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«Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter en 
kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva skal til for å sikre et godt samspill mellom politikk og administrasjon.  Tekst fra Hovedstyredak juni 2019; Den nye kommuneloven klargjør at kommuner og fylkeskommuner er underlagt folkevalgt ledelse. Ethvert folkevalgt lederskap er imidlertid avhengig av et godt samspill med administrasjonen. Skal forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen bli godt, kreves det respekt og aksept for de ulike rollene. Tillit er helt sentralt i dette samspillet. Den nye kommuneloven tydeliggjør blant annet skillet mellom politikk og administrasjon, hvor kommunedirektøren har fått et lovfestet det løpende personalansvaret. Kommunedirektøren har en kompleks rolle i norske kommuner og fylkeskommuner. Kjernen i kompleksiteten er at kommunedirektøren er aktivt involvert i alle faser av de lokale politiske prosessene, fra forslag til iverksetting, og evaluering. Folkevalgtes føringer og instrukser skal skje i kraft av vedtak. Kommunedirektøren vil også være sentral i politikkutviklingen gjennom å legge frem kunnskapsgrunnlag, fasilitere politiske prosesser og ikke minst bidra til å legge til rette for innbyggermedvirkning.Får man til et godt samspill, unngår man å komme i en situasjon der siste utvei er å forhandle ut rådmannen.Det er både kostbart og unødvendig ressurskrevende.



Delegering gir tydelige roller og ansvar

Kommunestyret

Delegeringsreglementet

Folkevalgte organer
Prinsipielle saker

Ordføreren
Ikke prinsipielle saker 

Hastesaker

Kommunedirektøren
Ikke prinsipielle saker
Lovpålagte oppgaver

Andre rettssubjekter
Lovpålagte oppgaver

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunestyret er det øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunenKommunestyret kan delegere myndighet internt innenfor rammene av kommuneloven og annen lovVedtaksmyndighet til andre folkevalgte organer hvis ikke annet følger av lovVedtaksmyndighet til enkeltpersoner kun i saker som ikke har prinsipiell betydningDelegering til andre rettssubjekter:Saker som gjelder lovpålagte oppgaver: Kan delegeres så langt lovgivningen åpner for detAndre saker kan kun delegeres hvis de ikke har prinsipiell betydningKommunestyret/fylkestinget skal behandle og vedta delegeringsreglementet innen utgangen av det første hele året i periodenPrinsipiell betydning: Hva som ligger i uttrykket prinsipiell betydning, vil avhenge av vedtakets karakter og konsekvenser for kommunen, og ut fra kommunens størrelse, men også ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anes klarlagt gjennom politisk vedtak. Formuleringen gir et vidt spillerom for kommunestyret til å vurdere hva som i det enkelte tilfelle anses forsvarlig og hensiktsmessigEksempel – eiendomsselskaper – kommunestyret stor myndighet til å definere hvilke salg som er prinsippielle.Merk: Kommunedirektøren har gjennom kommuneloven fått direkte myndighet til f.eks løpende personalansvar. Her har ikke kommunestyret mulighet til å delegere – eller «ta tilbake» - eks personalansvar, tilsettinger mv. Kommuneloven § 13 blant annet. Se for øvrig foiler knyttet til samspill med administrasjonen. 



Delegering til kommunedirektøren

• Delegering betyr overføring av myndighet
• Det er verken hensiktsmessig eller effektivt at 

de folkevalgte organene skal fatte alle 
beslutninger selv. 

• Folkevalgte avklarer de prinsipielle 
spørsmålene.

• Kommunedirektøren behandler enkeltsakene 
på grunnlag av dette

• Delegeringsreglementet skal behandles innen 
utgangen av det første hele året i perioden.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I en kommune eller fylkeskommune blir det tatt beslutninger fortløpende på alle tjenesteområder. Myndigheten til å ta disse beslutningene ligger etter kommuneloven hos kommunestyret eller fylkestinget. Men det er verken hensiktsmessig eller effektivt at de folkevalgte organene skal fatte alle beslutninger selv. En av de viktigste beslutningene et kommunestyre eller fylkesting kan gjøre, er derfor å bestemme hvem som skal bestemme hva. For å understreke at all myndighet er forankret i kommunestyret og fylkestinget, er kommuneloven endret slik at det i hver periode skal gjøres et delegeringsvedtak innen utgangen av det kalenderåret valget har vært holdt. Å delegere myndighet er en viktig side ved det å utforme en organisasjon. Gjennom delegeringsvedtaket får kommunestyret eller fylkestinget et aktivt forhold til organisasjonen og sitt eget maktgrunnlag. Delegering av myndighet til andre politiske organer er også avgjørende for gode politiske beslutningsprosesser.Delegering vil kort og godt si overføring av myndighet. Det er flere grunner til at kommunestyret og fylkestinget delegerer myndighet til kommunedirektøren. Først og fremst er det en avlastning for kommunestyret/fylkestinget, som er det organet som formelt innehar myndigheten. Det å delegere bidrar til at det blir nok kapasitet til å ta beslutninger. Dernest trenger ikke folkevalgte organer å behandle enkeltsakene når de prinsipielle spørsmålene i sakene er avklart politisk. Det er også en effekt av delegeringen at de folkevalgte organene får en armlengdes avstand til vedtakene, slik at de kan fungere som klageorgan for innbyggerne.I en rettsstat skal all maktutøvelse være hjemlet i lov (legalitetsprinsippet). I de tilfellene der beslutninger tas av andre enn kommunestyret eller fylkestinget selv, må man vise til at man er tildelt en slik myndighet gjennom et delegeringsvedtak for at beslutningene skal være gyldige. Noen avgjørende vedtak kan ikke delegeres, det vil si at de bare kan gjøres av kommunestyret eller fylkestinget selv, men de fleste beslutninger kan delegeres videre til andre organer.I realiteten må de aller fleste beslutninger delegeres til kommunedirektøren for at kommunen eller fylkeskommunen skal kunne fungere effektivt.Kommuneloven slår fast at kommunestyret eller fylkestinget bare kan delegere myndighet til ett sted i administrasjonen, nemlig til kommunedirektøren. En viktig oppgave for kommunedirektøren blir derfor å utforme organisasjonen og delegere myndighet videre ut til lederne for de ulike enhetene som yter tjenester. Kommunedirektøren må derfor sørge for å få utarbeidet et eget delegeringsreglement for det administrative nivået. Et slikt system er en naturlig del av kommunesektorens overordnede styringssystem. Det må derfor oppdateres og utvikles i takt med de oppgavene og det lovverket kommunen eller fylkeskommunen skal forvalte. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret/fylkestinget om hvordan styringssystemet fungerer, som en del av den årlige rapporten om arbeidet med internkontrollen.Et beslutningssystem med utstrakt delegering må bygge på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. Delegering fungerer i et samspill med tydelige mål, oppgaver og ressurser. Det må derfor være god rapportering, og ikke minst en god styringsdialog, på tvers av styringsnivåene i organisasjonen.



Delegering
• De faste utvalgenes rolle, mandat og myndighet
• Rådmannens myndighet som leder av den kommunale 

organisasjonen 

Arbeidsdelingen bygger på:
• Tillit, åpenhet og forutsigbarhet
• Tydelige mål, oppgaver og ressurser
• God rapportering

Skille styring og drift



Kommunedirektøren – oppgaver og ansvar

Lede den samlede 
administrasjonen

Utrede saker som skal behandles 
i folkevalgte organer Iverksette vedtakInternkontroll

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NB! Her er det mulig å endre slik at bildetkommunens kommunedirektør/rådmann kan benyttes.Hovedoppgaver for administrasjonen: Lede, utrede, iverksette. Disse oppgavene kommer tydelig frem på rekke og rad i § 13-1 andre, tredje og fjerde ledd.Det helhetlige ledelsesansvaret understrekes og tydeliggjøres.Ledelsesansvar: Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instruksene, retningslinjene eller påleggene kommunestyret eller fylkestinget gir. Presisering er gitt for å understreke at kommunestyret må være tydelig dersom de ønsker å komme med føringer til kommunedirektøren. (Dette er i hovedsak videreføring av gammel lovs §23)Utredningsplikt: Også utredningsplikten presiseres i den nye loven. Saker som legges fram for folkevalgte organer, skal, som tidligere, være forsvarlig utredet. Bestemmelsen presiserer nå at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Tydeliggjør at kommunedirektøren har et selvstendig ansvar for å framlegge et slikt grunnlag, uavhengig om det er i strid med politikernes virkelighetsoppfatninger eller meninger. Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum - faktaopplysninger. I tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor omfattende utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre. Opp til det folkevalgte organet å vurdere om forsvarlighetskravet er oppfylt. Hvis kommunestyret velger å behandle saken – og tar avgjørelse – går god for saksutredning. Hvis ikke god nok sende tilbake….Iverksettelsesplikten. Også iverksettelsesplikten presiseres. Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettelse av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på det på en egnet måte. Ulike grunner til at slike opplysninger kan dukke opp. Det folkevalgte organet må gjøres oppmerksom på dette – kan endre organets vurdering av saken og dermed vedtaket. Opplysninger av sentralt betydning for gjennomføring av vedtaket. Lovgiver har ikke tatt stilling til om det innebærer en plikt eller rett til å utsette gjennomføringen av vedtaket hvis spørsmål av sentral betydning dukker opp – konkret vurdering av vedtakets art, hvilke problemer en utsettelse medfører, om det er alvorlig lovstrid osv.



Administrative utfordringer

• Offentlig sektor befinner seg i et krysspress mellom: 

• Press på penger, produkt og personale i forhold til å levere bærekraftig 
velferd av høy kvalitet

• Skaper behov for politiske prioriteringer og å støtte opp under offentlig 
innovasjon

Stigende 
forventninger

Begrensede 
ressurser



Spill hverandre gode

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er et godt råd å etablere en god styringsdialog mellom folkevalgte og administrasjon så tidlig som mulig. Det er behov for gode styringsverktøy som synliggjør hva som skal leveres. Videre er det viktig å utvikle formelle arenaer for utveksling av informasjon. Det gjelder å spille hverandre gode. Det å være en dyktig folkevalgt er ingen soloprestasjon. Det skjer alltid i samspill med andre folkevalgte og med administrasjonen. Legg vekt på det dere får til, og bygg videre på det.Kommunedirektøren er en sentral aktør i styringsdialogen mellom dere folkevalgte og administrasjonen. Han eller hun må bidra til å bygge tillit og legge til rette for en god dialog. Kommunedirektørens oppgave er blant annet å innhente balansert og helhetlig informasjon til dere som er folkevalgte. Som folkevalgt må du sette deg inn i denne styringsinformasjonen og forholde deg aktivt til den når sakene skal behandles.Politiske føringer gis til kommunedirektøren av folkevalgte organer gjennom vedtak. Du må også alltid huske på at du styrer som medlem av kommunestyret/fylkestinget eller et utvalg eller en komité. Som enkeltpolitiker må du gjerne komme med politiske utspill, men du kan ikke utøve arbeidsgiverrollen eller styringsrollen utenfor det folkevalgte organet som har myndighet til det.God informasjon til dere folkevalgte fra kommunedirektøren om kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og leveranser, er en viktig betingelse for å kunne utøve godt folkevalgt lederskap. Det kan lett bli et underskudd av informasjon til dere folkevalgte hvis det ikke erman ikke har gode nok rutiner for rapportering. God styringsinformasjon viser ikke bare hva ytelsene koster, men også hvilke effekter de har på innbyggerne. Penger er viktig, men de er bare et virkemiddel for å skape gode tjenester i et samfunn i utvikling. Sørg derfor for å skaffe deg oversikt over resultater og mål for de ulike delene av den kommunale forvaltningen! Hvordan er kvaliteten i eldreomsorgen? Hvor fornøyd er foreldrene og elevene i skolen? Hvor lang er saksbehandlingstiden for byggesaker?Kommunedirektøren bør jevnlig gi dere folkevalgte informasjon om tilstanden i administrasjonen og tjenesteproduksjonen. Slik informasjon gis som regel i formaliserte, skriftlige rapporter. Spørsmålet er ofte ikke om informasjonen skal gis til de folkevalgte, men om hvem som skal styre informasjonen. Det er derfor viktig at kommunedirektøren tar aktive grep for å synliggjøre åpenhet og vilje til strukturert informasjonsflyt. Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret eller fylkestinget får tilgang til samme informasjon.
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Presentasjonsnotater
Vurder om denne skal være med
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Samspillet med administrasjonen

KOMMUNESTYRE KOMMUNEDIREKTØR

Skape valgmuligheter

Presentere løsnings-alternativer

Skissere finansieringsmåter

Evaluere resultat

Gjennomføre løsning

Levere premisser

Velge modell

Velge løsning

Velge finansiering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Å ha en god dialog i prosessene er gull verd.Kommunikasjon basert på tillit og respekt gir grunnlag for finne de gode løsningene HVORDAN BYGGE TILLIT? Tillit bygges over tid 



Tiltak for god samhandling

• Avklaring av roller og god rolleforståelse 
• Designe gode prosesser  - når skal folkevalgte 

involveres?
• Politiske styringssignaler = tydelige vedtak i møte
• Formelle arenaer for utveksling av informasjon
• Gode nok rutiner for rapportering
• Møteplasser for samtaler mellom de folkevalgte og 

administrasjonen
• Formalisert informasjon fra administrasjonen, 

skriftlige rapporter
• Samme informasjon til alle folkevalgte til samme tid
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.Det er et godt råd å etablere en god styringsdialog mellom folkevalgte og administrasjon så tidlig som mulig. Det er behov for gode styringsverktøy, som synliggjør hva som skal leveres. Videre er det viktig å utvikle formelle arenaer for utveksling av informasjon. Det gjelder å spille hverandre gode. Det å være en dyktig folkevalgt er ingen soloprestasjon. Det skjer alltid i samspill med andre folkevalgte og med administrasjonen. Legg vekt på det dere får til, og bygg videre på det.Kommunedirektøren er en sentral aktør i styringsdialogen mellom de folkevalgte og administrasjonen. Han eller hun må bidra til å bygge tillit og legge til rette for en god dialog. Kommunedirektørens oppgave blir å innhente balansert og helhetlig informasjon til de folkevalgte. Som folkevalgt må du sette deg inn i denne styringsinformasjonen og forholde deg aktivt til den.Politiske føringer gis til kommunedirektøren fra formelle folkevalgte organer gjennom vedtak. Du må også alltid huske på at du styrer som medlem av kommunestyret/fylkestinget eller et utvalg eller en komité. Som enkeltpolitiker må du gjerne komme med politiske utspill, men du kan ikke utøve arbeidsgiverrollen eller styringsrollen utenfor det folkevalgte organet som har myndighet til det.God og «riktig» informasjon om kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og leveranser er en viktig betingelse for å kunne utøve godt folkevalgt lederskap. Det kan lett bli et underskudd av informasjon til de folkevalgte hvis man ikke har gode nok rutiner for rapportering. I tillegg må det være møteplasser for samtaler mellom de folkevalgte og administrasjonen. God styringsinformasjon viser ikke bare hva ytelsene koster, men også hvilke effekter de har på innbyggerne. Penger er viktig, men de er bare et virkemiddel for å skape gode tjenester i et samfunn i utvikling. Sørg derfor for å skaffe deg oversikt over resultater og mål for de ulike delene av den kommunale forvaltningen! Hvordan er kvaliteten i eldreomsorgen? Hvor fornøyd er foreldrene og elevene i skolen? Hvor lang er saksbehandlingstiden for byggesaker?Kommunedirektøren bør jevnlig gi de folkevalgte informasjon om tilstanden i administrasjonen og tjenesteproduksjonen. Slik informasjon gis som regel i formaliserte, skriftlige rapporter. Spørsmålet er ofte ikke om informasjonen skal gis til de folkevalgte, men om hvem som skal styre informasjonen. Det er derfor viktig at kommunedirektøren tar aktive grep for å synliggjøre åpenhet og vilje til strukturert informasjonsflyt. Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret eller fylkestinget får tilgang til samme informasjon.



Politisk og administrativ 
organisering som fremmer 
samspill

Velutviklet planverk, 
planprosesser og 
rapporterings-systemer

Tydelig delegasjon. 
God rolleforståelse 
og -aksept

Gode kunnskaper innen 
ledelse, 
arbeidsgiverrollen, 
samspillkompetanse

Relasjonskompetansen utgjør kjernen i samspillet

Klare 
spilleregler, 
rutiner, 
saksgang 

Gode arenaer 
for samspill

Suksessfaktorer for godt samspill

Relasjonen  ordfører -
rådmann

Felles verdier og gjensidige krav 
til handling og samhandling

Gode avstemminger ved 
skifte av politisk ledelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Politikk handler om å håndtere uenighet på en strukturert måte. Det vil også forekomme uenighet mellom faglige vurderinger og politiske prioriteringer. Hvordan kan man håndtere det? Er det gitt at politikerne alltid har rett?



Samhandling politikk – administrasjon
• Etablere gode prosesser – når skal folkevalgte delta?
• Arenaer for kommunikasjon og dialog
• Løpende informasjon fra rådmannen

– Samme informasjon til alle – både posisjon og 
opposisjon

Politiske signaler
= innspill, synspunkter

Flertallsvedtak i møte
= bestilling
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Administrasjon

Faste utvalg, Kommiteer, formannskap, kommunestyre

Forslag

Utredninger, 
analyser m.m.Administrativ 

prosess

Hvordan arbeide med 
saker som skaper 
stort politisk
engasjement?
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Administrasjon

Faste utvalg, formannskap, kommunestyre

Forslag

Utredning, analyser, 
administrativ prosess, 

dialog

Notater, workshop, 
politisk prosess

Vedtak og
Gjennomføring



Utfordringer
Konflikter mellom politikere og administrasjon kan 
oppstå hvis:

– Saksfremstillingen ikke gir godt nok grunnlag for 
politisk debatt og vedtak

• Alternative løsninger
• Vanskelig språk
• Sakens omfang

– Beslutningsprosessene og/eller vedtakene er 
uklare

• Politisk mot – prioritering
• Realisme – økonomi, kapasitet, kompetanse
• Sammenheng med tidligere vedtak (plan)



Forutsetninger for det kommunale selvstyret  
- og dermed god oppgaveløsning 
til det beste for innbyggerne

• Innbyggerne må ha mulighet 
til å påvirke beslutningene og 
føre kontroll nedenfra og opp

• Folkevalgte må ha mulighet til 
å gjøre reelle og legitime 
prioriteringer, tilpasninger og 
korreksjoner

• Administrasjonen må ha 
tilgang til tilstrekkelig og 
relevant kapasitet og 
kompetanse

Innbyggerne

Folkevalgte Administrasjonen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis det kommunale selvstyret skal være i stand til å realisere verdier som frihet, demokrati, effektivitet og likeverd, og dermed kunne løse oppgavene til det beste for innbyggerne, må (minst) tre sentrale forutsetninger være innfridd:Folkevalgte må ha mulighet til å gjøre reelle og legitime prioriteringer og tilpasningerOrganisasjonen må ha tilgang til tilstrekkelig og relevant kapasitet og kompetanseInnbyggerne må ha mulighet til å påvirke beslutningene og føre kontroll nedenfra og opp (norske kommuners evne til å strekke til er i ferd med å bli frikoplet de forventningene innbyggerne – med statlige garantier i hånd – kan rette mot dem. Dette forandrer betingelsene for lokal tillit. Det er en avgjørende forskjell mellom å bygge tillit basert på forvaltning av fellesgoder på den ene siden, og å dyrke tilfredshet blant brukere som av den sentrale staten har blitt gitt rett på mer enn kommunen evner å gi dem) Disse forutsetningene knytter seg til de tre sentrale aktørfeltene i den lokale politikken: Innbyggerne, de folkevalgte og administrasjonen. De knytter seg videre til tre sentrale kjennetegn for et godt lokaldemokrati: God representasjon, god styring og god leveranse. Og de knytter seg til de tre verdiene ved det kommunale selvstyret: Demokrati, frihet og effektivitet.Den mest avgjørende forutsetningen er at lokale folkevalgte kan gjøre reelle og legitime prioriteringer og tilpasninger av politikken. Det gir grunnlag for gode leveranser fra organisasjonen til innbyggerne og at innbyggerne har noe å påvirke. Muligheten til å gjøre reelle og legitime prioriteringer og lokale tilpasninger er enda viktigere når forholdet mellom forpliktelser og ressurser oppleves som ubalansert.  For at lokale prioriteringer og tilpasninger skal være reelle og legitime, må en kommune/fylkeskommune lovlig kunne velge annerledes enn en annen kommune/fylkeskommune, uten at de ulike valg krever forhåndsgodkjennelse eller kan settes til side av staten eller av domstoler. Kilde: Sak til Hovedstyret januar 2011 om innspill til stortingsmeldingen om forholdet mellom staten og kommunesektoren og prinsippene for statlig styring.  



Møter er arenaen for folkevalgt 
styring    

• Formelle rammer
– Lover, forskrifter 
– Kommunestyrets egne reglementer, retningslinjer

• Formelle prosesser
– Politiske vedtak i rett organ og på riktig måte

• Uformelle prosesser 
– Politiske signaler, samtaler, sonderinger 



Politisk ansvar – politisk kultur

• Lede hele den kommunale virksomheten
– Sammenheng og ryddighet innenfor rammen av 

det enkelte faste utvalg
– Helhet og sammenheng på tvers av sektorer og 

utvalg
• Arbeidsformer og kultur 

– Posisjon – opposisjon
– Flertall – mindretall

• Politisk mot og lojalitet til fattede vedtak 



Møte mellom politikk og administrasjon

Rådmann:
Faglig skjønn – skriftlig fremstilling

Svare på spørsmål
En person – en mening

Folkevalgt organ:
Politisk skjønn – debatt 

Møteleder – møtedeltakere 
Flertall/mindretall – posisjon/opposisjon

Ulike partier – ulike personlige syn



Fredrik Folkevalgt

Roller og rolleforståelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Finnes også her: https://youtu.be/3nlVwhrxYWs  

https://youtu.be/GU_HYKZpFyY


Case
Kritikk av kommunalt ansatte



Case
Kutt i budsjettet

Storvik kommune har behov for å bruke mindre penger på grunn av 
endringer av eiendomsskatten. Kommunen må til neste år kutte 20 
millioner. 

På vårens budsjettkonferanse har kommunedirektøren lagt fram mulige 
tiltak for innsparing på 30 millioner og økte kostnader som hun mener 
bør prioriteres i neste års budsjett på 10 millioner.

Konferansen gjennomføres med politikere, tillitsvalgte, administrativ 
toppledelse og de kommunale rådene. Det kommer ytterligere ønsker 
om økte tiltak på til sammen 10 millioner kroner. Mange av politikerne 
blir bekymret for kommunedirektørens kutt. Det kommer ikke fram nye 
mulige innsparinger.



Case
Kutt i budsjettet

Når saken kommer til behandling i kommunestyret ønsker flertallet å 
innføre gratis mat i skolen og dette er kostnadsberegnet til 3 millioner.  
Dette blir vedtatt. 

Finansieringen av gratis mat i skolen foreslås finansiert med å legge 
ned kommunikasjonsavdelingen og overføre ansvaret for 
kommunikasjon til den enkelte avdeling innenfor eksisterende 
budsjettramme.

Spørsmål:
Kan kommunestyret vedta å legge ned kommunikasjonsavdelingen?  
Hvordan kunne kommunestyret og administrasjonen samhandlet  
bedre?
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