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Politisk lederskap 
 Politisk lederskap handler om å: 
 

1) Fange opp og beskrive de lokale        
problemer og utfordringer som kaller på 
kollektiv handling (dagsordensetter) 

 

2) Gi retning til problemløsningen og bidra        
 til utvikling av nye løsninger (visjonær 
 problemløser) 
 

3) Mobilisere støtte og oppslutning til 
 gjennomføringen av nye løsninger        
 (pasjonert inspirator) 
 

 

 Politisk lederskap handler rett og slett om 
å sette seg i spissen for utviklingen av 
lokalsamfunnet 



Samskapt politikk 
 Systematisk samarbeide og dialog 

mellom folkevalgte, og med 
administrasjon, borgere og lokale 
interessenter, bidrar til å:  
– Identifisere og definere problemer og 

utfordringer 
– Utvikle nye og kreative løsninger og mobilisere 

borgernes ressurser 
– Skape et større eierskap til nye og lovende 

løsninger, slik at de kan gjennomføres i praksis 
 

 Kort sagt: samskaping styrker det 
politiske lederskap 



Nytt perspektiv på utvikling av 
politisk lederskap 

 Utenfra og inn: 
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Bistand fra administrasjonen 

 Administrasjonens oppgave er ikke bare å 
iverksette politiske beslutninger 

 Men også å bringe tilveie informasjon, 
kunnskap og annen input som kan bidra til 
å forbedre forståelsen av problemer og 
utviklingen av løsninger 

 Administrasjonen gjør dette hele tiden, 
men dere kan lett drukne i informasjon 

 Hvis dere skal sette dagsorden bør dere 
kunne etterspørre relevant bistand 
definert ut fra deres behov 



Øvelse 1 
 Forestill dere at Nordre Follo             

kommune har en politisk              
ambisjon om å realisere                        et 
FN’s bærekraftmål 

 Hver gruppe skal først bruke maks. 5 min. 
på å velge et mål og diskutere hva det 
innebærer 

 Gruppen skal deretter bruke maks. 15 
min. på å lage en liste over hva slags 
informasjon, kunnskap, inspirasjon, 
sparring mv. som dere trenger og vil 
etterspørre hos administrasjonen 



Hvordan kan administrasjonen 
understøtte politikutvikling? 

 Bringe tilveie informasjon om lovgrunnlag og 
tidligere politikk og praksis 

 Innsamle eksisterende kunnskap om 
problemets omfang, karakter og utvikling 

 Fasilitere dialog med relevante og berørte 
parter, både fra frontlinjen og lokalsamfunnet 

 Sparre omkring utformingen av lovende 
strategier og løsninger 

 Inspirere til nytenkning gjennom å formidle 
erfaringer fra andre kommuner og land 

 



Bonus track 

 Bra å avklare: 
– Når og hvordan skal folkevalgte innhente 

ekspertise i form av bidrag fra konsulenter og 
eksperter, ekskursjoner til andre kommuner 
eller deltakelse i nettverk og konferanser 

 Forskningen peker på ansikt-til-ansikts 
møter som en viktig kilde til inspirasjon 

 Men hvem drar på disse mødene, hvor 
ofte og hvordan unngås saker i pressen?? 



 
Sett pluggen i 

lokalsamfunnet  
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Øvelse 2 
 I overensstemmelse med det 17. 

bærekraftmålet er det besluttet at     
politiske initiativer i forhold til FN’s 
bærekraftmål skal realiseres gjennom 
samskaping 

 Gruppen skal derfor nå bruke maks. 10 
min. på å lage en interessentanalyse: 
– Lag en liste med alle de relevante og berørte 

parter som kan hjelpe dere med å forstå 
problemet og med å designe og implementere 
nye løsninger 



Øvelse 3 

 Sammen med sidekvinnen skal alle bruke 
maks. 15 min. på å lage en liste med de 
forskjellige fora for dialog mellom 
folkevalgte og innbyggere 
– Det kan eksempelvis være spørretime, 

høringer, brukerstyrer, lokalutvalg mv. 
 Tenk gjennom hvilke dialogfora som dere 

gjerne vil bruke mer eller mindre tid på, 
og hvor denne tiden eventuelt skal komme 
fra? 
 



 
Eksempler på dialogbasert 

borgerinndragelse   
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Steinkjer (NO) 
 Problem: 

– Behov for en mer helhetlig lokalsamfunnsutvikling – 
også i utkantstrøk 

 
 Løsning: 

– «Bolyst-metoden» – Kommunen etablerer lokale 
arbeidsgrupper (rektor, lokal politiker, lag og foreninger 
++) som får ansvar for å representere stedet overfor 
kommunen 

 
 Resultat: 

– Enkeltsaker ses i sammenheng, enklere å skape 
systematisk utvikling 

 



Holbæk (DK) 
 Problem: 

– Kommunesammenslåing skapte bekymring for avstand 
mellom politikere og borgere i de forskjellige 
lokalområdene 

 
 Løsning: 

– Etablering av 18 lokalfora hvor lokale borgere, foreninger 
og institusjonsledere møtes for å løse lokale problemer og 
ta nye initiativ. Politikerne besøker lokalfora og gir 
feedback på deres saker via trafikklys (rødt, gult, grønt 
lys) 

 
 Resultat: 

– Mobilisering og dyktiggjøring av lokale borgere og tettere 
relasjon mellom borgere og politikere 



Spydeberg (NO) 
 Problem: 

– For liten kontakt mellom politikere og borgere 
 

 Løsning: 
– «Spydeberg-halvtimen» – hvert kommunestyremøte 

åpner med at hvem som helst kan framføre en sak 
 

 Resultat: 
– Populær ordning blant politikere, men også noe skepsis i 

administrasjonen (forventninger til kommunen, 
manglende kontroll med hva som fremføres, osv.)  



Gentofte (DK) 
 Problem: 

– Rollebytte hvor politikerne var blitt mer og mer 
administratorer, og hvor administrasjonen stod for 
politikkutviklingen 

 
 Løsning: 

– Etablering av tematiske ad hoc utvalg (oppgaveutvalg) 
bestående av 5 politikere og 10 borgere. Utvalgene 
skulle samskape politiske løsninger på de viktigste 
problemene 

 

 Resultat: 
– Folkevalgte bruker mer tid på utvikling av politiske 

løsninger som er mer innovative og har større legitimitet 
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