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0 Innledning 

Bakgrunn 

Nordkapp kommune har over noe tid opplevd at samarbeidet mellom politisk og 
administrativt nivå ikke har fungert slik man ønsker. Den 18. februar vedtok kommunestyret 
at rådmannen skulle fratre sin stilling og det er nå tilsatt en ny rådmann i midlertidig stilling i 
påvente av prosess med rekruttering i fast stilling.  
Det har også vært bekymringer for at innbyggernes tillit til kommunen kan bli svekket.  
Ordfører har tatt kontakt med KS-Konsulent (KS-K) v/ seniorrådgiver Åsbjørn Vetti med 
spørsmål om bistand til en konstruktiv prosess som involverer bredt og som kan bidra til å 
fremme et godt samspill mellom politisk og administrativt nivå, og et godt samspill mellom 
administrasjon, tillitsvalgte og vernetjeneste. Formannskapet vedtok den 25. februar 2020 å 
starte en prosess som har som siktemål å få frem et tiltaksdokument som kommunen kan 
jobbe videre med. Hovedverneombud og de hovedtillitsvalgte fra 
arbeidstakerorganisasjonene ga sin tilslutning til hovedlinjene i prosessen i møte den 28. 
februar 2020.  
 

Kort om prosessen med å utarbeide tiltaksdokumentet 

KS-K har intervjuet følgende personer, i følgende roller: 
 
Individuelle samtaler: 

1. Jan Olsen, ordfører, SV 

2. Tor Mikkola, varaordfører, SP 

3. Kari Lene Olsen, gruppeleder Ap 

4. Siren Figenschou Høyen, gruppeleder, H  

5. Heidi Holmgren, utvalgsleder Oppvekst, velferd og kultur, Sp 

6. Rakel Olsen, utvalgsleder Tekniske tjenester, SV 

7. Fred Magne Johansen, utvalgsleder Helse, rehabilitering og omsorg, Sp  

8. Hugo Salamonsen, formannskapsmedlem, Sp 

9. Ottar Hansen, kommunestyrerepresentant, vara til formannskapet, SV 

10. Børge Grønlund, ass. rådmann 

11. Ulf Syversen, fungerende stabssjef 

12. Magda Filonowicz, stabssjef – nå fødselspermisjon 

13. Siv Katrin Hjellnes, sektorleder Oppvekst, velferd og kultur 

14. Vera Iversen, sektorleder Tekniske tjenester 

15. Ronny Holm, sektorleder Helse, rehabilitering og omsorg 

16. Linda Haug Pettersen, konsulent politisk sekretariat 

17. Ida Djupevåg-Hansen, HR-rådgiver 

18. Vegard Juliussen, kommuneplanlegger 

19. Marith Bakkevoll, Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet 

Gruppesamtale: 
20. Elin Adolfsen, Hovedverneombud 

21. Espen Mikalsen, Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet 

22. Mariann Bårdsnes, Hovedtillitsvalgt for Delta 

23. Ann Elise Kristiansen, Hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen for Sosionomer, 

barnevernspedagoger og vernepleiere 



  

4 

 

24. Stine Mari Strifeldt, Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund 

25. Marith Bakkevoll, Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet 

 

Spørsmålene som ble stilt i samtalene 

Følgende tre spørsmål ble stilt til alle: 
 

1. Hvordan vurderer du situasjonen i Nordkapp kommune nå?  

2. Hva er det som er positivt / som fungerer bra, som vi kan bygge på?    

3. Hvilke tiltak mener du vi bør sette i verk som vil bidra til en riktig utvikling fra der vi 

er nå? 

Respondentene skulle selv velge hva man ville komme inn på. KS-K kunne stille eventuelle 
oppfølgingsspørsmål ved behov. 
 

Om innrettingen av tiltaksdokumentet og videre prosess 

KS-K har oppsummert alle samtalene med vekt på hovedfunn og mønstre. Ingen informanter 
er sitert med enkeltutsagn, og ingen informanter skal kunne identifiseres i 
oppsummeringen. Dette er i tråd med de anonymitetsprinsipper som ble lagt til grunn for 
datainnsamlingen. KS-K feller ingen dommer over hvem som eventuelt har handlet rett eller 
galt, hvem som har skyld i hva osv. Det ville kreve en helt annen prosess og samtidig regner 
ikke KS-K dette som konstruktivt. Det er spørsmål 3 som vektlegges mest og dokumentet 
kalles derfor et «tiltaksdokument». 
 
I det videre dokumentet vil de tre spørsmålene være overskrift for kapittel 1 – 3. I kapittel 3 
vil de forslag til tiltak som har oppslutning fra flere bli gjengitt. KS-K vil også komme med 
egne anbefalinger og forslag basert på vår fagkunnskap og erfaringer fra arbeid med ulike 
kommuner fra 2005 og fram til i dag.   
 
Tiltakene som løftes frem vil bli arbeidet videre med på samlinger for kommunestyret og de 
representanter fra administrasjonen som rådmannen peker ut. Første samling er planlagt 
den 27. april 2020. Tiltakene som løftes frem for samspillet mellom tillitsvalgte, 
vernetjeneste og ledelsen blir behandlet i eget seminar. 
 
Tiltaksdokumentet er skrevet av seniorrådgiver Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent (KS-K). KS-K vil 
gjerne takke alle som velvillig har stilt opp til individuelle intervjusamtaler og til 
gruppesamtaler. 
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1 Hvordan vurderer de ulike respondentene situasjonen i 
Nordkapp kommune nå?  
 
Når situasjonen skal beskrives er det først og fremst problemer som trekkes frem. Det som 
nevnes som positivt av flere er tatt med i kapittel 2. Noen problemer knyttes til det politiske 
maktskiftet som skjedde ved kommunevalget 2019. For andre problemer som nevnes 
trekkes linjene mye lenger tilbake i tid. 
 
Det er en rekke forhold som bekymrer respondentene. Disse bekymringene nevnes av 
nesten alle respondenter, uavhengig av rolle: 
 

• Tilliten er generelt for lav mellom politisk nivå ved de samarbeidende partiene som 

har det politiske flertallet (SV og Sp) (heretter bare «flertallet») og 

sentraladministrasjonen (ledelse og saksbehandlere i rådhuset). Kommunikasjon og 

samarbeid fungerer generelt for dårlig. Alle ønsker en bedring. 

 

• Tillit, samarbeid og kommunikasjon mellom de som utgjør flertallet og det politiske 

mindretallet (Ap og H) (heretter bare «mindretallet») fungerer generelt for dårlig. 

Klimaet oppleves som anstrengt i politiske møter. Alle ønsker en bedring. 

 

• Bakenforliggende forhold styrer en del av det som skjer på en måte som 

respondentene opplever som uheldig. Det nevnes eksempler på nettverk, 

familietilhørighet, partitilhørighet, gamle eller pågående personalsaker, personlige 

motsetninger, og personlige interesser. Om vi for eksempel tar partitilhørighet så er 

ikke dette et problem i seg selv. Men i de konkrete eksemplene som nevnes mener 

respondentene at for eksempel partitilhørigheten kan påvirke roller man har. Disse 

forholdene er ikke ulovlige påvirkningsforhold og de blir ikke fanget opp av 

habilitetsreglene som gjelder når saker forberedes formelt og kommer til behandling 

og vedtak i et politisk organ. Pilene peker imidlertid «i alle retninger». Det vil si at 

det nevnes eksempler på bakenforliggende forhold som er uheldig hos flertall, 

mindretall, administrasjon, og blant de tillitsvalgte/verneombud. Alle ønsker at 

maktforhold og rolleutøvelse skal være legitime, at prosesser skal være ryddige og 

ordentlige, og at bakenforliggende forhold ikke skal få påvirke på en uheldig måte.     

 

• Det har funnet sted en økt polarisering, blant annet som følge av Nordkapp-saken, 

som preger Nordkapp-samfunnet. Alle ønsker redusert polarisering, at alle 

samfunnskrefter kan jobbe mest mulig sammen.  

Noen mønstre utkrystalliserer seg om vi deler inn i flertallet, mindretallet og administrasjon: 
 

• Mindretallet er bekymret for at administrasjonen med sin kompetanse blir 

neglisjert. At det fattes politiske vedtak uten at saken er godt nok utredet av 

administrasjonen. Dette kan få uheldige faglige, økonomiske og/eller juridiske 

konsekvenser. Mindretallet er også bekymret for at dyktige medarbeidere og ledere 

i administrasjonen skal velge å slutte. Mindretallet er også bekymret for at flertallet 

skal styre på detaljer, og drive indirekte styring av personalsaker. 
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• Flertallet er bekymret for at dem ikke skal få utredet saker godt nok, at viktig 

informasjon ikke skal komme fram i sakene, at ikke administrasjonen skal støtte like 

godt opp om det nye politiske flertallet som det tidligere politiske flertallet. De er 

også bekymret for at vedtak ikke blir fulgt opp. Flertallet er også bekymret for 

arbeidsmiljøet i enkelte deler av administrasjonen, og for administrasjonens 

håndtering av enkelte personalsaker. Noen i flertallet opplever samtidig at det kan 

være vanskelig å balansere i saker der det finnes «bakenforliggende» personalsaker.  

 

• Administrasjonen er bekymret for at deres kompetanse i enkelte saker ikke blir 

etterspurt, og at politikere driver saksutredning på egenhånd. Administrasjonen 

opplever at den ikke alltid blir lyttet til, eller stolt på. Administrasjonen opplever 

manglende dialog med de folkevalgte om den begrensete kapasiteten den har til å 

drive utredningsarbeid, og til å følge opp vedtak.  Administrasjonen er også 

bekymret for at viktig kompetanse kan forsvinne og at det blir vanskeligere å 

rekruttere nye medarbeidere på grunn av «støyen» som har vært. Noen i 

administrasjonen er bekymret for holdningene til kollegaer. At det er redusert vilje 

til å støtte opp om politikernes rolle.    

De tillitsvalgte og hovedverneombudet er også inne på flere av forholdene som nevnes i 
kulepunktene ovenfor. I tillegg er de opptatt av at samarbeidet mellom ledelsen og de 
tillitsvalgte (både de hovedtillitsvalgte på kommunenivå og de plasstillitsvalgte på 
virksomhetsnivå) mangler en god struktur, og en god oppfølging. Når det gjelder struktur 
handler det om at tillitsvalgtstrukturen bør være drøftet og nedfelt for kommunen (gjerne i 
et eget dokument) slik at tillitsvalgtstrukturen korresponderer med ledelsesstrukturen i 
kommunen på en hensiktsmessig måte. Når det gjelder oppfølging handler dette om faste 
møtearenaer, en plan for jevnlige møter, og en systematisk involvering av tillitsvalgte i saker 
som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i arbeidsmiljø- og HMS-
spørsmål (vernetjenesten). 
 
KS-K sine betraktninger etter å ha gjennomført samtalene er at ingen av de problemer som 
trekkes frem er nye eller ukjente i kommune-Norge. KS-K har støtt på lignende problemer av 
varierende omfang og styrke i andre kommuner. Men situasjonen er mer enn alvorlig nok til 
at det er viktig å ta ordentlig tak i den, slik også formannskapet ga uttrykk for da de vedtok 
prosessen. 
 
Fremstillingen i kapittel 1 gir et hovedbilde og blir gjerne litt generell. I kapittel 2 vil vi se at 
det er mye som fungerer og som er verd å bygge videre på, og at bildet er mer nyansert enn 
det hovedinntrykket som kapittel 1 etterlater.  
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2 Hva mener respondentene er positivt / fungerer bra i dag 
som vi kan bygge på? 
 
Disse forholdene nevnes som positive av nesten alle respondenter, uavhengig av 
rolle/ståsted: 
 

• Det er et stort engasjement for Nordkapp kommune som organisasjon og som 

lokalsamfunn som preger politisk nivå – både flertall og mindretall, kommunens 

administrasjon, de tillitsvalgte/vernetjenesten og samfunnet for øvrig. På politisk 

nivå er det uenighet om veivalg men trygghet for at alle, uansett partipolitisk 

tilhørighet, ønsker å jobbe for Nordkapps beste. 

 

• Det har vært et voksende politisk engasjement som blant annet ble vist med gledelig 

høy valgdeltakelse og mobilisering i det politiske partiapparatet.   

 

• Når kommunen arbeider i det vi kan kalle beredskapsmodus, er samarbeidet 

utmerket og alle utfører sine oppgaver og tar sine roller på politisk og administrativt 

nivå på en forbilledlig måte. Tilliten er stor mellom alle aktører og flere forteller at 

det er fint å oppleve at man kan jobbe godt sammen. I beredskapsmodus er det 100 

% profesjonalitet og ingen bekymring for «bakenforliggende forhold». 

 

• Åpenhet er løftet frem av ordfører og flertallet som en verdi som de ønsker skal 

prege kommunens arbeid både politisk og administrativt. Dette støttes av nær sagt 

alle respondenter og det er positive forventninger til hva dette skal bety framover 

for politisk arbeid, prosesser rundt administrasjonens utredninger, innbyggernes 

mulighet for innsyn i saker, kommunalt informasjons- og kommunikasjonsarbeid, 

samarbeidsklimaet mellom flertall og mindretall, samarbeidsklima mellom politisk 

nivå og administrativt nivå, involvering av brukere, innbyggere og samarbeids-

partnere mm. Flere trekker frem at åpenhet kan være en rettesnor for måten å 

arbeide på som kan bidra til å forbedre tilliten mellom politikk og administrasjon, og 

mellom innbyggerne og kommunen.  

 
Noen mønstre utkrystalliserer seg om vi deler inn i flertall, mindretall, administrasjon, og de 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet: 
 

• Flertallet peker på at den opplever mer hjelp fra deler av administrasjonen nå til å 

utøve sine roller. 

 

• Mindretallet peker på at det er høy kompetanse i administrasjonen og at 

medarbeiderundersøkelsen i regi av Great Place To Work viser at kommunens 

arbeidsmiljø kommer godt ut i det store og hele. 

 

• Administrasjonen peker på at samarbeidet inn mot hovedutvalg for Helse, 

rehabilitering og omsorg fungerer bra. Her er det stor grad av tillit, og god dialog.  

 

• De hovedtillitsvalgte og hovedverneombud trekker frem at innen Helse, 

rehabilitering og omsorg fungerer samarbeidet mellom sektorleder og 
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hovedtillitsvalgt meget bra. Det finnes struktur for møter og møtene følges opp på 

en god måte. 

KS-K sine betraktninger etter å ha gjennomført samtalene er at det er lett å samle 
informasjon og at engasjementet for Nordkapp kommunes beste er stort. Alle ønsker å fylle 
den rollen de har på en god måte, selv om tillit, samarbeidsklima og kommunikasjon er 
krevende.  
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3 Hvilke tiltak bør settes i verk for å bidra til en riktig 
utvikling? 
 
Vi skal først konsentrere oss om tiltak som gjelder samspillet mellom politikk og 
administrasjon. Tiltak på systemnivå beskrives først. Deretter tiltak på individnivå. I siste del 
av kapittelet skal vi se på tiltak som gjelder samspillet mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og 
administrasjonen. 
 

Tiltak på systemnivå 

Dyrk formannskapsmodellen og god forvaltningspraksis 
Det store flertallet av respondentene er opptatt av at samspillet mellom politisk nivå og 
administrasjonen skal være i tråd med kommuneloven, at kommunen skal følge alle 
spilleregler, at prosesser og vedtak skal være ryddige, og at makten som utøves skal være 
legitim. Det store flertallet av respondenter i administrasjonen gir klart uttrykk for at 
administrasjonen skal støtte opp om god folkevalgt styring uansett hvilke partier og 
folkevalgte som danner flertall.  
 
«Dyrk formannskapsmodellen» er ikke et enkelt tiltak men et sett med tiltak som også 
handler om at alle skal fylle sine roller på en god måte. KS-K mener også at dette er det 
viktigste sporet, når det gjelder tiltak på systemnivå, som Nordkapp kan forfølge nå. Vi skal 
derfor vie dette punktet god plass for å utdype hvorfor dette er så viktig, og beskrive hva vi 
mener vil være god forvaltningspraksis. KS-K vil anbefale at Nordkapp blir svært presis i 
oppfølging av formannskapsmodellen. Dette vil bidra til å rydde i roller, ansvar og prosesser. 
Og det vil bidra til å bygge tillit. 
 
Den parlamentariske modellen 
I den parlamentariske modellen, til forskjell fra formannskapsmodellen, er det 
kommunerådet («regjeringen») som har ansvaret for å lede administrasjonen. 
Kommunerådet har kommunedirektøren/rådmannen, heretter bare «rådmannen», sine 
oppgaver, ansvar og fullmakter. Dette kan bidra til mistanker fra opposisjonen og fra 
innbyggere om at administrasjonen i stor grad blir preget politisk av kommunerådet, og i 
mindre grad er faglig uavhengig. 
 
Administrasjonen er uavhengig i formannskapsmodellen 
Formannskapsmodellen skal på sin side sikre at alle folkevalgte i sine verv, i alle politiske 
organer, har en uavhengig, faglig administrasjon som skal levere et faglig fundert 
beslutningsgrunnlag. Administrasjonen kan for så vidt gjøre klokt i å kjenne til de ulike 
partienes partiprogrammer. Det kan blant annet gjøre det lettere å tolke vedtak. Men 
rådmannen skal utrede og innstille i sakene kun ut fra fag.1  
 
Rådmannen er hele kommunestyrets rådmann. Den uavhengige rollen er tillitsbyggende. 
Det beslutningsgrunnlaget som legges frem bygger på fagkunnskap inklusiv evt. lovgrunnlag, 
og på faglige vurderinger. 

 
1 I det følgende vil ‘rådmann’ og ‘administrasjon’ bli brukt om hverandre og vi henviser da til 
rådmannen som funksjon. Kommunestyret delegerer til rådmannen og så delegerer rådmannen 
videre til sin administrasjon. Bare i de tilfeller der vi skriver «rådmannen selv» er det snakk om 
rådmannen som person. 
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Til å utøve dette ansvaret har rådmannen en administrasjon på fulltid med fagkompetanse. 
De inngår i faglige nettverk med andre kommuner og holder seg faglig oppdatert. 
Rådmannen delegerer gjerne sin myndighet til sektorlederne slik at det er tilstrekkelig 
administrativ kapasitet og fagkompetanse tilgjengelig til å følge opp de ulike politiske 
organene. Andre fra administrasjonen kan også få ordet i politiske organer, i forståelse med 
rådmannen selv/sektorleder, for å svare på spørsmål eller komme med utfyllende 
opplysninger. Når de folkevalgte får møte flere representanter fra administrasjonen kan 
dette også bidra til å bygge tillit og skape gjensidig forståelse.  
 
Politisk skjønn avgjørende når endelig vedtak skal fattes 
Den endelige beslutningen skal bygge på fagkunnskap og faglige vurderinger i utredningen, 
og politiske vurderinger. Vi kan forenklet si at administrasjonen er ansatt på fagkompetanse, 
mens politikerne er valgt på verdier.  Avgjørelsene skal treffes gjennom flertallsvedtak.  
 
Mange saker har ikke entydige, faglige svar men krever verdimessige og ideologiske 
avveininger og prioriteringer. Derfor skal det politiske skjønnet brukes og det er bare de 
folkevalgte som skal fatte vedtak i prinsipielle saker. De folkevalgte blir ansvarliggjort i 
dialogen med innbyggerne, og i valg. Innbyggerne stemmer på de partier og politikere som 
de har tiltro til. Det er denne ansvarligheten overfor velgerne som er grunnleggende for vårt 
lokaldemokrati sin legitimitet. 
 
Rådmannens rolle er knyttet til rettssikkerhet 
Rådmannen har plikt til å se til at saken er forsvarlig utredet. Videre heter det i 
kommuneloven at «Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak», jfr 
Kommunelovens § 13-1, 3. ledd.  
 
Utredningsansvaret er lagt tydelig til rådmannen i kommuneloven og er et fundament for 
innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale saksbehandlingen, som til slutt ender med et 
politisk flertallsvedtak. Rådmannen har også plikt til å si ifra dersom hun eller han ser 
problemer med et vedtak: Dersom rådmannen … «blir oppmerksom på faktiske eller 
rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun 
gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte» (jfr. Kommunelovens 
§ 13-1, 4. ledd).    
 
 
Rådmannen kan og skal stilles til ansvar 
Rådmannen har også ansvaret for å lede den samlete administrasjonen, og ansvaret for å 
ivareta det løpende personalansvaret (jfr. Kommunelovens § 13-1, 1. ledd og 7. ledd). Dette 
betyr for eksempel at de folkevalgte ikke har ansvaret for å ta tak i personer som ikke 
fungerer. Det gjelder uansett nivå eller stilling. Dette er rådmannens ansvar. Men de 
folkevalgte kan påpeke manglende resultater, at vedtak ikke følges opp, at saker ikke er 
tilstrekkelig utredet osv. og kreve at rådmannen selv tar tak i dette. Gjør han eller hun ikke 
det, kan dette til syvende og sist få betydning for rådmannens stilling – at rådmannen selv 
må gå.   
 
Rådmannens tilbakerapportering 
Kommuneloven gir altså rådmannen et løpende personalansvar. Hun eller han har også er 
klart definert ansvar for interkontroll. Rådmannen har også en rekke delegerte fullmakter i 
tråd med det delegeringsreglementet som til enhver tid gjelder. Det er viktig at rådmannen 
tilbakerapporterer på hvordan de delegerte fullmaktene blir utøvd. Det skaper tillit og gir 
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grunnlag for kontroll. Det følger av læren om delegering at den som delegerer fullmakter har 
plikt og rett til å kontrollere utøvelsen av fullmaktene. Og om nødvendig trekke fullmaktene 
tilbake. Et overordnet organ kan også omgjøre et vedtak dersom vilkårene i 
forvaltningslovens § 35 er til stede.      
 
Hvordan slik tilbakerapportering skal skje bør være gjenstand for nærmere dialog. Hvilke 
behov har de folkevalgte? Hvilket system trenger vi? Ut fra samtalene KS-K har hatt med 
respondentene kan det være klokt å drøfte om det er behov for større grad av tilbake-
rapportering enn i dag, og at dette settes i system på en enkel og effektiv måte. Noen 
kommuner og fylkeskommuner gjør dette enkelt ved at alle delegerte administrative vedtak 
i alle saker som er offentlige legges ut på nettet. Da kan alle folkevalgte (og alle andre) følge 
med. 
 
Hva med henvendelser fra politikere til administrasjonen? 
I enhver kommune vil det være situasjoner der de folkevalgte har spørsmål til 
administrasjonen i saker som skal behandles i et politisk organ. Slike henvendelser bør alltid 
besvares. Svar gir grunnlag for de folkevalgtes forståelse av saken. Det bør være en rutine 
for hvor slike spørsmål rettes, for eksempel gjennom politisk sekretariat eller gjennom 
sektorleder ved spørsmål knyttet til utvalg. Svarene bør følge et prinsipp som vi kan kalle 
«demokratisering av all informasjon». Det vil si at et spørsmål som stilles fra en 
representant, muntlig eller skriftlig, blir gjengitt skriftlig til alle representanter for eksempel i 
et utvalg, og at svaret sendes til alle representanter i utvalget. Da vil alle representanter ha 
lik informasjon, og ha det samme grunnlaget for å debattere og stemme i saken. 
 
KS-K vil ikke anbefale en praksis der representanter har uformelle møter med 
saksbehandlere. Uformelle møter praktiseres til en viss grad i dag.  Slike møter kan skape 
mistanke om forsøk på påvirkning av saksbehandler, eller at informasjonsgrunnlaget i saken 
blir ulikt fordelt. Begge deler vil ikke fremme åpenhet og demokrati. Dette gjelder ikke 
folkevalgte som har rolle som møteleder. Disse bør absolutt ha møter med ledere og 
saksbehandlere etter behov for å kunne ivareta sin rolle.  
 
Kan de folkevalgte saksbehandle selv? 
Det er i strid med arbeidsdelingen som kommuneloven legger til grunn dersom de 
folkevalgte selv arbeider med å hente inn saksopplysninger og er saksbehandler for saker 
som legges frem i møte. I samtalene som KS-K har hatt er det kommet frem at dette skjer i 
Nordkapp kommune i dag. Forklaringen som kommer frem i samtalene er at dette har sin 
årsak i manglende tillit, samarbeid og/eller kommunikasjon.  
 
KS-K vil fraråde en slik praksis. En slik praksis overfører i realiteten mye av ansvaret fra 
rådmannen og over på det politiske organet for kvaliteten i saksutredningen. Det er en fare 
for at den folkevalgte som har forberedt saken ikke har nok fagkunnskap til å samle inn de 
riktige opplysningene, tolke lovkrav som måtte gjelde i saken, foreta de riktige vurderingene 
etc. Det er også en fare for at dette vil være en mer udemokratisk arbeidsform. En 
representant stiller i så fall med et vesentlig informasjons- og kunnskapsfortrinn og får stor 
definisjonsmakt. Det kan være vanskelig for de andre representantene å hevde andre 
synspunkt. Administrasjonen vil i mindre grad kunne bidra fordi de ikke har hatt mulighet til 
å kontrollere opplysningene som legges fram. Hvis det blir mange tilfeller av politisk 
saksutredning så er det fare for at administrasjonen vil abdisere som følge av at de føler seg 
tilsidesatt. Viktige saksbehandlingsprinsipper om at alle representantene skal ha lik mulighet 
til å sette seg inn i et saksgrunnlag på forhånd er også truet. Åpenhet og innsyn for 
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innbyggerne kan også bli redusert dersom sakspapirer ikke er tilgjengelig på forhånd men 
gjøres tilgjengelig i møte, eller like i forkant av møtet. 
 
Alle disse forhold tilsier at kommuneloven bør følges og at saksutredninger utføres av 
rådmannen ved sin administrasjon. 
 
Er saken korrekt fremstilt? Bør jeg selv hente inn informasjon som folkevalgt? 
Mange av respondentene har i samtalene fortalt at de har opplevd at de får andre 
opplysninger fra for eksempel en ansatt i en tjeneste enn det som er gjengitt i en sak. KS-Ks 
vurdering er at dette ikke nødvendigvis er tegn på at saken er ukorrekt fremstilt. 
Hovedregelen er at ikke all informasjon kan bli med i en sak. Det må gjøres en prioritering 
når saken skrives.  
 
Før rådmannen legger fram en sak til politisk behandling foregår det gjerne en prosess der 
ulike deler av administrasjonen/tjenestene blir bedt om å spille inn saksopplysninger, 
forslag, vurderinger mm. Man har videre kanskje en drøfting med tillitsvalgte og mottar 
høringsuttalelser fra dem. Og så oppsummeres de viktigste saksopplysningene og 
vurderingene, inklusiv høringsuttalelsene fra tillitsvalgte. Når administrasjonen legger fram 
saken skal all vesentlig informasjon være med. Det kan da for eksempel være at de 
synspunkt eller forslag som en enkelt ansatt har hatt i prosessen ikke er funnet faglig 
relevant, økonomisk forsvarlig, eller at andre faggrupper tilrår andre løsninger som 
saksbehandler, ut fra en helhet vurdering, mener vil være best.  
 
Som folkevalgt bør man ha tillit til den prosessen som administrasjonen har gjennomført. 
Saksutredningen er administrasjonens ansvar. Dersom man ønsker å spørre 
administrasjonen på grunnlag av samtale med en ansatt i tjenesten, bør dette gjøres uten en 
forhåndsantakelse om at saksfremstillingen er feil og at den ansattes fremstilling er rett. 
Noen folkevalgte respondenter gir uttrykk for at de som hovedregel tar kontakt med enkelt 
ansatte eller andre personer for å skaffe seg informasjon om saker som er sendt ut. En slik 
praksis vil ikke KS-K anbefale. Dette fordi det vil skape usikkerhet dersom administrasjonen 
opplever det slik at det sås tvil om saksutredningen, mens enkeltpersoners synspunkt 
tillegges vekt. God forvaltningspraksis vil være å be om ytterligere opplysninger før møtet på 
det man ønsker svar på. 
 
I en del kommuner er det etablert praksis at dersom en representant kommer med nye 
saksopplysninger fra talerstolen som har betydning for å avgjøre saken, så utsettes saken slik 
at administrasjonen får anledning til å kvalitetssikre opplysningene. Grunnen er at viktige 
kommunale vedtak ikke skal treffes på bakgrunn av informasjon som ikke er kvalitetssikret 
av administrasjon. KS-K anser dette for å være god forvaltningspraksis som fremmer kvalitet 
i den kommunale saksbehandlingen og rettssikkerhet. 
 
Hvordan håndtere at samme person har flere roller? 
I samtalene med respondentene er det mange som henviser til at ulike aktører har mange 
roller. Dette problematiseres mye jfr. Kulepunktet i kapittel 1 om «bakenforliggende 
forhold». Det finnes imidlertid ingen lokalsamfunn, ei heller store kommuner, som ikke 
opplever at personer har flere roller. For et lokalsamfunn er dette også meget verdifullt. Det 
er hvordan de ulike rollene håndteres som er viktig. 
 
Habilitetsreglene hjelper oss i den formelle, kommunale saksbehandlingen. For eksempel 
skal en folkevalgt med interesser i en sak, eller en familierelasjon, reise spørsmål om egen 
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habilitet overfor organet. En saksbehandler i samme situasjon skal reise spørsmålet selv og 
erklære seg inhabil.  
 
Habilitetsreglene kan også brukes utover formell saksbehandling, selv om det ikke er noe 
krav om dette i lov. KS-K anbefaler dette. Hvis man for eksempel er inhabil ift til behandling 
av en sak i et politisk organ, bør man også avstå fra behandling i et gruppemøte. Det øker 
tilliten til den politiske styringen av Nordkapp kommune. 
 
Som møteleder i administrative eller politiske møter kan man oppleve at deltakere uttrykker 
at de «tar på seg ulike hatter». KS-K anbefaler at ingen kan ha flere roller i samme møte, og 
at den som er møteleder håndhever dette tydelig. Dersom man for eksempel har møte i et 
formannskap kan ingen av representantene snakke på vegne av for eksempel et idrettslag. 
Det er valgte partirepresentanter som sitter i et formannskap. Det er den rollen og bare den 
rollen de skal ivareta i møtet. Dersom idrettslagets syn skal høres i møtet må en 
representant for idrettslaget inviteres. 
 
Hva bør man gjøre dersom man selv er fagperson på et politikkområde, eller selv er ansatt i 
en kommunal tjeneste? Dersom man har en slik bakgrunn er KS-K sitt råd at man ikke fronter 
saker på eget fagområde / egen tjeneste. Det kan også være lurt å sitte i et annet 
hovedutvalg enn det som omhandler eget fagområde / egen tjeneste. Grunnen til dette er at 
man lett kan bli oppfattet som ekspert/supersaksbehandler, eller som ambassadør for egen 
tjeneste. I begge tilfeller kan folkevalgtrollen bli fortrengt og arbeidet i det politiske organet 
kan få en slagside. Administrasjonens rolle som utreder kan også bli svekket.  
 

Gjennomgå delegeringsreglement 
Første år i hver kommunestyreperiode skal kommunestyret vedta et delegeringsreglement 
jfr. Kommunelovens § 5-14. Dette reglementet regulerer blant annet hva som skal delegeres 
til ordfører og varaordfører, administrasjonen ved rådmannen, og hva kommunestyret 
delegerer til andre politiske organer. KS-K anbefaler at det brukes god tid på å drøfte og 
vedta delegeringsreglementet for å sikre god forståelse av hva kommunestyret velger å 
delegere. Dette klargjør ansvarsfordelingen og forebygger misforståelser. 
 

Lag møtereglement 
Mange respondenter forteller om uklarheter når det gjelder rutiner for å sette opp saklister 
til politiske møter, ulikheter i møteledelse av politiske møter, opplevd manglende respekt 
for hverandre mm. Flere respondenter nevner at et møtereglement kunne vært fordelaktig 
og KS-K vil også anbefale at dette utvikles og vedtas. Det kan være en fordel å bruke god tid 
på å utvikle reglementet slik at alle får en felles forståelse av det. Det vil også være en fordel 
å evaluere hvordan oppfølgingen av møtereglementet fungerer etter noe tid. 
 

Lag reglement for ordfører og varaordfører 
Flere respondenter forteller om uklarheter når det gjelder når ordfører bør inviteres til 
møter som kommunen har med eksterne samarbeidspartnere, hvordan administrasjonen 
bør legge til rette for ordføreren mm. Mange kommuner har utviklet egne reglement for 
ordfører og evt. varaordfører i tråd med delegeringsreglementet. Dette vil gjøre det enklere 
for administrasjonen å følge opp, og redusere faren for misforståelser. Derfor vil KS-K 
anbefale at Nordkapp vurderer dette.   
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Forbedre systemet for tilbakerapportering til politiske organ 
Nordkapp kommune har allerede praksis på at rådmannen rapporterer på oppfølging av 
saker/vedtak til politisk nivå. Men mange respondenter har i samtalene tatt opp spørsmål 
om administrasjonens oppfølging av vedtak. Noe av dette handler om en spesiell sak knyttet 
til delegering innen brann, men det er også et generelt ønske om bedre informasjon om 
administrasjonens arbeid med oppfølging av saker/vedtak. KS-K vil derfor anbefale at 
systemet for rapportering drøftes med sikte på forbedringer.  
 

Vitaliser politiske prosesser – involver innbyggerne 
Flere respondenter er inne på at det er viktig at ikke saker avgjøres på gruppemøter i 
partiene før møter i ulike politiske organer. Det kan svekke medias og innbyggernes 
interesse for å følge med på møtene, og det svekker mindretallets mulighet for å være med 
å forme politiske løsninger. Det siste momentet kan man som flertallspartier tenke at er helt 
ok. Det foregår en legitim konkurranse mellom politiske partier og det er ikke flertallets 
oppgave å sikre at mindretallet får gjennomslag for sin politikk.  
 
Det er likevel slik at i lokalpolitikken handler politisk arbeid mye om å finne løsninger som 
ikke alltid følger tradisjonelle ideologiske skillelinjer, eller er berørt i partiprogrammene. God 
samfunnsforståelse og ideer til løsninger er ikke bare forbeholdt en politisk gruppering. Å 
vitalisere arbeidet i de politiske organene kan fremme de beste løsningene for Nordkapp 
samfunnet, skape økt interesse for politikk, og bidra til rekruttering til politiske partier. 
Formannskapsmodellen er også en modell som legger til rette for at man kan finne fram til 
et bredest mulig flertall. Dette er en styrke ved formannskapsmodellen.         
 
Det neste spørsmålet som KS-K vil reise for egen regning er om Nordkapp kommune ønsker 
å videreutvikle sine demokratiske prosesser. Det kan bygge tillit mellom kommunen og 
innbyggerne. Nordkapp kommune har, etter det KS-K erfarer, et stort politisk engasjement 
blant barn og unge, og blant befolkningen for øvrig. Hvordan kan kommunen videreutvikle 
demokratiske prosesser som inviterer innbyggere og samarbeidspartnere til å være med å 
legge grunnlaget for framtidas politikk i Nordkapp i enda større grad? Det finnes i dag et 
stort antall ulike metoder en kommune kan bruke for å legge til rette for involvering og 
samskaping. Erfaringene er at kommuner kan utvikle mer treffsikker politikk, mobilisere 
medansvar og ressurser utenfor kommunen, og utvikle større forståelse for nødvendige 
kommunale prioriteringer ved å ta i bruk nye metoder. Dette kan bidra til å bygge broer og 
redusere polarisering i samfunnet.  
   

Tiltak på individ nivå 

Støtt opp under formannskapsmodellen og god forvaltningspraksis  
Forbedringer på systemnivå krever også at hver enkelt person følger opp i sin rolle. Det 
anbefales at hver enkelt tenker igjennom egen atferd og handlingsmønstre og at man 
eventuelt justerer i forhold til klargjøringen av formannskapsmodellen i denne rapporten, og 
de normene for god forvaltningspraksis som Nordkapp kommune velger å legge til grunn. 
 

Lev som du lærer 
Gjennom intervjuene har KS-K møtt helstøpte mennesker som vil det beste for Nordkapp, 
som har gode intensjoner, og som handler ut fra det man mener er riktig og nødvendig. Like 
fullt har KS-K gjennom intervjuene blitt kjent med at det formuleres budskap på Facebook, 
kommer uttalelser i politiske møter, vises kroppsspråk i møter mm som ikke er i tråd med de 
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grunnverdiene KS-K opplever at kommer til uttrykk i intervjusamtalene. Eksemplene peker 
mot flertallet, mindretallet og administrasjon.  
 
Det er ingen av oss som klarer å leve opp til våre egne grunnverdier eller være den beste 
utgaven av oss selv hele tiden. Og man kan nok, på basis at det samarbeidsklimaet man 
erfarer, eller tidligere vonde opplevelser, begrunne avvik fra egne grunnverdier. Det er like 
fullt et faktum at alle jakter på et bedre samarbeidsklima, bedre kommunikasjon, at man 
behandler hverandre med respekt mm. Den krevende meldingen tilbake blir da (fritt etter 
Mahatma Gandhi) at enhver må selv være eksempelet på den forandringen man ønsker – 
den kommunikasjonen som man selv ønsker å bli møtt med. KS-K vil også anbefale at 
upassende innlegg på Facebook slettes, at man bruker muligheten til å beklage dersom man 
ser at man har opptrådd upassende mm.  
 
Dette handler ikke om at ytringer ikke er innenfor ytringsfriheten jfr. grunnlovens § 100. 
Dette handler om hva som må til for å få til den endringen som det store flertallet ønsker. 
Og hva som er passende ut fra den rollen man har.  
 

Tydeliggjør rollen 
Under avsnittet «Hvordan håndtere at samme person har flere roller?» har vi allerede angitt 
noen forslag til kjøreregler utover de vanlige habilitetsreglene. Vi skal gå litt videre inn på 
rollebegrepet her. En definisjon av begrepet rolle, hentet fra sosiologien, er at en rolle er 
«summen av forventninger som knytter seg til et verv eller en stilling». Som folkevalgt, 
tillitsvalgt, administrativt ansatt saksbehandler eller leder må man sette egne personlige 
hensyn, behov og interesser til side. Man fyller en formell rolle på vegne av noe eller noen 
og skal ivareta oppgaver og interesser, møte de forventningene som knytter seg til vervet 
eller stillingen. Dersom man opplever at egne hensyn, behov og interesser står i veien for at 
man kan fylle rollen på en god måte, at man ikke klarer å være «profesjonell» i forhold til 
den rollen man har, så må man aktivt gå ut av denne rollen. 
 
I kapittel 1 har vi sett at mange respondenter peker på uheldige «bakenforliggende forhold». 
Et viktig tiltak er at hver enkelt må være seg bevisst hvilken rolle man skal fylle til enhver tid, 
og sette alle andre roller og personlige hensyn og interesser til side. Man kan gjerne bruke 
rollen aktivt når man snakker for å tydeliggjøre: «Som tillitsvalgt vil jeg fremheve …» , «som 
saksbehandler er det viktig å understreke …». Politisk ledelse i partiene, møteledere i 
politiske organer og administrative ledere må utøve et tydelig lederskap for å bidra til at 
roller ikke blandes. 
 
Men i samtalene er det også tydelig at det vi kan kalle «rolleoverslag» gjør seg gjeldende i en 
del tilfeller. Et eksempel kan være at det er kjent at en administrativt ansatt, en leder, eller 
en tillitsvalgt, også er medlem av et politisk parti. Rolleoverslaget oppstår idet den aktuelle 
personens handlinger i rollen som saksbehandler, leder eller tillitsvalgt tolkes ut fra et 
partimedlemskap og ikke ut fra den aktuelle rollen. Dersom vi gjør dette bryter premissene 
for samhandling og kommunikasjon sammen. Det vi må gjøre er å forholde oss til den rollen 
vedkommende har, og stille klare og tydelige forventninger om at vedkommende opptrer i 
forhold til den.    
 

Vis tillit og gi konstruktiv kritikk 
Å vise mer tillit enn du strengt tatt mener det er grunnlag for, er en offensiv motstrategi for 
å få samhandling på et bedre spor. Den som blir vist tillit blir ansvarliggjort: Jeg opplever at 
den andre stoler på meg, og at jeg kan og vil. Den som viser tillit blir sårbar og til en viss grad 
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avhengig av at jeg gjør det som er forventet. Dette skaper en moralsk forpliktelse, og en 
opplevelse av å bli verdsatt. Å vise tillit er dermed et sterkt virkemiddel for å utvikle tillit. 
Professor Øyvind Kvalnes ved BI anbefaler ledere å tenke igjennom den ledelseskraften som 
ligger i å vise tillit (Alm, Andersen og Kvalnes, 2013).  
 
Mange respondenter bruker generelle betegnelser som «manglende tillit» for å beskrive 
forholdet mellom flertallet og mindretallet, eller mellom politikk og administrasjon. Dersom 
dette blir en gjengs oppfatning, at «slik er det», så er det fare for at dette legitimerer lave 
ambisjoner i politiske prosesser, at administrasjonen bare kan legge bort deler av sitt arbeid 
osv. Motstykke til dette vil være å stille krav til at det settes ord på hva den enkelte konkret 
reagerer på. Hva er det som er feil, som bidrar til redusert tillit? Hvis hver og en tar ansvar 
for å gi konkret og konstruktiv kritikk, vil dette øke muligheten vi har til å forbedre 
samspillet. 
 

Bidra med anerkjennende kommunikasjon 
Forskeren Endre Sjøvold på NTNU viser i boken «Teamet» (2007) at den raskeste veien til 
forbedringer i en gruppe som skal arbeide sammen er at hver enkelt tar ansvar for å utvikle 
egen atferd ut fra det gruppen trenger for å virke godt sammen. Selv om samspillet mellom 
politikk og administrasjon i Nordkapp ikke kan sidestilles med en vanlig arbeidsgruppe, har 
disse innsiktene klar overføringsverdi likevel. Ut fra samtalene kan KS-K si at det er stor 
mangel på anerkjennende kommunikasjon i Nordkapp i dag. Dersom administrasjon, flertall 
og mindretall bestemmer seg for, med jevne mellomrom, å trekke frem noe man oppriktig 
synes er bra hos hverandre, så vil grunnlaget for kommunikasjon og samarbeid raskt 
forbedre seg. Effekten av anerkjennende kommunikasjon er stor. Forutsetningen er at det er 
substans i det man trekker frem som bra, at man er oppriktig. 
 
Det er fullt mulig å mene at det er helt ok at det er en røff tone mellom flertallet og 
mindretallet. Noen vil kanskje hevde at dette tilhører politikkens vesen, og at det bidrar til å 
tydeliggjøre politiske forskjeller. KS-Ks oppfatning er at en god tone i det politiske ordskiftet 
ikke trenger å stå i veien for klargjøring av ulike politiske argumenter og standpunkter. Det vi 
vet fra flere lokaldemokratiundersøkelser som KS har gjennomført, er at det politiske 
samarbeidsklima betyr en del for om folkevalgte ønsker å fortsette i politikken, og for 
rekruttering av nye. Vi vet også at innbyggernes tillit til kommunen øker dersom det politiske 
ordskiftet er preget av god tone og samarbeidsvilje, at de folkevalgte jobber godt sammen til 
kommunens beste (Utne og Wikdahl, 2010).           
 

Tiltak som gjelder samspillet mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og 

administrasjonen 

De tiltakene som foreslås fra tillitsvalgte og fra vernetjenesten kan deles i to:  
1. Forslag som gjelder samarbeid på kommunenivå, dvs. rådmannsnivået og de 

hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.  

2. Forslag som gjelder samarbeid på sektor og virksomhetsnivå med plasstillitsvalgte, 

verneombud og ledelse lokalt.  

På kommunenivå foreslås det at det rigges faste kontaktmøter i tråd med Hovedavtalen, 
og gjerne også felles opplæring. Ansvaret for å spille inn saker kan være felles. Det kan 
gjerne rigges en møteplan slik at det settes av tid i kalenderne. Årshjul kan lages slik at 
man sikrer at alle viktige drøftingstema blir berørt i løpet av året. Hovedverneombudet 
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hadde delvis frikjøp tidligere men dette har nå gått ut. Det foreslås at dette gjerne kan 
vurderes på nytt. Dette vil i så fall gi hovedverneombudet større mulighet til å ivareta sin 
koordinerende rolle overfor alle verneombud i kommunen.   
 
På sektor og virksomhetsnivå er det ganske ulike erfaringer med hvor godt samarbeidet 
fungerer. Det foreslås i møte med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet at 
kommunen som arbeidsgiver og alle arbeidstakerorganisasjonene går igjennom 
tillitsvalgtstrukturen i tråd med prinsippene i Hovedavtalen og lager et dokument som 
beskriver strukturen. Og at det oppfordres til å lage faste møter og evt. årshjul slik at 
medbestemmelse etter Hovedavtalen blir ivaretatt lokalt. Dette vil skape ryddighet for 
alle parter. Tilsvarende kan strukturen med verneområder og verneombud også 
gjennomgås for å sikre at denne er oppdatert.  
 
KS-K vil for egen regning legge til at bruk av trekantmodellen dvs. at ledelse, 
plasstillitsvalgt og verneombud har møter sammen, kan vurderes som lokal 
samarbeidsmodell der dette ikke er etablert i dag. Erfaringer med trekantmodellen er at 
dette kan vitalisere både medbestemmelse og HMS-arbeid og gjøre arbeidet mer 
effektivt.  



  

18 

 

 
 

KS-Konsulent as 
Postboks 1378 Vika 
0114 OSLO 
www.kskonsulent.no 
konsulent@ks.no 
47 60 68 50 
 
 


