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Politisk lederskap
• Hva er det og hvorfor er det er så 

viktig?
• Roller og rolleforståelse
• Du skal representere innbyggerne
• Du har en styringsrolle
• Du har en leder rolle
• For å ta lederrollen må du ha 

gode dialoger



Forventninger fra 
innbyggerne

SOM FOLKEVALGT ER 
DU UNDER PRESS

En kritisk og 
årvåken presse

En sterk stat

Hvordan ta lederskap?

Oppgave vekst og 
komplekse prosesser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette gjør at mange blir reaktive – vi ønsker å gjøre de i stand til å være proaktive!Å være folkevalgt i en kommune eller en fylkeskommunene er et givende verv å ha, men hvem har sagt at det er enkelt?Et press fra mange hold: Ovenifra er kommunepolitikken under press fra en sterk stat som gjennom finansiering og lovregulering av tjenester setter rammer rundt lokalpolitikernes handlingsrom og gjør kommunepolitikken lite synlig for folk;  nedenifra er kommunepolitikken under press fra innbyggere som forventer å bli hørt og få innflytelse i saker som angår dem; innenifra er den under press fra et voksende antall oppgaver og komplekse beslutningsprosesser; utenifra, fra en våken og kritisk presse. Summen av alle pressfaktorene kan lett føre til at politikerne havner i en rolle hvor de først og fremst reagerer på andres henvendelser og har lite kapasitet til overs for selv å sette saker på dagsorden og peke ut veien fremover, enn si prioritere å rette søkelyset mot lokaldemokratiet. KS Folkevalgtprogram skal hjelpe de folkevalgte til å utøve vervet på en best mulig måte.



Lokale 
samarbeidspartnere:

Du er ikke alene 
om å skape et 

godt lokalsamfunn!

Kommunen

Innbyggerne

Regionale 
aktører

??

Frivilligheten

LagForeninger

Ildsjeler

??

Næringsliv

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunen er ikke alene om å utvikle lokalsamfunnet, det finnes mange samarbeidspartnere der ute. 



Uten fremtidsverkstedet hadde vi ikke 
fanget opp det store engasjementet 

som var i kommunen!

En kan fort risikere at man må starte de 
samme prosessene på nytt hvis ikke 

folket har fått sagt sin mening.

Skal du treffe innbyggerne må du 
bevege deg ut av de tradisjonelle 

politiske arenaene.

Barnetråkk er en helt unik måte for 
innbyggermedvirkning. Barn lar seg i 
mindre grad begrense og har større 

fantasi.

Å få folk til å forstå hvordan 
kommunen fungerer ser jeg på 

som en viktig oppgave

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lars Magnussen, Jevnaker: fremtidsverkstedMarte Mjøs Persen, Bergen: barnetråkkRagnhild Bergheim, Lørenskog: ordførerbenkEinar Busterud, Hamar: gjestebudStine Akselsen, Lebesby: folkemøter



Samfunnsmessige utfordringer

• Vi står overfor noen komplekse utfordringer som ikke har noen 
standardløsning, men krever nytenkning og politisk mot

• Borgerne har mer kompetanse og politisk selvtillit enn noensinne før
• Borgerne stiller stigende krav til kvaliteten i den politiske 

deltakelsen: 
– Gjerne delta mer direkte og aktivt enn det som det representative 

demokrati gir mulighet for
– Gjerne være med å løse problemer og utfordringer som påvirker 

deres livskvalitet



Ny demokratiforståelse?

• Demokratisk styring:
– Fra styringskjede med klar arbeidsdeling til en felles prosess hvor alle 

skal bidra etter beste evne til felles problemløsning
• Demokratisk mandat:

– Fra mandat til å styre og treffe beslutninger på borgernes vegne til
mandat til å lage politikk gjennom en løpende dialog med borgerne

• Borgerdeltakelse:
– Fra et middel til å sikre borgerne demokratiske innflytelse til et middel 

til å styrke politikernes politiske lederskap gjennom deling av kunnskap 
og inspirasjon



Folkevalgte er balansekunstnere



Brukernavn
Presentasjonsnotater
KS har utgitt boka «Tillit». Den brukes i KS Folkevalgtprogram Innbyggerne er opptatt av hva som skjer i kommunestyret eller i fylkestinget, de er opptatt av lokalmiljøet sitt, de vil bo og leve godt. Når sakene er nære og viktige, vil mange ha et ord med i laget. Lokaldemokratiet står sterkt i det norske folk, og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner har stor tillit. Gjennom det å være folkevalgt har du fått lokalsamfunnets tillit til å ivareta deres interesser på en åpen og etisk god måte.I tillegg til å representer innbyggerne – skal du som folkevalgt utøve myndighet, vedta planer og budsjetter - og være arbeidsgiver.Til sammen innebærer det å utøve politisk lederskap 



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.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva kjennetegner så et godt lokaldemokrati? Hva bør ligge til grunn for godt Demokrati har vært diskutert i 2500 år uten at det er enighet om kjennetegnene. Noen legger vekt på deltakelse, andre på fri diskusjon og atter andre på god styringskapasitet. KS har utformet en plattform for godt lokaldemokrati. Plattformen tar ikke sikte på å definere godt lokaldemokrati på en entydig måte. Den skal være åpen nok til at det er rom for ulike tilnærminger og vektlegginger. I vårt demokrati er det folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et vilkår for et godt demokrati.  KS har fått utarbeidet et en plattform «Godt lokaldemokrati». Den sier at 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.



Hva kjennetegner kommuner med god lokaldemokratisk styring?
- tillit er viktigst, organisering er ikke så viktig 

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 PÅ TVERS AV KOMMUNENE 

• Politisk styringsmodell

• Delegering til politiske utvalg og til 
administrasjon

• Målstyring

• Interkommunalt samarbeid

• Møteledelse 

• Kanaler for innbyggerdeltakelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KS har innhentet forskningsbasert kunnskap om «god lokaldemokratisk styring». Vi har også kunnskap om hvilke konkrete forhold som kan bidra til god lokaldemokratisk styring, slik innbyggere og folkevalgte ser det. Utgangspunkt for denne kunnskapen er en studie av kommuner som har fått høy skåre i KS lokaldemokratiundersøkelse.(Ruten til venstre)Hva er spesielt viktig for god styring? tillitskultur, tydelige ansvarslinjer og god informasjon fremmer god styring. Dette er forhold folkevalgte kan påvirke.- En kultur preget av tillit og åpenhet vurderes som svært viktig. Det letter kommunikasjonen, gir rom for å diskutere seg frem til gode løsninger og letter iverksetting av tiltak. Her antydes det at ordføreren kan ha en viktig. Videre bidrar åpenhet, innsyn og inkludering av opposisjon til å skape tillit – og dette er ting man i noen grad kan organisere seg til.- «Nesten alle måter å organisere på fungerer i kommuner med høy grad av tillit, mens kommuner med høyt konfliktnivå og stor grad av mistillit vil kreve mer av kommunal organisering.» - Struktur: tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring er viktig for at ulike måter å organisere på kan fungere etter intensjonen. Eks ved delegering: for at de skal fungere må det være klart hvem som har ansvar for hva, hvem som har myndighet til å fatte beslutninger osv. Struktur er altså en bakenforliggende variabel som påvirker hvordan ulike måter å organisere på fungerer og oppfattes.  - Informasjon: Informasjon trekkes også frem som viktige for at ulike måter å organisere på skal fungere optimalt.Ruten til høyre)hvilken effekt disse forholdene (politisk styringsmodell, delegering, målstyring osv) har, avhenger av hvordan elementene i ruten til venstre fungerer. For eksempel ; om det er klare ansvarslinjer og god rolleavklaring vil delegeringen fungere godt! Videre: for at kanaler for innbyggerdeltakelse skal fungere, må innbyggerne får informasjon om saker og om muligheten til å påvirke. 



Hva er politisk lederskap?
Summen av rollene du har som folkevalgt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Politisk lederskap omtales som folkevalgt lederskap i KS folkevalgtprogram. Det handler om funksjonen, og ikke personene som utøver lederskapet. Politisk lederskap kan defineres som summen av de rollene lokalpolitikerne har:  For det første: Som lokalpolitiker skal du representere – du skal representere de som har valgt deg inn, du skal representere partiet ditt, og i tråd med ombudsrollen skal du representere enkeltindivider eller enkeltgrupper.For det andre skal du lede – det innebærer at du skal være visjonær og stake ut kurs – du skal sette dagsorden, formulere mål og sørge for at målene blir realisert. For det tredje skal du styre – det innebærer å fatte beslutninger i kommunestyret og kontrollere at beslutningene blir fulgt opp av administrasjonen. Og for det fjerde skal du være arbeidsgiver. Kommunestyret har kollektivt det øverste arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen. En kjerneoppgave for politisk lederskap er altså å utforme og utvikle lokalsamfunnet som dere representerer. Men det handler også om å utøve myndighet, være arbeidsgiver, vedta budsjetter og planer, osv. Mulighetene for å utøve folkevalgt lederskap er ikke uten videre gitt gjennom det å være valgt av innbyggerne. Det er også avhengig av viljen og evnen dere har til å gjøre det. Det er viktig å tenke over egen rolle som folkevalgt ved inngangen til en valgperiode, og hvordan de fire rollene skal ivaretas. Å avveie mellom de ulike rollene, i ulike situasjoner og på ulike tidspunkt, er en viktig del av det å utøve folkevalgte lederskap. Det kan samtidig være en utfordring å utøve lederskap en sammensatt situasjon, med stort press fra flere kanter.Politisk lederskap, forstått som summen rollene en har som folkevalgt, utøves både internt – og utadrettet. Internt utøves det overfor kommuneadministrasjonen, kommunalt ansatte og kommunestyretUtadrettet lederskap peker mot befolkningen, lag og foreninger, næringsliv og andre. 



Representasjonsrollen (og ombudsrollen)

- Partiet
- Innbyggerne 
- Enkeltindivider eller grupper 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati er at det er de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Tillit utvikles ved at innbyggerne kjenner seg godt representert.At innbyggerne er godt representert, innebærer at dere kjenner innbyggernes meninger, interesser og behov. Denne kunnskapen må legges til grunn for de beslutningene dere er med på å fatte.Som folkevalgte skal dere representere innbyggerne ut fra det mandatet dere fikk gjennom valget. Det innebærer at dere representerer det politiske partiet dere er valgt inn for, er lydhøre overfor og representerer innbyggernes synspunkter – også mellom valgene. Det gjelder innbyggerne som enkeltindivider eller grupper av innbyggere – i tråd med ombudsrollen. Dere utøver en ombudsrolle  når dere blir kontaktet av noen som ønsker hjelp i en konkret sak. Det er også en ombudsrolle når dere passer på at kommunen eller fylkeskommunen gir en rettferdig behandling til alle som mottar tjenester. Ombudsrollen vil ofte innebære at dere forholder dere til enkeltpersoner eller grupper av innbyggere. Når dere utøver ombudsrollen, er det viktig å være bevisst på at ønsker fra enkeltindivider må ses i sammenheng med helheten.Vær særlig oppmerksom på at det alltid vil være grupper som ikke hever stemmen i den lokale debatten. Som folkevalgt skal du ta hensyn også til deres meninger, interesser. Derfor er det viktig å oppsøke folkemeningen - særlig for dem som blir berørt, men som ikke nødvendigvis lar høre fra seg.



Styringsrollen

- Fatte vedtak
- Kontrollere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styringsrollen inntar du når du er med på å prioritere og å gjøre vedtak i kommunale organer. Vi sier at styringsrollen «utøves i kollegiale organer og kommer til uttrykk gjennom flertallsvedtak». Beslutninger i kommunestyret eller fylkestinget tas i form av vedtak. «Politiske signaler» er dermed ikke noe som formelt sett binder kommunen eller administrasjonen i den videre håndteringen av en sak. Politiske signaler er for eksempel at noe er sagt i kommunestyret eller et politisk utvalg av folkevalgte.Et særpreg ved kommunal sektor er at myndigheten er lagt til dere folkevalgte – i langt høyere grad enn i statlig sektor. I utgangspunktet er faktisk all kommunal myndighet lagt til de folkevalgte i kommunestyre- eller fylkestingsmøtene. Kommuneloven § 6 innebærer at ingen andre enn kommunestyret/fylkestinget, samlet i møte, kan ta avgjørelser på vegne av kommunen eller fylkeskommunen – med mindre noe annet er sagt uttrykkelig i lov eller forskrift, eller kommunestyret/fylkestinget selv har delegert myndigheten, for eksempel til rådmannen.Kommunestyret og fylkestinget har en rekke virkemidler for å sikre at vedtakene som gjøres, blir satt i verk innenfor gjeldende regelverk og de rammene dere har besluttet. Det er kommunestyret og fylkestinget som har det overordnede kontrollansvaret for virksomheten. Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen eller fylkeskommunen selv gjennomfører overfor egen virksomhet. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale selvstyret. Den skal bidra til at kommunen eller fylkeskommunen når de målene som er satt, og at lover og forskrifter blir fulgt, innenfor rammen av de tildelte ressursene. Bestemmelsene om egenkontroll finnes i kommuneloven, og egenkontrollen utøves gjennom kommunestyrets/fylkestingets tilsynsansvar, kontrollutvalg, revisjon og ved rådmannens internkontroll.



Men hvordan viser du politisk lederskap?

Sørg for å ha en strategi for innbyggerinvolvering. 

Hvorfor + hvem + når = hvordan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når dere har det klart for dere formålet med deltakelsen, altså hvorfor dere ønsker deltakelse, hvem dere ønsker å komme i dialog med, og når i prosessen det er best å få innspill, har dere et godt grunnlag for å velge hvordan involveringen skal skje.Hva det vil si å lykkes med innbyggermedvirkning, avhenger av hva som er målet med involveringen. Noen ganger er det viktig å få mange på banen, andre ganger er det viktigere å nå ut til spesielle grupper. Andre ganger kan det være viktigere å få gode ideer og innspill enn at det er mange som deltar.Et viktig moment for vellykket medvirkning er naturligvis at innbyggerne føler at saken angår dem, og at de faktisk blir hørt. At de blir hørt, betyr ikke nødvendigvis at de får det som de vil, men at kommunen eller fylkeskommunen kan dokumentere at innspillene deres er vurdert.Derfor er det viktig å vurdere nøye i hvilke saker det kan gjelde, og hvordan innbyggermedvirkningen skal skje. Det bør være konkrete og ikke altfor kompliserte saker. Det kan for eksempel være en idédugnad for bedre oppvekstmiljø eller såkalt barnetråkk ved planlegging av fysiske omgivelser. Et godt råd er å gi god informasjon på forhånd.Viktige faktorer for vellykket involvering:•	Saken er konkret, viktig og innbyggernær.•	Formålet er tydelig.•	Innbyggerne får god informasjon om muligheten for å involvere seg.•	Ulike medvirkningstiltak tas i bruk – for å nå flest mulig.•	Det arbeides systematisk for å involvere dem som ellers ikke deltar.•	Politikerne er der folk er.•	Tidlig medvirkning gir mest motivasjon.Noen nyttige tips:•	Forankring i – og kobling til – det representative demokratiet.•	Etabler en «spor innspill»-funksjon, slik at innbyggerne får vite hvor saken står.•	Ha prosedyrer for å bringe innspill videre.•	Ha en stillingsressurs med ansvar for demokratiarbeid og innbyggerinvolvering.•	Gi tilbakemelding til innbyggerne.•	Etabler skriftlige prosedyrer, slik at involveringen kommer inn i systematiske former.



INFORMERE

SPØRRE

SNAKKE MED

INNBYGGERNE ER 
MED Å SETTE 
DAGSORDEN

INNBYGGERNE FÅR 
EI HÅND PÅ RATTET

Husk å gi en begrunnet tilbakemelding

Deltakelsestrappa

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det første spørsmålet vi  bør stilles i planleggingen av en involveringsprosess, er hvorfor vil man ønsker å involvere befolkningen i denne beslutningsprosessen. Ønsker vi å konsultere befolkningen, eller ønsker vi å gi dem beslutningsrett? Hva ønsker vi å oppnå gjennom innbyggermedvirkning? Formålet med deltakelsen må bli tydelig kommunisert når innbyggerne inviteres til deltakelse. Det er viktig at innbyggerne opplever at deltakelsen deres kan påvirke utfallet – at det ikke fremstår som en skinnprosess. Ofte har deltakelsen mange formål. Noen eksempler kan være å informere innbyggerne eller å få informasjon, få rede på behovet blant innbyggerne i kommunen og, sikre innspill fra de som vanligvis ikke engasjerer seg i samfunnet eller tar kontakt med politikerne. Videre handler det om å få ideer, forankre og øke engasjementet for en sak, ansvarliggjøring av befolkningen eller å styrke beslutningsgrunnlaget for en sak. Presise, velformulerte spørsmål er et første skritt i god innbyggerinvolvering. Det er viktig å ha klart for seg hvilken status innbyggernes deltakelse skal ha. Skal deltakelsen være rådgivende? Eller skal den i større grad være bindende?



Informere

• Kommuneloven:
Kommunen skal aktivt informere om egen virksomhet, og om
virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av
kommunen

• For at innbyggerne skal engasjere seg i en sak, må de 
kjenne til fakta

• Hvilke plattformer deler kommunen informasjon på?
• Hvordan vet vi at informasjonen treffer de vi ønsker å nå?
• Tenk på hvordan du skriver: klart språk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et alternativ kan være å lenke til undersøkelser som ser på i hvilken grad kommunen gir informasjonInformere aktivt om virksomheten er hjemlet i kommuneloven  §4:§ 4-1.Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhetKommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.Legger grunnlaget for de neste trinnene for deltakelseFor å skape engasjement er det viktig at folk kjenner faktaEnveiskommunikasjon mellom kommune og innbyggereEksempler på informasjonstiltak:Nyhet/sak på kommunens nettsideBruke sosiale medierAnnonse i lokalavisaHenge opp plakater på ulike torgLage infofilm som kan vises i forkant av kinoSpille inn lydspor som kan spilles på nærradioen Stand på kjøpesenteret, «kommunen informerer» Skrive avisinnlegg (politikere), stille opp i avisa



Spørre

• Kommer vanligvis fra kommunen, men kan også komme
uoppfordret nedenfra

• Sørg for at spørsmålene er godt og presist formulert
• Bruk ulike kanaler for å sikre flere svar (dersom det er 

ønskelig)

• Eksempler:
– Høring
– Offentlig ettersyn
– Meningsmålinger
– Innbyggerpanel

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Konsultasjon: kommentarer og tilbakemeldinger fra �innbyggerneHvordan kan vi skape mer engasjement rundt �kommuneplan eller arealplan?Hvordan utformer vi en spørreundersøkelse?Hvordan saksbehandler vi innspill som kommer via�sosiale medier?



Snakke med

• Dialog er toveiskommunikasjon!
• Vi kommuniserer ulikt og i ulike settinger. Tenk igjennom

hvor og hvordan samtalen skal foregå. 

• Eksempler:
– Plansmie
– Fremtidsverksted
– E-demokrati
– Gjestebud
– Ordførerbenk
– Demokraticafe 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dialog er toveiskommunikasjon, her gjelder det å diskutere�seg frem til gode løsningerVi kommuniserer ulikt. Noen tar lett ordet enn andre og har ingen problemer med å snakke i grupper eller større forsamlinger. Noen foretrekker å snakke en-til-en. Hvor samtalen foregår påvirker også dialogen. Er den mer formell/uformell? Noen synes det er skummelt å snakke med ordfører/rådmann… Hvem du ønsker å kommunisere med er også av betydning. Er målgruppa ungdom i alderen 12-18, eller voksne 40-55, eldre 80+… Innvandrere mv.Plansmie og framtidsverksted er typisk for prosesser som er�langvarige og konkrete resultater tar tid. Informer om dette.Tilpass digitale løsninger etter den/de du ønsker å komme i�dialog medLegg ambisjonsnivået så høyt kommunen har kapasitet tilE-demokrati kan for eksempel være digitale løsninger som tilrettelegger for dialog med kommune og innbygger. Eksempel: 



Innbyggerne er med å sette dagsorden

• Innbyggerne er med på å bestemme hvilke saker som skal 
diskuteres

• Eksempler:
– Barnetråkk
– Innbyggerforslag
– Dagsordensetting i sosiale medier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vise til minsak.no Det er innbyggerne selv som bestemmer hva dialogen skal dreie seg omBidrar til engasjementDemokratiopplæring for barn og voksneSosiale medier kan engasjere, men pass på at tonen i debatten�er godVis forståelse for innbyggerforslag – det er innbyggernes�demokratiske rettighetInnbyggerforslag er regulert i kommuneloven §12: Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.



Innbyggeren får hånda på rattet

• Viktig med tydelig delegeringsreglement for utvalgene

• Eksempler:
– Opprette utvalg, inkludert kommunedelsutvalg  
– Styre for institusjon 
– Barne- og ungdommens kommunestyre
– Deltakende budsjettering 
– Rådgivende folkeavstemninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunedelsutvalg kan være direkte valgt av innbyggerne i kommunedelenStyre for institusjon:Kommunestyret og fylkestinget gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan fastsettes at styret helt eller delvis skal oppnevnes av kommunedirektøren, eller at styret helt eller delvis skal velges av de ansatte eller brukerne ved institusjonen det gjelder. Rådgivende folkeavstemninger: kommunestyret kan bestemme at den skal være bindende, må skje gjennom vedtak i kommunestyret. Deltakende budsjettering: innbyggerne kan bestemme hvordan fordelingen skal være, men det må fattes av kommunestyret i etterkant. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik ser mangfoldet ut! Det finnes utrolig mange måter å involvere innbyggerne på. Trikset er å finne riktig metode til riktig sak. 



Snubletråder

➜ Folkevalgte stilles til ansvar 

for sine beslutninger

➜ Deltakelse i enkeltsaker uten 

helhetsperspektivet

➜ Ting tar tid – innbyggerne er 

utålmodige

➜ Ressurssterke aktivister

➜ Et engasjert mindretall

➜ Hvem er representativ?

REPRESENTATIVITET ANSVARSPULVERISERING TIDSHORISONT

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktivistene er ofte ressurssterke – politikere må også ivareta interessene til de stemmeløseDeltakerne er ofte små mindretall – folkevalgte skal bestemme på vegne av det brede flertall Folkevalgte må stilles til ansvar for sine beslutninger – da må de selv også fatte beslutningeneHvem er egentlig representative for en gruppe?Deltakelse er ofte i enkelt sak -  men politikken dreier seg om helhet og prioriteringDet tar tid å beslutte – deltakerne er utålmodigeDeltakelse kan undergrave de politiske partiene. 



Hva er samskaping?

Samskaping er når kommunen
• Inngår i et likeverdig samarbeid med offentlige 

og private partner med fokus på å definere 
problemer, designe og implementere nye 
løsninger

Det er ikke samskaping når kommunen
• Sender nesten ferdige løsninger på høring
• Involverer innbyggerne i «for-programmerte» 

prosesser
• Flytter oppgaver fra det offentlige til det 

private for å spare Foto: ScanStockPhoto

Kilde: Jacob Torfing

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med likeverdig menes her en gjensidig utvikling av kunnskap og ressurser mellom aktører og innbyggere og dermed potensiell synergi, læring, merverdi og innovasjon.



Samskaping utfordrer oss på flere nivå

Innbyggere som er passive, 
krevende kunder som kjenner sin 
rett

Kommuneansatte med høy faglig 
ekspertise, som vet hva folk trenger

Kommunale ledere som sikrer 
lovlydighet, faglig forsvarlighet, og 
mest mulig effektivitet

Lokale folkevalgte med suveren 
makt og overordnet ansvar

Innbyggere som er aktivt involvert og 
som bidrar med det de kan

Kommuneansatte som er eksperter 
på å lytte og involvere brukere og 
innbyggere

Kommunale ledere som er eksperter 
på å organisere dialog med 
innbyggere og brukere

Lokale folkevalgte som står i 
kontinuerlig dialog med kompetente, 
kritiske og konstruktive innbyggere



Case

➜ I Lillevik kommune er en lokal barneskole i svært dårlig forfatning. 

Det har kommet flere klager fra elevrådet, FAU, lærere og 

enkeltelever og foreldre. Også lokalavisa har kastet seg på og 

dokumentert slitasjen ved skolen. Det har skapt mye debatt på 

sosiale medier. 

➜ Kommunestyret ønsker nå å ta grep. Det er mange alternativer - fra 

å legge ned skolen til å bygge ny.

➜ Kommunestyret  ønsker å involvere innbyggerne før en beslutning 

fattes. 

HVORDAN 

KAN 

INNBYGGERNE 

INVOLVERES?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempler på medvirkningstiltak:Informasjon, informere om krav til skolen og skolens utearealInnbyggerne kan tas med på en befaringInvitere til gjestebud, hvordan bør en god skole utformes? BarnetråkkSkoleverksted, lage modeller av en skole Stavanger kommune: bygde ny bydel i spillet Fortnite. Det kan man også gjøre på skolen. Programmering. Visualisering – VR-brillerHøring Involvere ungdommens kommunestyre, kan de fasilitere prosesser på den aktuelle skolenVoksne og barn i den aktuelle skolekretsen må høres 
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