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Lokaldemokrati – fornying og utvikling 

• «Lokaldemokrati – fornying og utvikling, med særleg fokus på å auke kvinnerepresentasjon» 

• Vi vil sikre best mulig tjenester 
• Prioriteringer? 
• Innovasjon? 

• Bruker- og innbyggerinvolvering 

• Politikerne skal sette dagsorden 

• Men også… 
• En spennende politisk hverdag som er både engasjerende og motiverende. 
• Sikre at tiden som blir brukt på politisk arbeid føles meningsfylt 
• Finne gode løsninger 

• …som kan føre til 
• Økt engasjement for politikk 
• Økt rekruttering 

 

 



POLITIKERNES ROLLE 

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

oppgaveløsning 

• Ombudsrollen handler om den folkevalgte som bindeledd til innbyggerne og ulike måter denne 
kontakten kan ivaretas på 

• Avklaring i forhold til administrasjon 
• Politikerne skal beslutte og administrasjonen gjennomføre. Eller? 

• Prinsippielle, strategier, overordnet styring, sette mål 
• Bruke kompetansen i organisasjonen til å finne de beste løsningene 
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FORUTSETNINGER FOR GODT POLITISK LEDERSKAP 

• Tydelige mål 

• Tydelige prioriteringer 

• Tillit mellom politikere og administrasjon 
• Er vi villig til å akseptere feil? 

• Mulighet til å bruke tiden på de viktigste sakene 

• God kommunikasjon med innbyggerne 

• Fokusere mer på de 95% man kan gjøre noe med enn de 5% man ikke kan gjøre noe med. 

• Penger er ikke alt 
• Mer fokus på kompetanse, ansatte, innovative (ink digitale) løsninger 

 



Hvordan få det til i praksis – Eksempelet Svelvik 

• Fra ROBEK og plass 406 på Kommunebarometeret i 2013 til solide overskudd og plass 131 i 2016! Ute av Robek i 2018 
• Fra lite eller manglende handlingsrom til stort handlingsrom 
• Fra fravær på 20% i enkelte tjenester til under 10% 

• Fra kaos til kontroll! 
• Fra politisk detaljstyring til politisk lederskap. 
• Fra administrasjon til innovasjon. 
• Fra reparasjon til forebygging. 
• Fra ensidig fokus på økonomi til fokus på et bredt spekter av virkemidler. 
• Helsehuset 

• I 2018 
• Befolkningens behov styrer. 
• Flere får tjenester og det leveres bedre tjenester. 

• Fra underbelegg til overbelegg på sykehjem 

• Samarbeid mellom politikere og administrasjon er preget av tillit. 
• Mer givende å være politiker, og bedre tilfredshet på jobben. 
• Kort vei fra idé til gjennomføring – rask korrigering 

 

 



Hvordan fikk Svelvik det til? 

• Effektivt planarbeid 
• Korte planer med tydelig budskap og få, men tydelige mål 
• Få planer med tydelig sammenheng 
• Klart skille mellom politiske og administrative planer 

• Politisk involvering i alle ledd 
• I planarbeid, utviklingsprosjekt, i innsiktsarbeid o.l. 

• Gjestebud m.m. 

• Klar arbeidsdeling mellom politikere og administrasjon 
• Er vi villig til å la administrasjonen få en større rolle i forhold til detaljløsninger og praktiske løsninger mot at vi får en større rolle i forhold 

til å definere overordnede mål og strategier? 

• Nye måter å organisere det politiske arbeidet på 
• Oppgaveutvalg 
• Færre politiske møter 

• Bredere fokus enn økonomi 
• Endre navn fra økonomiplan til samfunnsplan. 



SPØRSMÅL TIL DISKUSJON 

• Tillit 
• Hva er rommet for å gjøre feil? 

• Hvor risikovillige er vi? 

• Samskaping (kommune 3.0) 

• »Noen har en oppfatning av at politikk og adm alltid står mot hverandre» 

• Roller og fokus 
• Hva legger politisk nivå vekt på? politisk posisjonering? Samarbeid? Hva er relasjonen mellom befolkning, 

administrasjon og politikk? 

• Når og hvordan bør politikere involveres? 

• Styringsmål 
• Idealsamfunnsstyring eller faktabasert styring? 
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