner. Utvalget er gjort gjennom en 

innledende kartlegging og ett sett av kriterier for å sikre relevant sammensetning av 

kommuner.

Dybdeintervju med hhv. ordfører og kommunedirektør i de 10 kommunene. Totalt 20 

intervju.



Hva var den man fant?

Highlights fra undersøkelsen.



.

Skarpere skille mellom politikk 

og administrasjon

•Gjennom tydeliggjøring av oppgaver, 

ansvarsområder og kontrollansvar. 

•Søker å skape harmonisk samarbeid og 

forebygge konflikt, sikre tilstrekkelig politisk 

innflytelse og samtidig sikre tilstrekkelig 

administrativ autonomi. 

•Legger premissene for kommunikasjon, dialog 

og samarbeidsrelasjoner. 

•Det legges til rette for samspill og kontroll på 

bakgrunn av at aktørene har komplementære 

funksjoner og har løpende behov for å 

samarbeide. 

•Lovfestingen av det kommunale selvstyret

•Et styrket politisk lederskap og en styrket øverste leder 

for administrasjonen, med tydeligere roller og oppgaver.



.

Forholdet mellom de folkevalgte og 

administrasjon -de viktigste 

lovendringene
•Tydeliggjøring i ny kommunelov av hva som er 

folkevalgte organer og hvem som er folkevalgt. Forbud 

mot å blande folkevalgte og administrasjon i et og 

samme organ.

•Klarere ansvarsforhold, bl.a. ved at alle prinsipielle 

saker behandles av folkevalgte organer. Delegasjon til 

administrasjonen er begrenset til delegasjon til 

kommunedirektøren.

•En tydeliggjøring av kommunedirektørens lederrolle.

•Videreføring av kommunedirektørens viktige 

oppgaver, samt tildeling av nye oppgaver (det løpende 

personalansvaret for den enkelte, jf. koml. §13-1 siste 

ledd) og styrking av internkontroll.

•Styrking av kommunedirektørens faglige 

selvstendighet og integritet bl.a. ved utøvelsen av 

utrednings-og rapporteringsplikten (krav om forsvarlig 

utredning med et faktisk og rettslig grunnlag) og 

arbeidsgiveransvaret (kommunedirektøren kan ikke 

instrueres om utøvelsen av det løpende 

personalansvaret).

➢Utfordringeneoppstår når disse reglene skal 

anvendes i praksis –særlig når politikerne og 

administrasjonen interagerer.



.
Hvordan går det i norske kommuner??



Forholdet mellom de folkevalgte og administrasjon –Gråsoner og 

uklarheter i ny kommunelov (et utvalg)

•Uklarhet i loven når det gjelder «møter» og særlig hvilken status 

mulige møtearenaer har, der folkevalgte (herunder ordfører) og 

administrasjon møtes, bl.a. for å drøfte hvordan samspillet dem 

imellom kan realiseres, uten at dette nødvendigvis er et «møte» i 

kommunelovens forstand.

•Lovfestingen av kommunedirektørens personalansvar aktualiserer 

spørsmålet om hva fordeling av arbeidsgiveransvaret mellom 

kommunestyret og kommunedirektøren praktisk eller konkret 

innebærer. Vanskelig grensedragning mellom utøvelsen av 

arbeidsgiverpolitikk og løpende personalansvar.

•Det er vanskelig å angi klart hvor grensen mellom instruksjon (med 

grunnlag i overordningsforholdet) og ansvaret for forsvarlig utredning 

går.

•Det er vanskelig å angi hva som er «prinsipielle» saker.

➢Til tross for disse uklarheter og gråsoner gir ny kommunelov klarere 

rammer og rettsregler på enkelte områder. Den åpner for en 

annerledes dynamikk folkevalgte og kommunedirektør imellom, som 

kan bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt reglene og dermed til 

bedre respekt for hverandres roller –og bedre samspill.



Men hvordan går det??



.

Det går veldig bra mellom ordfører og kommunedirektør, 
nærmest et dyadisk forhold (eksklusivt/fortrolig)

Hvordan det ellers går avhenger av hva som skjer i «det store rommet»

Mellom 
folke-
valgte

Møter 
med lokal-

miljøet

På utvalgs-
møtene

I sosiale 
medier

På gruppe
møter



.

Arena og virkemidler for 

utvikling av felles lederskap
•Formelle og uformelle møteplasser er et viktig 

ledd i utviklingen av felles lederskap

•Det er utstrakt bruk av formelle og uformelle 

møtearenaer mellom kommunedirektør og 

ordfører

•Det er mindre utstrakt bruk av møtearena for 

en bredere gruppe administrative og politiske 

ledere

•Øvrige utviklingstiltak

•Majoriteten av kommunene gjennomfører 

systematiske evalueringer av delegerings –og 

innstillingsreglement, samspill og 

rolleforståelse, møterutiner samt 

opplæringstiltak

•Erfaringsutveksling og læring mellom 

kommuner er forholdsvis begrenset

•Frikjøp av kommunedirektør for egenutvikling 

og videreutvikling er svært begrenset

Jf. Delrapport 1, kap. 2



.

Hvordan lykkes som arbeidsgiver 

gjennom samspillet mellom 

politikk og administrasjon?

Kommer til uttrykk i de uformelle prosessene, 

slik som:

•en profesjonell men nær dyadisk relasjon 

mellom ordfører og kommunedirektør,

•evne til å overføre det profesjonelle og nære til 

det utvidede og store lederrommet

•å håndtere hver sine banehalvdeler, og 

oversette for hverandre

Jf. Delrapport 1, kap. 3



Refleksjonsoppgave

Hvorfor og hvordan skal vi som 
kommunestyrerepresentanter bruke sosiale medier?



Case
Politikk er å ville



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

Foto: Unsplash/Taneli
Lahtinen



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

Foto: Unsplash/Taneli
Lahtinen



.



Lede

Representere Styre

Arbeidsgiver

FOLKEVALGT
LEDERSKAP



Case
Klima i kommunestyret

Hvordan vil vi ha det i Åseral kommunestyre?

Hvordan kan ordføreren/møteleder/gruppeleder bidra til et godt 
politisk klima?

Hvordan kan kommunestyre og kommunedirektøren best bidra til at 
intensjonene i ny kommunelov blir en realitet i Åseral?



Inger Lise
og
Kåre Einar

erfaringene og veien videre for fortsatt godt samspill i Åseral.





.

Takk for nå og lykke til videre i vakre Åseral


