
POLITISK ÅRSHJUL

Pr. Gruppeledermøtet 17.2.22



Felles lederskap
Formannskapet vedtok 17.3.21 i sak 034/21 (Resultat og utviklingsplan 2021 - 2023) Det er beslutet tre arenaer for styrket 

dialog i det felles lederskapet politisk og administrativ ledelse driver;

- Folkevalgtprogram for folkevalgte, administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Drøfte utvalgte tema jf 

KS Folkevalgtprogram “Tillit” og gjennomføre lokaldemokratiundersøkelsen. (Kommunestyret innkalles. Øvrige 

folkevalgte inviteres.) Hensikt: Styrke folkevalgtrollen.

- Budsjettseminar for folkevalgte, administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Formannskapet og 

Kommunedirektørens ledergruppe (KDLG) deltar. Tema; felles forståelse for mål og prioriteringer (ref. 

Strategidokumentet), evaluering av resultatene (herunder kommunens mulighetsrom). Kobles til budsjettseminar (mai, 

september og oktober) for Strategidokumentprosessen der alle folkevalgte, HTV/HVO inviteres.  (Kommunestyret 

innkalles. Øvrige folkevalgte inviteres.) Hensikt: Økt gjennomføringskraft for Strategidokumentet.

- Utviklingssamtaler mellom ordfører og kommunedirektør (KD), der også varaordfører og representant for mindretallet 

deltar. Tema: Rolleforståelse og samhandling mellom de folkevalgte og administrasjonen, kommunedirektørens lojalitet, 

uavhengige rolle og behov for faglig utvikling. Hensikt: Spille hverandre gode. 

Folkevalgte oppfordres til å ta løpende og umiddelbar kontakt med ordfører eller kommunedirektør, leder og kommunedirektør 

i utvalg ved innspill til forbedringer eller opplevd svak samhandling i det felles lederskapet. Referat fra ordførermøtene sendes 

gruppelederne. 



Politisk årshjul

POLITISK 
LEDERSKAP

FOLKEVALGT- 
PROGRAM

Ref. KS “Tillit”    
Gjennomføre 
lokaldemokrati- 
undersøkelsen

POLITISKE ORGAN

Kommunestyret, 
Formannskapet, utvalg og 
råd

BUDSJETTSEMINAR

Skape felles forståelse for 
utfordringer, handlingsrom, 
mål og prioriteringer, 
evaluering av resultat

POLITISKE MØTER

Gruppeledermøter, 
Gruppemøter, Folkemøter, 
Utviklingssamtaler, osv



Årshjul for felles strategi og utvikling
Felles situasjonsbilde og rolleforståelse, tillit og gode relasjoner mellom folkevalgte og administrative ledere er fundamentet for 

en effektiv og gjennomføringssterkt kommuneorganisasjon. Jf. KS folkevalgtprogram “Tillit” planlegges det årlige 

folkevalgtprogram for tema som; Godt lokaldemokrati, kommunens oppgaver og roller, rollen som folkevalgt og folkevalgte 

organer, samspillet med lokalsamfunnet, samspillet med administrasjonen, samfunnsplanlegging, kommuneøkonomi, 

eierstyring og egenkontroll. Oversiktene under beskriver årshjulet, der både budsjettseminar og folkevalgtprogrammet fremgår. 

Ordfører ønsker i tillegg etablering av: 

1 - Gruppeledermøter, der ordfører inviterer varaordfører, gruppelederne og KD til faste samhandlingsmøter, med tema 

politisk styring (eks. politisk organisering, reglement, gjennomføring av møter, samhandling, praktisk arbeid i politiske 

organ) og generell informasjon (eks. status Covid, forberedelser til valg, o.l.) Kveldsmøter.

2 - Saksordførere, i tråd med politisk reglement, for særlig viktige saker.

Møtene er åpne, med ordinær innkalling og referat. Politiske saker skal ikke behandles. Dato for budsjettseminar, 

gruppeledermøter og folkevalgtprogram fremkommer politisk møteplan og innkalles i kalender. 



BUDSJETTSEMINAR 
FELLES FORSTÅELSE; 17.3.22 (alle folkevalgte)

for mål og prioriteringer i Strategidokumentet
- FSK og KDLG
- Kveldsmøte

FORSLAG TIL 
STRATEGIDOKUMENT; 2.11.22

BUdsjettseminar for alle folkevalgte, HTV, HVO, KDLG
- Ettermiddag før hovedutvalgsmøtene

EIERSTYRING OG BUDSJETT- 
FORUTSETNINGER; 3.5.22

Møte med selskapene. Kommuneprop og 
budsjettforutsetninger

- FSK og KDLG (første del)
- Alle folkevalgte, HTV, HVO og KDLG (andre 

del)
- Dagmøte

ANALYSER, PROFIL OG 
PRIORITERINGER; 6.9.22

Budsjettminar for alle folkevalgte, HTV/HVO 
og KDLG

- Kveldsmøte (Dagmøte?)

EVALUERING OG NYE 
MULIGHETER; 2.6.22

FSK  og KDLG 
Kveldsmøte

STRATEGI- 
DOKUMENTET

Desember: 
STRATEGIDOKUMENTET

Mai:
1.RAPPORTERING:

Juni
RAMMESAKEN

September:
2. RAPPORTERING

April:
ÅRSEVALUERING



FOLKEVALGTPROGRAM
SAMSPILL OG FELLES LEDERSKAP

- KST, HTV/HVO, KDLG
- 2 dager

PLANUTVALGET
KONTROLLUTVALGET

- KU - Dagmøte
- PU - Kveldsmøte

- Utvalget, KDLG

STUDIETUR: INNOVASJON OG 
DIGITALISERING

- FSK/Gruppeledere, KDLG
- 2 dager

SAMFUNNSUTVIKLING
KOMMUNEØKONOMI

Alle folkevalgte, HTV/HVO; KDLG
- Kveldsmøte (Dagmøte?)

ROLLEN SOM FOLKEVALGT
STYRING OG POLITISK 

LEDERSKAP

Alle folkevalgte, HTV/HVO, KDLG
Kveldsmøte

KS 
“TILLIT”

2022: 
- 3-4.3

2022: 
- 6.4

2022: 
- 25.8

2022: 
- 9.11

2022: 
- 19-20.04


