
Enighet om god møtekultur og godt samspill. 

 

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 

 

Nordkapp kommune skal være en aktiv kommune som har god politisk styring. Det skal 
være en foretrukket kommune å bo i og skal være en kommune der næringsliv ønsker å 

satse. 

 Det er en stor fordel at samspillet i kommunestyret er godt og at samspillet mellom 
kommunestyret og administrasjonen er god. Alle har et mål om å gjøre best mulig arbeid 

for befolkningen i kommunen 

*** 

Dette dokumentet er en avtale om enighet i kommunestyret om hvordan alle kan bidra til 
godt samspill. Bidragene til denne avtalen er spilt inn fra alle partiene i kommunestyret og 

fra administrasjonen. 

 

Kommunestyret ønsker at: 

- Alle representanter skal kunne ytre sin mening i et trygt kollegium, uten å føle at det 
får konsekvenser for dem personlig og uten å bli sensurert for sine meninger. 

- Det skal være takhøyde for gode diskusjoner og engasjerte debattanter. 
- Personlige forhold og personlige uenigheter skal i minst mulig grad påvirke debattene 

i møtene. 
- Det må gis rom for at folkets meninger blir gjenspeilet i kommunestyrets avgjørelser. 

Det vil si at alle partiene bør i størst mulig grad få mulighet til å påvirke i vedtak som 
blir gjort. 

- Kommunestyrerepresentantene skal føle seg respektert i møter, selv om det er 
uenighet om saker. 

- Møteleder skal vise respekt for organet de leder møtet i, samtidig skal hver enkelt 
representant vise respekt for møteleder. 

- Gruppene i kommunestyret skal søke å oppnå enighet i viktige saker. 
- Det er god struktur i møtene og at møtene ikke varer for lenge 
- Ordfører skal talsperson for alle i kommunen. 
- Det skal være rom for god og spøkefull tone, morsomme replikker og politiske 

stikkere, med en forutsetning at dette ikke blir rettet som personlig kritikk/hets. 
- Vi skal legge gamle konflikter bak oss. 



Representantene/politiske grupper skal selv bidra til: 

- Være godt forberedt til møtene 
- Respektere møteplikt 
- Omtale hverandre med respekt 
- Snakke positivt om hverandre 
- Være raus og tåle forskjeller 
- Respektere at noen er uenig med 

deg 
- Ha fokus på det man kan være enig 

om. 
- Være saklig på sosiale medier 
- Ta avstand fra netthets 
- Ta avstand fra all type 

personangrep 
- Invitere til samarbeid 

- Bidra til godt miljø med god humor 
- Være oppmerksom på hvordan vi 

møter andres meninger 
- Argumentere for egne /partiets 

meninger 
- Kunne innrømme å ha skiftet 

mening 
- Gi honnør for godt arbeid 
- Respektere at politikere har 

medlemsorganisasjon. 
- Ha et tydelig og godt kroppsspråk 

som skaper tillit. 
- Respektere et vedtak som er gjort 

av flertallet. 

Samspill mellom politikere og administrasjonen 

Kommunestyret har et arbeidsgiveransvar for alle som jobber i kommunen. Dette ansvaret 
tar vi på alvor og ønsker godt samspill med administrasjonen. Dette vil gi oss godt utredede 
saker og god gjennomføring av våre vedtak. 

Administrasjonen er avhengig av gode vedtak som gjør arbeidet til administrasjonen lettere. 
Samtidig vil et godt samspill med politikere gjøre arbeidshverdagen bedre 

 

Politikerne skal bidra med: 

- Ha tillit til saksutredningene 
- Gå rett tjenestevei 
- Sørge for god dialog og ha respekt 

for ansatte 
- Gode retningslinjer 
- Avklare og forstå rollene. 
- Sørge for klare bestillinger. 

- Sende sak som er dårlig utredet 
tilbake. 

- Respektere at adm. følger politiske 
vedtak. 

- Omtale administrasjonen med 
respekt. 

- Ha forståelse for at kommunen er 
vi, ikke bare dem.

 

Administrasjonen skal bidra med: 

- Jobbe mot felles mål. 
- Sørge for kvalitet i saksutredning 
- Ha ryddig og god informasjon 
- Høflig og respektfull opptreden 

- Samarbeide godt med alle 
- Gå rett tjenestevei. 
- Sørge for rett kunnskap og 

kompetanse.




