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Tillit og lokaldemokrati

• Tillit og kontroll 
– Kommuneloven §1; «… loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er 

effektive, tillitskapende og bærekraftige»

• Etikk
• Kommuneloven §14; «..sikre høy etisk standard»

• Grunnleggende prinsipper i forvaltningen; 
– rettssikkerhet og likebehandling
– upartiskhet og integritet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommuneloven signaliserer at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk standard. Å følge lovene er et etisk og moralsk krav. Samtidig går etikken utover jussen. En handling skal være lovlig, men også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier.Handler om TILLIT TIL LOKALDEMOKRATIET og til folkevalgte og ansatte som forvalter store verdier på vegne av felleskapetFormålsparagrafen – en sterk verdimarkering og et viktig utgangspunkt for KS etikkarbeid vis a vis  kommunene .§ 14-7.ÅrsberetningKommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.Årsberetningene skal redegjøre fora)forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tidb)vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningenec)virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerned)tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard



Spørsmål:  

• Hva tenker du når du hører begrepet etikk?



ETIKK

• Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt 
eget og det verdigrunnlaget som gjelder kommunen.



Få ting fram i lyset!

Vær 100 % ærlig

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det grunnleggende etiske spørsmålet er om de handlinger man foretar seg tåler oppmerksomhet og dagens lys. 



Hva er etikk?  - for deg og meg

• Oppføre seg ordentlig. 
• Være rettskaffen
• Holde avtaler
• Ta ansvar
• Hjelpsom
• Lojal
• Etikk er del av vår oppdragelse, et indre kompass ..…



Etikk og tillit 

• Høy etisk standard gjennom 

– Struktur; lovverk/ regelverk/ rutiner for kontroll og håndheving
– Tydelige roller og ansvar
– Kultur; åpenhet, læringskultur 

• Etikk, åpenhet og antikorrupsjonsarbeid

Kultur

Roller

Struktur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Etikk og antikorrupsjonsarbeid handler om både lover, regler og rutiner OG om en kultur, og om å ha en praksis som gjør at en i det daglige møte med utfordringer ikke trår feil.Lover, regler og rutiner skal forvaltes i praksis, de skal ha en betydning for de ansatte. «hva betyr kommunes etiske regelverk for meg?» DiskuterEtikk- og korrupsjonsarbeid går langs 2 spor:Struktur; Etablere lover, regelverk, rutiner osv . Kultur; Måten man håndterer situasjoner på, og hvordan man opptrer overfor kunder, brukere, innbyggerne- dette handler også om praktisering av regler og rutinerTilbakemeldinger; her ligger utfordringene; hva betyr verdier og etiske retningslinjer i praksis?



Etikk handler i praksis om …

• Rettssikkerhet og 
likebehandling 

• Upartiskhet og integritet
• Ressursanvendelse
• Omdømme
• Legitimitet og tillit
• Taushetsplikt
• Åpenhet og innsyn 

… og å unngå
• Spekulasjoner og mistanke
• Økonomiske tap og 

ressurskrevende opprydding
• Belastning for arbeidsmiljøet
• Konsekvenser for den 

enkelte



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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De fleste folkevalgte vil på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon hvor det kan reises spørsmål om man er inhabil til å være med å fatte vedtak i en sak som er til behandling. At en person er «inhabil» eller «ugild», innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Som folkevalgt vil du være inhabil om du har tilknytning til en sak eller sakens parter, som er egnet til å skape tvil om du vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. Noen forhold, for eksempel nært slektskap, fører til automatisk inhabilitet. I tillegg finnes en skjønnsmessig regel som sier at man er inhabil dersom det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet. Hvis dette skulle gjelde deg, forutsettes det at du ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelser av den konkrete saken. Det er flere hensyn som taler for at du, dersom du har egeninteresse i utfallet av en sak eller har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre denne saken. For det første kan det være fare for at du vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at folkevalgte opptrer upartisk. For det tredje tjener reglene om inhabilitet til å beskytte den enkelte folkevalgte mot utilbørlig press utenfra.En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Dette gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven, er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal fritas.Det er på ingen måte kritikkverdig å være inhabil i en sak, men det er kritikkverdig ikke å si fra dersom du er inhabil, eller hvis du er i tvil om du er inhabil eller ikke. Det er det folkevalgte organet selv som avgjør habilitetsspørsmål.Forvaltningsloven:§ 6. (habilitetskrav).En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssaka)	når han selv er part i saken;b)	når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;c)	når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;d)	når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;e)	når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for1.	et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller2.	et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.§ 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet).Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.Kommuneloven:§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgteBestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.§ 11-11 Fritak av personlige grunnerEn folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal fritas



Habilitet

• Gjelder både folkevalgte og ansatte
• Gjelder for forberedelse og vedtak –

hele saksbehandlingsløpet
• Inhabilitet = saksbehandlingsfeil
• Medhold i klage kan føre til 

omgjøring
• Vurdere sin egen habilitet, ta opp 

spørsmålet, organet vedtar



Etikk, tillit og habilitet 

• Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og 
ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den 
kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til å gjenkjenne etiske problemstillinger, og 
dermed muligheten til å foreta gode, velbegrunnede beslutninger.

• https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/etikk/id2424157/

• Etiske retningslinjer for Indre Østfold
• Styrevervregister?

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/etikk/id2424157/


Refleksjonsoppgave
Fritidsbolig med mange avvik

Lillevik kommune har gjennomført tilsyn med tidligere administrative vedtak i byggesaker
for fritidseiendommer og funnet at avdelingen har begått feil i flere av sakene.
Byggesaksavdelingen har bl.a. innvilget dispensasjon til å oppføre anneks og nye flere 
nye hytter i et område der det ifølge reguleringen ikke skal åpnes for flere fritidsboliger. 

En av tiltakshaverne er tidligere kollega av byggesakslederen. I en av sakene har rådmannen nå innstilt på 
at byggetillatelsen må omgjøres, fordi den i utgangspunktet ikke var lovlig. I tillegg har tiltakshaveren selv 
gjennomført ulovlige tiltak ut over den opprinnelige tillatelsen.

Rådmannen har fremmet sak med forslag om omgjøring for planutvalget. Saken skal endelig 
avgjøres av kommunestyret. Tiltakshaveren risikerer å måtte rive fritidsboligen og kontakter 
en bekjent som er kommunestyrerepresentant og ber om at vedkommende representant 
må få sin partigruppe til å stemme imot omgjøringsforslaget.



Etikk og omdømme

Etikk

Tillit

Omdømme



Refleksjonsoppgave
Fritidsbolig med mange avvik

• Hvilke problemer foreligger i denne saken?

• Er det mulig at lignende situasjoner kan oppstå i din virksomhet?

• Hvordan bør den folkevalgte håndtere henvendelsen fra tiltakshaveren?

• Hvordan bør rådmannen opptre under kommunestyrets behandling når det 

kommer forslag om å stemme ned omgjøringsvedtaket?



Å være folkevalgt i sosiale medier



Dialog

Lytte

Informere 
innbyggerne

Få innspill

Politisk 
prosess

Hvorfor er vi på sosiale medier?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom sosiale medier kan du bidra til å synliggjøre aktuelle saker, de politiske prosessene og det politiske handlingsrommet ovenfor innbyggerne.Sosiale medier kan fungere som en god plattform for å involvere i politiske prosesser. Det representerer en viktig arena til å få innspill på behov, utfordringer og løsninger, og er et viktig supplement til andre kanaler. Gjennom sosiale medier kan du skape din egen plattform og ha direkte dialog. For å få til gode prosesser via sosiale medier kreves en bevissthet om hvordan sosiale medier fungerer. Det krever at du er aktiv, lytter, responderer, engasjerer, tar initiativ og at du viser at du tar innspill med deg videre i de politiske beslutningsprosessene. Det er en kontinuerlig prosess bestående av flere elementer:Ved å lytte til diskusjoner og kommentarer  i sosiale medier kan man fange opp saker som opptar lokalsamfunnet. Gjennom dialog med innbyggerne får folkevalgte nærmere kjennskap til aktuelle utfordringer, og kan hente innspill og forslag til saker man kan følge opp videre i den politiske prosessen. Det kan være viktig å informere tilbake om at innspill fra innbyggerne blir hørt, og tatt med i den politiske prosessen. Ikke glem å informere om hva kommunestyret eller fylkestinget har besluttet, og begrunn hvorfor det ble slik. En god dialog gjennom sosiale medier forutsetter en kontinuerlig prosess.



Fredrik Folkevalgt

Sosiale medier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Finnes også her: https://www.youtube.com/watch?v=Qfuh1L5Ztik&feature=youtu.be  

https://youtu.be/Qfuh1L5Ztik


Dialog

Lytte

Informere 
innbyggerne

Få innspill

Politisk 
prosess

Hvorfor er vi på sosiale medier?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom sosiale medier kan du bidra til å synliggjøre aktuelle saker, de politiske prosessene og det politiske handlingsrommet ovenfor innbyggerne.Sosiale medier kan fungere som en god plattform for å involvere i politiske prosesser. Det representerer en viktig arena til å få innspill på behov, utfordringer og løsninger, og er et viktig supplement til andre kanaler. Gjennom sosiale medier kan du skape din egen plattform og ha direkte dialog. For å få til gode prosesser via sosiale medier kreves en bevissthet om hvordan sosiale medier fungerer. Det krever at du er aktiv, lytter, responderer, engasjerer, tar initiativ og at du viser at du tar innspill med deg videre i de politiske beslutningsprosessene. Det er en kontinuerlig prosess bestående av flere elementer:Ved å lytte til diskusjoner og kommentarer  i sosiale medier kan man fange opp saker som opptar lokalsamfunnet. Gjennom dialog med innbyggerne får folkevalgte nærmere kjennskap til aktuelle utfordringer, og kan hente innspill og forslag til saker man kan følge opp videre i den politiske prosessen. Det kan være viktig å informere tilbake om at innspill fra innbyggerne blir hørt, og tatt med i den politiske prosessen. Ikke glem å informere om hva kommunestyret eller fylkestinget har besluttet, og begrunn hvorfor det ble slik. En god dialog gjennom sosiale medier forutsetter en kontinuerlig prosess.



Internett og sosiale media har minst to sider 

1. Hvordan nyttiggjøre seg sosiale media
– Innbyggerdialog og engasjement

2. Hvordan «overleve»
– Netthets og trollene
– Hvordan omtaler vi hverandre og til 

hverandre

Foto: Shutterstock

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnlovens § 100 slår ikke bare fast prinsippet om allmenn ytringsfrihet og offentlighet i norsk forvaltning. Den slår også fast at offentlige myndigheter skal legge til rette for en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Også kommunesektorens egen «grunnlov» – kommuneloven – slår fast at et levende lokaldemokrati forutsetter aktiv innbyggerdeltakelse. Sosiale medier er et godt supplement for dialog med innbyggerne, ut over de mer formelle og tradisjonelle høringskanalene.Sosiale medier er et nyttig verktøy i så måte. Over 80 prosent av nordmenn har profil på Facebook, og rundt 50 prosent bruker henholdsvis Snapchat og Instagram. På Twitter har rundt 25 prosent av nordmenn profil. For deg som folkevalgt betyr det at du enklere kan nå og komme i dialog med innbyggerne. Til forskjell fra tradisjonelle medier er sosiale medier en direkte kanal mellom deg som folkevalgt og innbyggerne du representerer. Det betyr at det er du som bestemmer innhold, vinkling og budskap. I tillegg gir sosiale medier en ny mulighet for informasjonsdeling ved at andre enkelt kan dele og spre videre.Mange folkevalgte har i den senere tid i stått frem og fortalt om hvordan de er blitt utsatt for hets og trusler, ofte etter å ha frontet vanskelige lokalpolitiske saker. De forteller om redusert livskvalitet, nedsatt lyst til å være lokalpolitiker, eller at de vegrer for å ytre seg. Enkelte har også trukket seg fra sine politiske verv. Hat og trusler mot folkevalgte er ingen ny problemstilling, men med fremveksten av sosiale medier og tilgangen til internettbaserte diskusjonsplattformer kan det synes som om omfanget er økende



Sosiale media er alltid med oss….

– Innbyggerinvolvering
– Politisk kultur
– Etikk og moral
– Klart språk og informasjon
– Åpenhet
– Levende lokaldemokrati

Photo by Thom Holmes on Unsplash

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sosiale medier byr på mange muligheter – i mange kanalerDet er viktige kanal for å informere, være i dialog med og få innspill fra innbyggere som folkevalgte skal representereSosiale medier kan supplere de mer tradisjonelle kanalene for å involvere innbyggerne i politiske prosesser  - og representerer en direkte kanal mellom deg som folkevalgt- og innbyggerneDet er du som bestemmer innhold, vinkling og budskap – det betyr at du er med og setter premisser for tonen i debatten. Gjennom sosiale medier kan du bidra til å synliggjøre aktuelle saker, de politiske prosessene og det politiske handlingsrommet. Og om innbyggerne får vite hvor i en beslutningsprosess  en sak befinner seg, vil det være lettere å komme med gode innspill til rett tid.Dessuten: et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne får informasjon om politikken og de politiske prosessene.De har behov for informasjon for å kunne følge med, se hvem som har ansvar, gjøre seg opp en mening, og ta informerte valg. Sånn sett vil den enkelte folkevalgte eller partigruppe ha et ansvar som kommunens informasjonsarbeid vanskelig kan ivareta, nemlig å informere om ulike politiske alternativer. Sosiale medier representerer en god mulighet!  



Politiker eller privatperson?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som folkevalgte kan du ikke velge å kun være privatperson. For innbyggerne vil du alltid også være folkevalgt!Å ha privat eller mer personlig stoff på en profil i sosiale medier kan gi et bredere bilde av deg som folkevalgt. Samtidig er det viktig å være klar over at andre vil se på deg som folkevalgt uansett.Det kan derfor være viktig å reflektere over; hva ønsker du å oppnå gjennom bruk av sosiale medier og hvordan ønsker du å fremstå?



➜ Er saklige og kommuniserer tydelig

➜ Setter dagsorden

➜ Trekker frem initiativer i nærmiljøet

➜ Gir innblikk i hverdagen til en politiker

➜ Viser engasjement for sine hjertesaker

FOLKEVALGTE SOM ER GODE PÅ SOSIALE MEDIER

Hvordan lykkes vi?

KS 2017 FOU-rapport 
Politisk lederskap og 
innbyggerdialog i sosiale medier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er selvsagt ikke en enkelt oppskrift på optimal og vellykket bruk av sosiale medierMen noen tips er det likevel mulig å gi – og disse er basert på hvordan innbyggere ser det.Dette er hentet fra et eget tipshefte KS utga for et par år siden - «Folkevalgt i sosiale medier». Den inneholder en rekke tips om hvordan du kan bruke sosiale medier i de ulike rollene du har som folkevalgt; hvordan bygge en god plattform, og hvordan bruke Facebook som verktøy for dialogDer finner du også en del spørsmål til refleksjon For å skape en god plattform for involvering og dialog må du skape et innhold som engasjerer.Folk engasjeres av et godt, interessant og personlig innholdEn mulighet for å få godt innhold er å varierer det man deler på sosiale medier etter 3 P’er; Politikk, personlig og privat. Politikk kan handle om de aktuelle sakene, prioriteringene og veivalgene du ønsker å involvere innbyggerne i. Personlig handler om hvorfor du og innbyggerne skal engasjere dere i saken. Det handler om verdier, meninger og om nærheten til saken – hvordan saken berører din og innbyggernes hverdag. Privat handler om personen som befinner seg bak rollen som folkevalgt



Hat og trusler mot folkevalgte 
Råd for forebygging og håndtering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KS har i 2019 hatt et FoU prosjekt som Ipsos har gjennomførtProsjektet har vært todelt Første del har kartlagt omfang av hat og trusler mot folkevalgteAndre del skisserer tiltak for hvordan den folkevalgte selv, kommunestyrer/fylkesting, politiske partier, medier og nasjonale myndigheter kan forebygge og håndtere hat og trusler.1700 lokale folkevalgte fra hele landet har deltatt i undersøkelsen:43 % av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. 39 % har mottatt hatefulle ytringer, mens 13 % har blitt utsatt for trusler. Totalt 8 % har opplevd både hatefulle ytringer og konkrete trusler. Hoveddelen skjer på internett, og som regel via sosiale medier. Kommentarfelt og nettforum blir også hyppig brukt for å spre slike ytringer.Undersøkelsen viser at jo yngre man er, jo høyere er sannsynligheten for å bli utsatt for hatefulle ytringerHatefulle ytringer og trusler kan påvirke de lokale politikerne både psykisk og sosialt. Det kan også få reelle konsekvenser for deres motivasjon til å delta i politikken og være synlig i offentligheten. Hatefulle ytringer fører ofte til selvsensur. Politikere som har opplevd slike ytringer, legger gjerne bånd på seg selv, lar være å engasjerer seg i enkeltsaker og unngår å ytre sine meninger. Trusler fører gjerne til sikkerhetstiltak 



Tips og råd for håndtering av hets på nett og sosiale medier

➜ Kontaktperson i kommunen

➜ Vedta «Valgløftet 2019»

➜ Retningslinjer for bruk av sosiale 

medier

➜ Åpenhet i politiske prosesser

➜ Dialogmøte mellom lokalaviser og 

folkevalgte

➜ Dialogmøte mellom lokalpoliti og 

folkevalgte

➜ Kontaktperson i partiet

➜ Ressursgruppe rundt politikere

➜ Partiet må ta støyten for upopulære 

vedtak, ikke den enkelte folkevalgte 

➜ Partienes egne vedtekter

➜ Oppslagshefte om nettvett 

➜ Kurs om debattkultur

➜ Tverrpolitisk erklæring og 

ytringskultur og debattklima

➜ Selvrefleksjon

➜ Bry seg

➜ Følge vedtatt ytringsplakat

➜ Netthatfilter (No hate)

MEG SELV KOMMUNESTYRET PARTIENE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kilde: Forebygging og håndtering av hat og trusler mot folkevalgte, Ipsos 2019 Til den folkevalgte:En ytringsplakat for individuell bruk - En enkel og kortfattet retningsgivende guide om god ytringskulturRedaktørplakat på egen sosiale medier-profil – kunngjøre etiske retningslinjer og ansvar for atferd på den enkelte politikers sosiale medier-profilNetthatfilter (No Hate) - pop-up-filter som reagerer på visse triggerord når de blir skrevet i kommentarfeltet. Pop-up-en gir avsenderen beskjed om at meldingen inneholder ord og uttrykk som kan oppleves som støtende eller være brudd på norsk lo Til kommunene:Kontaktperson i kommunen – kontaktpersoner i kommunen som tar imot og vurderer ubehagelige eller hatefulle henvendelser som politikerne får. Kontaktpersonen(e) skal gi juridisk vurdering, eventuelt også ha en viktig rolle som rådgiver og emosjonell støttespillerUttalelser eller avtale i kommunestyret om «godt debattklima», gjerne inspirert av «Valgløftet 2019» fra KPTRetningslinjer for folkevalgtes bruk av sosiale medier i kommunestyrets møter Åpenhet i politiske prosesser Gjennomføre workshops for folkevalgte – inspirert av Europarådets Stopp hatprat»Dialogmøte mellom politikere og lokalaviser for å forebygge hets og sjikaneDialogmøte mellom politikere og lokalpoliti – om hvordan politiet kan biståTil partiene: Alle partier bør ha et system for hvem folkevalgte skal henvende seg til dersom de utsettes for ubehagelige hendelser. Partiene bør kommunisere sensitive og upopulære politiske standpunkt. Flere av de folkevalgte Ipsos har snakket med var blitt overveldet av hets og sjikane på grunn av standpunkter de hadde tatt i vanskelige valg kommunestyret stod overfor. Mange mente at partiet burde ta støyten med å kommunisere og begrunne standpunkt fra partienes sosiale medieprofiler for å forsøke å redusere personhets og sjikane rettet mot den enkelte lokalpolitiker. Nettverk på 2-3 personer som håndterer henvendelser på sosiale medier. Organiserte nettverk mellom folkevalgte, enten på sosiale medier eller fysiske møter. Tilpasse vedtekter/retningslinjer om trakassering til å gjelde hatefulle ytringer og netthets. Partiene utarbeider egne oppslagshefter for kandidatene om hvordan de skal forholde seg til politiske debatter på sosiale medier. En kunngjøring om etiske retningslinjer og ansvar for atferd på det politiske partiets sosiale medier-profiler. Kurs eller workshops innad i hvert parti om hvordan håndtere ubehagelige situasjoner som hersketeknikker, konspirasjonsretorikk, netthets eller sjikane. Implementer forebyggings- og håndteringstiltak fra ungdomspartiet. Tverrpolitisk avtale om ytringskultur og premisser for debatt. Råd og tips:Forklar standpunktet ditt tydeligVær bevisst på din egen rolle, du har aldri fri fra rollen som folkevalgtIkke lov noe du ikke kan holdeAntall «likes» er ikke alltid ensbetydende med et godt politisk innleggTrekk deg ut av debatter som ikke er konstruktive eller sakligeIkke bruk sosiale medier i beruset tilstandHusk å lytte!



Det tar ti ganger så lang tid å motbevise en usann påstand som det tar å 
kaste ut påstanden

Hold deg til fakta 





Case II

➜ En folkevalgt som sitter både i formannskap og kommunestyre har gjennom lang 

tid skrevet kritiske leserinnlegg på sosiale medier om en navngitt leder i 

kommunen.

➜ Dette skjer til tross for at kommunes etiske regelverk understreker at kommunens 

ansatte og folkevalgte skal opptre i samsvar med kommunen sine verdier. 

➜ For folkevalgte presiseres det særskilt at de har et ansvar som arbeidsgiver og at 

kritikk av administrasjonen skal gå gjennom kommunedirektøren

➜ Vedkommende sier at han uttaler seg som privatperson, ikke som folkevalgt, og at 

dette handler om retten til ytringsfrihet.  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det var riktig av kommunedirektøren å informere kommunestyret om søksmålet. Et søksmål kan innebære at kommunen taper og må betale erstatning til saksøker i tillegg til å betale sakens omkostninger. Også flott at Peder Ås ønsket å løse saken med et forlik, men ordførerens bekymring antas å være riktig. Det må anses å ligge utenfor kl. 13-1, 7 å inngå forlik når det er tatt ut søksmål, selv om det er på personalområdet.Her lå det også utenfor budsjett. Det i seg selv gjorde at kommunedirektøren måtte ha kommunestyrets samtykke.Det må antas at kommunedirektøren kunne innlede og forhandle om et forlik, men med forbehold om kommunestyrets godkjennelse.Alternativt skulle Peder Ås ha innhentet samtykke fra kommunestyret først og fått delegert en ramme han kunne handle innenfor. Da hadde han ikke hatt behov for å ta forbehold om kommunestyrets godkjennelse.Her inngikk Peder Ås et forlik i en sak det var tatt ut søksmål i uten  delegert fullmakt. Dette må antas å gjelde selv om beløpet kunne hentes innenfor budsjett. 



Case II

Diskuter: 

➜ Kan en folkevalgt velge å se bort fra kommunes vedtatte 

etiske retningslinjer og begrunne det med at hun 

opptrer som privatperson? 

➜ Hvordan kan eventuelt kritikk av kommunalt ansatte tas 

opp av folkevalgte?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det var riktig av kommunedirektøren å informere kommunestyret om søksmålet. Et søksmål kan innebære at kommunen taper og må betale erstatning til saksøker i tillegg til å betale sakens omkostninger. Også flott at Peder Ås ønsket å løse saken med et forlik, men ordførerens bekymring antas å være riktig. Det må anses å ligge utenfor kl. 13-1, 7 å inngå forlik når det er tatt ut søksmål, selv om det er på personalområdet.Her lå det også utenfor budsjett. Det i seg selv gjorde at kommunedirektøren måtte ha kommunestyrets samtykke.Det må antas at kommunedirektøren kunne innlede og forhandle om et forlik, men med forbehold om kommunestyrets godkjennelse.Alternativt skulle Peder Ås ha innhentet samtykke fra kommunestyret først og fått delegert en ramme han kunne handle innenfor. Da hadde han ikke hatt behov for å ta forbehold om kommunestyrets godkjennelse.Her inngikk Peder Ås et forlik i en sak det var tatt ut søksmål i uten  delegert fullmakt. Dette må antas å gjelde selv om beløpet kunne hentes innenfor budsjett. 
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