
Som du vil se, er både slidene og notatfeltet i denne presentasjonen stikkordsbasert –

hoveddelen av innholdet ble fremført muntlig på Kommuniks vårsamling i Oslo 4. april 

2017

Dette dokumentet er derfor først og fremst nyttig for den som var i publikum.

Denne versjonen er godkjent for publisering og distribusjon (og mangler derfor en del 

illustrasjonsbilder)

Spørsmål om presentasjonen kan rettes til Erlend Fuglum på ef@firsthouse.no eller 

mobil 40215198
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Min bakgrunn

Kommunestyret i Grong

Statssekretær for partileder i Sp i den reødgrønne regjeringen, med spesielt ansvar for 

kommunikasjon, pressekontakt etc

Altså erfaring fra samspillet mellom politikk/administrasjon, og spesielt etter tett 

samarbeid med kommunikasjonsenheten i Kommunal- og regionaldepartementet
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Hva jeg IKKE skal snakke om:

- Det hverdagslige kommunikasjonsarbeidet i kommunen – informasjon til innbyggere, 

dialogen på sosiale medier++

- Komm.folks rolle i kommunale vedtaksprosesser (kommfolk skal ikke blande seg i 

slike prosesser)

Derimot: Beslutningsprosesser – hvordan kan kommunikasjon bidra til å sikre 

kommunen vår gjennomslag i rikspolitikken og opp mot sentrale myndigheter?

Jeg skal prøve å svare på spørsmålet: Hvis vår kommune skal gå gjennomslag i en politisk 

beslutningsprosess – hva må til, og hvordan kan jeg som komm.person bidra?

Rolleavgrensning – rolleforståelse politikk/adm. 

Hovedregel veldig enkel: Politikerne bestemmer. Administrasjonen gjennomfører.

Når politikerne har gjort et vedtak som forutsetter gjennomslag lenger opp i systemet, 

er det naturlig at kommunikasjonsfolk bidrar til å gjennomføre – altså bistår i arbeidet 

med gjennomslag.

Politikerne representerer – vi kan bistå i forberedelser.
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Norske politikere:

• Vanlige folk

• Knallkyniske idealister – politisk idealisme i bunn - mener vel, men må prioritere

hardt

• De viktigste politikerne er ekstremt presset på tid

• Vellykkede politikere er de som setter seg klare mål – ikke engasjerer seg i alt

• En politiker har også et omdømme – trenger gode saker

• Opplever ofte at alle kommer med problemer – og selv når du som politiker løser et 

problem er det uansett «bare kjeft å få»

• All politikk er lokal – alle politikere kommer fra et sted/velges fra et sted
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Gjelder MØTER og henvendelser

«Kill your darlings»
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Politikerens innboks …. Utenfor kontoret bare kjeft

Vanlig – men ikke lurt:

- Her er (enda) et problem: Løs det!

- Be om penger

- Be om mer penger
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Nesten umulig å starte for tidlig. Den aller vanligste tabben i påvirkning er at man starter 

arbeidet for sent. Når en sak nærmer seg beslutning, er handlingsrommet svært 

begrenset – konklusjonen er vanligvis trukket lenge før formell beslutning gjøres.

Veldig vanlig å gi seg for tidlig. Kanskje overraskende – men også vanlig at man mener 

«jobben er gjort» etter en håndfull møter eller eposter. Også når du har fått 

gjennomslag kan det hende du må fortsette å jobbe – da for å forsvare et positiv vedtak 

slik at det blir stående.
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Mange tenker: Mars-konferansen og augustkonferansen er milepælene. Vi starter på 

nyåret, jobber utover året.

Andre tenker: Vi vet det skal forhandles i Stortinget i oktober/november: Vi sender 

innspill til forhandlingspartene da.

Det er en MASSIV feilslutning.

Som det fremgår av prosesskartet ovenfor – arbeidet med neste statsbudsjett starter 

umiddelbart når det gjeldende budsjettet legges frem. Fagdepartementene prioriterer 

sine nye tiltak og påplussinger i januar.

Generelt, ikke bare budsjettprosess: Mange (de fleste) politiske saker bruker mange år 

fra ide/starttidspunkt til vedtak er gjort

En sak må ofte også forsvares etter vedtak – mot omprioriteringer eller mot angrep fra 

andre interessenter
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Mastesaken i Hardanger som eksempel på hvor galt det kan gå dersom man presenterer 

løsningen uten at problemet er forstått og erkjent
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Hva er status?

Hvor står saken?

Hvem mener hva?

Hvem er engasjert?

Hva er handlingsrommet?

Hvordan er prosessen?

Hvem bestemmer?
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Nevner ikke disse for at kommunen skal påvirke i alle prosessene – men viktig at vi 

kjenner til dem – sentralt for å forstå hvordan beslutninger blir til

Observasjoner: Embetsverkets betydning ofte undervurdert. Norsk embetsverk er åpent 

lyttende – deler gjerne kunnskap og er samtidig interessert i input fra omverdenen.
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Hvor ofte har du sett en politiker snu på grunn av medieomtale? Sjelden egnet til å få 

pol. til å skifte mening.

Det er en misforståelse at media / synlighet alltid er bra – i hvertfall hvis målet er at det 

skal BETY NOE, at vi skal gå GJENNOMSLAG

Om politiske aktører må svare på utfordringer «for tidlig» kan det gå prestisje i saker. 

Låse posisjoner.

Derimot kan synlighet være nyttig for å øve press/klatre på prioriteringslisten DERSOM vi 

allerede har støtte/et flertall bak oss. Saker som omtales i media oppleves viktigere enn 

de som aldri omtales.

Derfor: Ofte holde igjen på synlighet til det er «på tide «

Samtidig: Noen ganger viktig av andre hensyn (eks ordførere har et legitimt 

markeringsbehov :) )
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1. Vær bevisst på rollen din – og vis at du forventer det samme fra politikerne.

2. Vær på tilbudssiden. Ta initiativ, og gjør deg relevant for 

ordfører/rådmann/lokalpolitikerne.

3. Forstå hvordan politikerne tenker. Presenter løsninger, ikke problemer.

4. Gjør hjemmeleksen. Forstå de politiske prosessene. Finn ut hva som bestemmes 

når av hvem. Når lukkes hvilke dører? Timing er avgjørende.

5. Selv om du skal presentere løsninger: Problemet må være forstått før løsningen 

presenteres. Hvis ikke blir løsningen et problem.
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