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Hets og trusler mot lokale folkevalgte er en fare for demokratiet. Staten må sørge for gode rammer for å 
forebygge og håndtere hatefulle ytringer og konkrete trusler mot folkevalgte, slik at folkevalgtes 
ytringsfrihet sikres i praksis. Gode rammer for en åpen og opplyst samtale og debatt blir enda viktigere 
når prioriteringene blir tøffere.

KS landsting 2020
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Del 1 Omfang



4 av 10 lokalpolitikere utsatt for hatefulle ytringer eller trusler

39Hatefulle ytringer

13Trusler

%

%



Internett viktigste plattform for fremsettelse

Offentlighetens søkelys eller deres egen partitilhørighet

Ønsket om å påvirke, vise misnøye eller fornærme og ydmyke

Halvparten har blitt enten sinte, lei seg eller har følt avmakt av hendelsene

En fjerdedel har endret atferd 
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Konsekvenser av hatefulle ytringer og trusler 

Samfunnsnivå

Gruppenivå

Individnivå

Individnivå
• Begrenset sin talefrihet 
• Selvsensur 

Gruppe
• Politikere som yrkesgruppe – berører 

også de som ikke har vært utsatt for det

Samfunnsnivå

• Hindrer rekrutteringen av nye politiker

• Negativ innvirkning på politikernes opplevde ytringsfrihet



Del 2
Forebygging og håndtering

Del 3
Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte
Rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis



Dypdykk i 9 kommuner - folkevalgtes erfaringer og utfordringer

Erfaringer:

• Reaksjoner på 

- politiske posisjoner

- endring av ståsted

- beslutninger uten  rom for kompromissløsninger

• Opprør sittende politisk ledelse

• Kapitalsterke forretningsfolk - aksjonspolitikk

• Motstand initiert av partikolleger eller opposisjon

• Initiert av grupperinger utenfor det politiske 
miljøet

Konsekvenser:

• ytringsfrihet og integritet trues

• kvier seg for å delta i ordskiftet

• forlater politikken 

• kvier seg for politiske verv

• Aksjonspolitikk - politikerforakt og undergraver 
demokratiet

• mister tillit til politi og rettsapparat

• henleggelser sender et signal - hat og trusler ikke 
ulovlig



Anbefalinger til kommuner  og fylkeskommuner

• Rutiner for å håndtere

• Integrere i krise- og beredskapsplan

• Fast kontaktperson i politiet 

• Fast kontaktperson som følger opp  

• Tilby folkevalgte bedriftshelsetjeneste



Anbefalinger til kommunestyre og fylkesting 

• Innføre obligatorisk folkevalgtopplæring: om tonen i ordskifte og bruk av sosiale medier.

• «Retningslinjer» for ytringskultur og bruk av sosiale medier

• Ta kollektiv avstand fra hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte.

• Etablere rutiner for åpenhet og tett dialog med innbyggere i politiske 

prosesser 

• KS Valgløfte 2019 i den enkelt kommuner?
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Anbefalinger til den enkelte folkevalgte

• Være rollemodeller i kommunikasjon
• Ta avstand fra uakseptable ytringer mot andre folkevalgte,
• Opprette separate politiker-profiler på sosiale medier
• Melde fra om trusler og hatefulle ytringer
• Sikre digitale bevis
• Ytringsplakater – ref Valgløftet 2019

«Dette er noe av det vanskeligste ved det å være politiker»



Lovendringer for å styrke rettsvernet?

• Innlemme lokale folkevalgte i straffeloven §§ 115 og 116 og således overføre 
ansvaret for dem til politiets sikkerhetstjeneste (PST). Dermed vil de få det 
samme rettsvernet som nasjonale politikere har. 

• Vurdere å utrede hvilke muligheter som finnes for å tydeliggjøre og eventuelt 
skjerpe de store sosiale medieplattformenes rettslige ansvar. 
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