Noen spilleregler for folkevalgte i Audnedal kommune
1. Alle bør være med på å skape en respektfull omgangstone i kommunestyresalen. Ha
fokus på saksbehandlingen. Skill alltid sak og person.
2. Bidra til at kommunestyret blir et vitalt organ. Sett deg godt inn i saken før møtet, be om
ordet og redegjør for ditt synspunkt på en saklig måte.
3. Benytt dine innlegg til å få fram synspunkter til ditt parti. Replikk bør benyttes når du skal
korrigere fakta i en sak eller be om at sistnevnte taler klargjør hva han/hun mener.
4. Dersom du vil ha en ny sak på den politiske dagsorden:
a. Sett deg godt inn i saken.
b. Diskuter saken i din partigruppe
c. Be ordfører om å sette opp saken, eventuelt få med seg 1/3 av kommunestyrets
representanter.
d. Interpellasjon kan også benyttes, se møtereglementet.
5. Henvend deg til rådmannen dersom du trenger faktainformasjon. Rådmannen er
politikernes kontaktperson i administrasjonen.
6. Ombudssaker handler om henvendelser fra innbyggere som mener at de får mangelfull
tjenesteyting. Dersom en innbygger kontakter deg, så ta spørsmålet opp med ordføreren
eller rådmannen. Ombudssaker er ikke saker for politiske utvalg. Opplysningene kan være
sensitive og være omfattet av taushetsplikt. Slike saker bør derfor ikke tas opp i
Tjenesteutvalget, Driftsutvalget eller annet folkevalgt organ.
7. Som folkevalgt bør du unngå å være ombud for ansatte i kommunen når det handler om
deres ansettelsesforhold. Ansatte som henvender seg til deg om personalsaker bør du
henvise til deres leder, tillitsvalgt eller verneombud.
8. Arbeidsgiverrollen og styringsrollen utøves alltid sammen med andre folkevalgte i
politiske utvalg, og ikke som enkeltpolitiker.
9. Kommunestyret er rådmannens arbeidsgiver. Alle tilbakemeldinger til administrasjonen
bør gjøres via rådmannen.
10. Som folkevalgt har du ansvar for å bidra til et godt samspill mellom folkevalgte og
rådmannen/administrasjonen. Dette er viktig for at Audnedal kommune skal nå sine
vedtatte mål.
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11. Som folkevalgt bør du bidra til at kommunestyret bruker tid på ”de store linjene” og
unngå for stort fokus på detaljsaker.
12. Meld tidlig fra til møteleder dersom du kan være inhabil. Det er organet som avgjør
habilitetsspørsmål og alle må hjelpe møteleder til å håndtere slike spørsmål på en god
måte, jfr. Forvaltningsloven kap. 2.
13. Når du er inhabil til å behandle en sak i et politisk utvalg bør du ikke bruke gruppemøtet
til å påvirke andre folkevalgte.
14. Interkommunalt samarbeid blir stadig mer omfattende. Slikt samarbeid kan bidra til mer
effektiv drift, men kan samtidig bety at det oppstår demokratisk underskudd. Ordfører og
andre som er med i ulike interkommunale fora bør sørge for at folkevalgte har en viss
oversikt over det som drøftes i interkommunale samarbeidsorgan og at det er anledning for
alle folkevalgte å komme med innspill.

Kommuneloven vil alltid gjelde foran disse retningslinjene, jfr.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
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