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Hovedfunn: 

De folkevalgte er jevnt over godt fornøyd med måten hensynet til folkestyret blir ivare-

tatt i Rogaland fylkeskommune. 

- Kontakten mellom de folkevalgte og fylkeskommunens interessenter fungerer 

godt, selv om man gjerne skulle ha styrket oppmerksomheten og bevisstheten 

om fylkeskommunen i befolkningen. 

- De folkevalgtes innflytelse og påvirkning varierer, først og fremst ut fra om 

man representerer flertallet eller mindretallet, men levende engasjement og go-

de relasjoner til andre involverte har stor betydning for den enkeltes gjennom-

slagskraft. 

- Styringsstrukturen er hensiktsmessig, men noen uttrykker ønske om å kunne 

styrke fylkestinget som politisk arena. 

- Det er et godt og avklart forhold mellom politikk og administrasjon i Rogaland 

fylkeskommune. Saksbehandling og fylkesrådmannens rapportering om opp-

følging av vedtak kan fortsatt bli bedre. 

- Opplæring i folkevalgtrollen er relativt lite påaktet. Her kan det hentes gode 

gevinster hvis man får til en gjennomarbeidet og systematisk opplæring som 

inkluderer alle. 

 

Formål 

Prosjektets formål er å vurdere hvor godt og på hvilken måte hensynet til et levende 

folkestyre blir ivaretatt i Rogaland fylkeskommune.    

 

Dokumentasjon 

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til fylkestingets representanter og faste 

vararepresentanter, intervjuer med 10 av representantene, de fleste av disse gruppele-

dere, og gjennomgang av aktuelle dokumenter i Rogaland fylkeskommune. 

 

Rogaland fylkeskommune 

Rogaland fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som har 47 represen-

tanter. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget som samles seks ganger i året for å 

treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i 

regionen.  

 

Den politiske styringen er basert på formannskapsmodellen. Fylkesutvalget er fylkes-

tingets arbeidsutvalg. Det er opprettet en del  faste utvalg som innstiller til fylkestinget: 

Regional- og kulturutvalget, Samferdselsutvalget, Opplæringsutvalget, Administra-

sjonsutvalget, Kontroll- og kvalitetsutvalget. 

 

http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Regional-og-kulturutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Samferdselsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Opplaeringsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Administrasjonsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Administrasjonsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Kontroll-og-kvalitetsutvalget
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Levende folkestyre 

I begrepet «levende folkestyre» legger man ofte kriterier som høy valgdeltagelse, mu-

ligheter for påvirkning utenom valg, aktive politiske partier, folkevalgte som er repre-

sentative og lydhøre overfor sine velgere og en åpen offentlig politisk debatt. Dette 

prosjektet tar utgangspunkt i Rogaland fylkeskommune og de forholdene som de fol-

kevalgte og sammen med administrasjonen kan påvirke for å styrke folkestyret. 

 

Dialog/kontakt/samspill 

Et av de viktigste suksesskriteriene for et levende folkestyre vil være den dialogen, 

kontakten eller samspillet som de folkevalgte har med de menneskene eller instansene 

som er fylkeskommunens interessenter. Her tenker vi først og fremst på innbyggerne, 

brukerne, statlige instanser, kommunene, frivillige lag og organisasjoner, næringslivet 

og media. Man vil være opptatt av både hvor ofte den enkelte folkevalgte har slik kon-

takt og kvaliteten i denne dialogen Ombudsrollen er en side av dette, befolkningens 

representant i et indirekte demokrati er en annen. 

 

Premissene for dette prosjektet er å vurdere folkestyret fra de folkevalgtes eget ståsted. 

Gjennom spørreundersøkelse og intervjuer ser vi at de folkevalgte jevnt over er godt 

fornøyd med sin kontakt og sitt samspill med omgivelsene. Momenter som nevnes på 

dette området. 

 

 Fylkeskommunen kan virke både fjern og anonym for befolkningen. Kan man 

se på tiltak for å endre på dette- 

 Det er viktig med positiv og konstruktiv kontakt både med kommunene og 

statlig instanser. Man arbeider bevisst for å styrke dette. 

 Representantene er spesielt godt fornøyd med kontakten med næringslivet, bå-

de med sin egen aktive tilnærming og at næringslivsrepresentanter tar kontakt 

tilbake med sine aktuelle saker. 

 Med ny teknologi/sosiale medier endres denne kontakten betydelig, og gir nye 

muligheter, men også nye utfordringer. 

 

Medvirkning/innflytelse/ påvirkning 

Fylkespolitikerne er ganske samstemt i at de har den reelle makten i fylkeskommunen, 

ved at de fatter de viktigste beslutningene, prioriterer mellom ulike oppgaver og styrer 

ressursbruken.  

 

På visse betingelser er det mulig  for alle representantene i fylkestinget å ta politiske 

initiativ og få gjennomslag for disse. Mindre og ukontroversielle saker kan få tilslut-

ning ganske umiddelbart. Større saker må gjennom utvalgene og en «forhandlingspro-

sess», og så er det selvsagt lettere for flertallspartiene å vinne fram enn for mindretallet. 

Men et ekte engasjement og gode relasjoner til de andre folkevalgte kan være avgjø-

rende uansett sakens opphav.  
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På møter i de faste utvalgene er det en åpen og konstruktiv debatt, det er rom for krea-

tivitet, representantene kan sette saker på dagsorden, komme med tanker og ideer. 

På møter i fylkestinget og fylkesutvalget er det en ¨åpen debatt, i den forstand at parti-

ene gir uttrykk for sin politikk og sine standpunkter. Men det er sjelden en konstruktiv 

debatt, i den forstand at synspunkter brynes mot hverandre, slik at politikk utvikles og 

felles standpunkter etablere. Ved behandling i fylkesting og fylkesutvalg er utfallet av 

de fleste sakene gitt på forhånd, de politiske forhandlingene er unnagjort og vedtakene 

skal bekreftes. 

 

De folkevalgte framhever betydningen av partigruppene og gruppelederne, som i og 

for seg ikke er forankret i kommuneloven. I partigruppen og gruppemøtene utvikles 

partiets politikk og standpunkter. På disse møtene blir det foretatt arbeids- og ansvars-

fordeling for saker som skal opp. Noe av dette er gitt ut fra hvem som sitter i hvilket 

utvalg, men det pekes på at gruppelederen har et stort ansvar for å involvere og enga-

sjere de andre i gruppen. Mange er også opptatt av den kulturen som rår innad i parti-

gruppen. Flere gir uttrykk for at ledelse og kultur i partigruppen kan være helt avgjø-

rende for om man ønsker å fortsette i fylkespolitikken. 

 

Fylkeskommunale møter/ politisk struktur 

Fylkestingsrepresentantene er gjennomgående fornøyd med rammen rundt de fylkes-

kommunale møtene. Det gjelder møteledelse, møtelengde, møtehyppighet og møte-

tidspunkt.  

 

Fylkestingsrepresentantene er gjennomgående fornøyd med den politiske styringsmo-

dellen. Men det er også et ønske om forbedringer, først og fremst å kunne styrke fyl-

kestinget som politisk arena. Men man kan lese en viss form for resignasjon -  andre 

modeller har vært prøvd uten særlig hell. Da er kanskje dagens modell det beste man 

kan komme fram til? 

 

Forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen  

Saksframleggene til politisk behandling oppleves jevnt over som fyllestgjørende og 

god, men en del ganger i lengste laget. Det er likevel enkelte saksutredninger som ikke 

holder forventet kvalitet og som sendes tilbake til ny utredning. 

 

Politisk sekretariat får de beste tilbakemeldinger for sitt arbeid og sin innsatsvilje!  

Fylkespolitikerne har tillit til fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak. Noen 

ganger savnes tilbakemelding når framdriften av ulike årsaker ikke er slik som forven-

tet. 

 

Rådmannen rapporter på ulike måter til de folkevalgte om oppfølging av politiske sa-

ker; i årsmelding, tertialrapporter og på møter. Men flere etterlyser et systematisk opp-

legg for rapportering om oppfølging av saker. 
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Arbeidsvilkår 

Representantene er godt fornøyd, til dels svært godt fornøyd, med sine praktiske og 

økonomiske arbeidsvilkår. Dette gjelder økonomisk godtgjøring, men også f.eks. kon-

torfasiliteter og muligheter til å delta på konferanser og seminarer. 

 

De fleste peker riktignok på store mengder sakspapirer og at dette er en belastning. 

Men de færreste beklager seg, dette er en jo en viktig del av jobben som fylkespolitiker.  

 

Opplæring 

Mange av representantene er opptatt av at opplæringen i rollen som folkevalgt ikke 

har vært god nok, og at det kan være klare gevinster ved å satse på bedre opplæring. 

Noen peker på at tre-delingen (i partiet, fellesopplæring ved KS, administrasjonens 

opplæring) kan føre til en ansvarspulverisering  

 

Flere peker på at man ofte går ut fra at de som velges inn i fylkestinget har politisk 

fartstid fra før og ikke har behov for opplæring. Dette er ikke riktig, noen er uten erfa-

ring, og alle er på et tidspunkt nybegynnere i fylkespolitikken.  

 

Det framkommer forslag om at fylkesordføreren sammen med fylkesrådmannen bør få 

utviklet et systematisk opplegg for opplæring. Dette kan dreie seg om alt fra grunnleg-

gende informasjon om fylkeskommunen, organisering og oppgaver, til praktiske for-

hold i rollen som folkevalgt, forretningsorden i fylkestinget, osv. 
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Forvaltningsrevisjonsrapporter skal til vanlig oppsummeres med anbefalinger fra revi-

sor. I dette prosjektet finner vi det i stedet riktig å peke på en del spørsmål eller utford-

ringer vedr. folkestyret som det kan være naturlig å drøfte videre. 

 

 Hvordan kan man øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring Rogaland 

fylkeskommune slik at kontakten med innbyggere/brukere bedres? 

 Hvordan kan kontakten mellom kommunene og fylkeskommunen styrkes? 

 Er det behov for å styrke fylkestingsmøtene som politisk arena? Hvordan kan 

dette i så fall gjøres? 

 Er det aktuelt å innføre «streaming» fra fylkestingsmøtene?  

 Er det ønskelig å etablere alternative møter for åpen politisk debatt, f.eks. i form 

av seminarer, scenario-diskusjoner e.l.? 

 Er det aktuelt å opprette «Ungdommens fylkesting»? 

 Er godtgjøringssatsene i dag for høy? Er der behov for en revidering? 

 De fleste saksutredningene er fyllestgjørende og god. Hva kan gjøres for at en-

da flere saksframlegg holder forventet kvalitet? 

 Hvordan kan man legge til rette for overgang til kun elektroniske sakspapirer i 

alle utvalg? 

- Er det ønskelig å etablere et system for fast rapportering om oppfølging av pol-

tiske vedtak fra fylkesrådmannen til de folkevalgte? 

-  Kan det være hensiktsmessig med en mer systematisk opplæring for de folke-

valgte i Rogaland fylkeskommune? 
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Bakgrunnen for prosjektet følger av Rogland fylkeskommunes plan for forvaltningsre-

visjon vedtatt av fylkestinget 24.04.2012.  

Prosjektets formål er å vurdere hvor godt og på hvilken måte hensynet til et levende 

folkestyre blir ivaretatt i Rogaland fylkeskommune.    

 

Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontroll- og kvalitetsutvalget i 

møte 18.10.2012. I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at føl-

gende problemstillinger skal besvares: 

 

 Hvordan fungerer administrasjonens tilrettelegging fram mot folkevalgte be-

slutninger gjennom saksforberedelser, sekretærfunksjoner, og lignende?  

Hvordan fungerer administrasjonens oppfølging av politiske vedtak?  

Hvordan rapporterer administrasjonen til folkevalgte organ om oppfølging av 

vedtak og bruk av delegerte fullmakter?  

 

 Hvordan fungerer de folkevalgtes arbeidssituasjon?  

Møtestruktur, saksmengder, tidsfrister, økonomiske kompensasjoner, tek-

nisk/praktisk støtte?  

 

 Hvordan fungerer fylkeskommunens politiske og administrative samspill og 

dialog med andre instanser som bør ha mulighet til å påvirke fylkeskommu-

nens beslutninger?  

 

 
Når man foretar en forvaltningsrevisjon knyttet til politiske funksjoner vil det være en 

utfordring å fastlegge revisjonskriterier som utgangspunkt for vurderingene.  

 

I dette prosjektet vil det være naturlig å gå ut fra:   

 
 Kommuneloven  

 St.melding 12 – 2006/2007 – Regionale fortrinn – regional framtid  

 Rogaland fylkeskommunes overordnede planer.  
 
Metodisk har prosjektet vært basert på dokumentgjennomgang: planer, reglementer og 

rutiner for fylkeskommunen.  

 

Det har vært gjennomført intervju med gruppelederne for de politiske partiene som er 

representert i fylkestinget, samt enkelte andre representanter.  
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For å få et bredest mulig grunnlag har det også vært gjennomført en spørreundersøkel-

se blant fylkestingsrepresentantene, samt de faste vararepresentantene – 68 i alt. Av 

disse var det 30 representanter som svarte på undersøkelsen, en svarprosent på 44, som 

er noe lavere enn vi skulle ønske. 

 

En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-

legg. 

 

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt. 

 

Fylkesordføreren og fylkesrådmannen er blitt orientert om innholdet i denne rapporten 

før den sendes til kontroll- og kvalitetsutvalget. 
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Rogaland fylkeskommune presenterer sitt «politiske oppdrag» slik på sine hjemmesi-

der: 

  

«Rogaland fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som har 47 representanter. 

Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget, og er fylkets øverste politiske le-

der.» 

 

«Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker 
av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som 
setter rammene for fylkeskommunens arbeid. Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. 
Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. 
Fylkesutvalget har 15 representanter.»  

«Fylkestinget har opprettet noen faste utvalg som innstiller til fylkestinget med saker innen sine 

fagområder: 

 Regional- og kulturutvalget 
 Samferdselsutvalget 
 Opplæringsutvalget 
 Administrasjonsutvalget 
 Kontroll- og kvalitetsutvalget» 

 

 

På midten av 1970-tallet etablerte man fylkeskommunen slik vi kjenner den i dag. Det 

ble innført direkte valg til fylkesting i 1975. Det var nå ikke lenger kommunestyrene i 

primærkommunene som valgte fylkestingsrepresentantene, men det skjedde i direkte 

valg samtidig med ordinært kommunevalg. I 1976 ble det opprettet stilling som egen 

fylkeskommunal administrasjonssjef, fylkesrådmann. Fylkeskommunen fikk nå sin egen 

selvstendige administrasjon og ble dermed helt løst fra fylkesmannen. Sluttsteinen i re-

formen var innføring av direkte skatt til fylkeskommunen, fylkesskatten, i 1977. 

Resultatene av reformene på midten av 1970-tallet var at fylkeskommunen ikke lenger 

var en sekundærkommune, men en egen primærkommune, med en selvstendig admi-

                                                      
1 Med utgangspunkt i informasjon i Wikipedia 

http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Regional-og-kulturutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Samferdselsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Opplaeringsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Administrasjonsutvalget
http://www.rogfk.no/Politikk/Raad-og-utvalg/Kontroll-og-kvalitetsutvalget
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nistrasjon, direkte valgte politiske organer og direkte beskatningsrett. Fylkeskommu-

nen var blitt et helt selvstendig forvaltningsnivå. 

Etter at den «nye» fylkeskommune var etablert, skjedde det en videre oppbygging ut-

over 1980-årene. Fylkeskommunens viktigste oppgaver var nå tjenesteproduksjon innen 

videregående skole, sykehus og samferdsel (ruteplanlegging og forvaltningen av of-

fentlige transportordninger). Fylkeskommunen fikk også en større rolle innen regional 

planlegging og utvikling. Viktige verktøy i dette var fylkesplanen som ble opprettet i 1973 

og den planstaben som var etablert fra midten av 1960-tallet. Videre fikk fylkeskom-

munene ansvar for sykehjem i 1977 (overført til kommunene i 1988), barnevern i 

1981og familievern i 1998. Tannhelsetjenesten ble et fylkeskommunalt ansvar fra 

1984. På kulturfeltet ble det opprettet fylkesbibliotek fra 1986, og fylkeskommunen fikk 

delegert ansvar innen kulturminnevernet i 1990. I 1986 skjedde en endring i de statlige 

overføringene til fylkeskommunene, fra sektortilskudd til rammetilskudd. Det førte til 

at fylkeskommunene fikk større frihet til selv å disponere midlene. 

Siden midten av 1990-tallet har det politiske mellomnivået i forvaltningen vært gjen-

stand for kontinuerlig politisk diskusjon. Det har blitt nedsatt flere offentlige utvalg 

som berører organiseringen av fylkeskommunene, slik som Oppgavefordelingsutval-

get, Maktutredningen, Effektutvalget og Distriktskommisjonen. Oppgavefordelingsutvalget(W

ilhelmsen-utvalget) kom med sin innstilling i 2000. Et resultat av dette var blant annet 

at ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført til staten i 2002, og barne- og fami-

lievernet ble statlig i 2004. 

Utredningsarbeidet førte til Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010. Re-

formen vedrørte for det meste fylkeskommunene, men den ble på langt nær så omfat-

tende som Oppgavefordelingsutvalget hadde lagt opp til. I stortingsmelding om distrikts- 

og regionalpolitikk i 2008, ble det påpekt at fylkeskommunen manglet de nødvendige 

virkemidlene for å kunne fylle den utviklings- og planleggingsrollen den var tiltenkt. 

Gjennom Forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene nye oppgaver og nytt ansvar 

som skulle styrke lederskapet i den regionale utviklingen. Fylkeskommunene overtok 

blant annet ansvaret for deler av riksvegnettet, som nå fikk navnet fylkesveger. 

Forvaltningsreformen førte til noen nye oppgaver for fylkeskommunene, men det 

kompenserte på langt nær for «tapet» av spesialisthelsetjenesten. Debatten om det re-

gionale nivået fortsatte derfor også etter 2010.  

 

 

Regjeringen Solberg har lagt opp til en aktiv prosess med tanke på en kommunere-

form. Antall forvaltningsnivå og fylkeskommunens framtid er naturlig nok tema i 

denne debatten. 
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I «Innstilling 300 – 2013 – 2014 – til Stortinget fra kommunal og forvaltningskomiteen – Om 

kommuneproposisjonen 2015» – blir det gitt en del premisser for det videre arbeidet med 

ny kommunestruktur. Om fylkeskommunen heter det: 

 

«Det er et utgangspunkt for arbeidet med kommunereformen at inntil det foreligger en robust 

kommuneinndeling og kommunene har fått tilført nye oppgaver, vil fylkeskommunene bestå. En 

vurdering av det regionale folkevalgte nivået bør eventuelt tas etter at kommunereformen er 

gjennomført. Det er fortsatt ulike syn på fylkeskommunens fremtid og utviklingen av et regio-

nalt forvaltningsnivå, mens det er bredere politisk enighet om behovet for en kommunereform. 

Det vil i tillegg være uhensiktsmessig å gjennomføre en ny omfattende prosess allerede seks år 

etter forrige forsøk. Dersom fylkeskommuner på eget initiativ ønsker å slå seg sammen, er regje-

ringen åpen for at det kan gjennomføres.» 

 

Dette er naturlig å forstå slik at vi – i alle fall i de nærmeste årene - fortsatt vil ha tre 

forvaltningsnivå – med fylkeskommunen eller et regionalnivå som mellomnivå. 

 

Fylkestingssak 02/15 omhandler Prinsipper for et regionalt folkevalgt nivå – Innspill til na-

sjonale myndigheter i forbindelse med kommuner formen. Saken drøfter fylkeskommunens 

framtid, men ikke folkevalgtrollen i seg selv. Men en endring fra dagens fylkeskom-

muner til f.eks. 7 store regioner vil selvsagt innebærer betydelige endringer i selve fol-

kevalgtfunksjonen. 

 

 

Begrepet «levende folkestyre» brukes i mange sammenhenger og ofte uten at man for-

klarer hva som ligger i det. Hvilket innhold begrepet har, vil variere ut fra situasjonen 

det brukes i, og med hvem som bruker det. 

Vi skal ikke her forsøke å gjøre en uttømmende definisjon av begrepet, men gi noen 

eksempler på bruken og deretter gi en hensiktsmessig tilnærming for dette prosjektet. 

I «Kriterier for god kommunestruktur» (mars 2014) fra regjeringens ekspertutvalg er 

det et eget kapittel om «Levende lokalt folkestyre». Her legger utvalget til grunn føl-

gende kriterier: 

- Høy politisk deltagelse 

- Lokal politisk styring 

- Lokal identitet 

Med tanke på politisk deltagelse, drøfter utvalget valgdeltagelse og medlemskap i poli-

tiske partier. 

Figur 1 viser valgdeltagelse ved fylkestingsvalg fra 1975 til 2011. Trenden er klart ned-

adgående. Samtidig ser vi at deltagelsen i Rogaland i stor grad sammenfaller med res-

ten av landet, selv om det i 1991 og 1995 var klart høyere deltagelse her i fylket. 
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Når oppslutningen i fylket og landet har så store likhetstrekk, er det nærliggende å 

slutte at de momentene som avgjør valgdeltagelse er de samme i befolkningen som 

helhet, og at forskjeller fra fylke til fylke i liten grad innvirker på oppslutningen. 

 

Figur 1 – Valgdeltagelse – fylkestingsvalg 1975 – 2011. Kilde: SSB 

 

I 2007 utarbeidet KS «Godt lokaldemokrati – ei plattform».  Her gir en følgende krite-

rier for et godt lokaldemokrati med høy tillit: 

1. Innbyggjarane kjenner seg godt representerte:  

- Høg valdeltaking 

- Innbyggjarane har eit godt grunnlag å velje på og blir motiverte til å stemme 

- Innbyggjarane veit kven som har ansvaret  

- God informasjon til innbyggjarane om rettar, politikk og tenester  

- God rettstryggleik  

- Innbyggjarane veit korleis ein kan ta opp saker med dei folkevalde i kommunen 

- Innbyggarane får delta utanom val 

- Open offentleg politisk debatt  

- Aktive frivillige lag og organisasjonar  

- Mindretalsrettar blir tekne vare på  

- Det er god aktivitet i lokale partilag  

- Partia sikrar god rekruttering til lokalpolitikken 

2. Dei folkevalde set dagsorden. Styrer ressursbruken og er ombod for innbyggjarane: 

- Resultat i tråd med lovnader 

- Avklara roller og rutinar mellom dei folkevalde og administrasjonen  

- Godt samarbeid og godt miljø i kommunestyret 
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- Balansert kjønnsrepresentasjon  

- Gode vilkår for å utøve rolla som folkevald 

- Høg etisk standard og fråvær av korrupsjon 

3. Ein leverer det ein lovar 

- Aktiv eigarstyring av kommunale og interkommunale selskap  

- Avklaring av roller mellom kommunestyret og kommunens representantar i 

utanomkommunale organ og partnarskap 

- Resultat i tråd med lovnader 

- Gode tenester  

- God samfunnsutvikling  

- Tilsyn og kontroll med eiga verksemd 

-  

I Stortingsmelding 33 2007 – 2008; Eit sterkt lokaldemokrati, omtales kommunen som 

demokratisk arena slik:  

«Lokaldemokratiet er grunnleggjande for eit godt fungerande folkestyre i stort. Eit levande lo-

kaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret, og ein føresetnad for tillit og legitimitet til det nasjo-

nale folkestyret. Med kommunar som ramme gjev lokaldemokratiet innbyggjarane moglegheit 

for deltaking og engasjement i det offentlege livet. Kommunane representerer nærleik og mog-

legheit for folkeleg innverknad på den lokale samfunnsutviklinga. Det er innbyggjarane som vel 

lokalpolitikarar, som i neste omgang tek viktige lokale avgjerder. Gjennom nærleik mellom velja-

rane og dei valde, har innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen. Innbyggjarane 

kan reagera på offentlege avgjerder overfor valde representantar både lokalt og nasjonalt. 

Det klassiske verdigrunnlaget for eit lokalt sjølvstyre er demokrati, fridom og effektivitet. Dette 

er verdiar som heng i hop. Den kommunale fridomen til lokal politikkutforming opnar for lokal 

tilpassing, effektiv utnytting av ressursane og gjer det meiningsfullt å ta del i lokalpolitiske pro-

sessar.» 

I dette prosjektet skal vi altså ta utgangspunkt i hvordan Rogaland fylkeskommune, 

politisk og administrativt legger til rette for at hensynet til et levende folkestyre blir 

ivaretatt så godt som mulig.  

Med bakgrunn i prosjektets formål og problemstillinger velger vi å belyse dette ut fra 

følgende funksjoner: 

 Dialog/kontakt/samspill med de viktigste av fylkeskommunens interessenter 

(innbyggerne, brukerne, statlige instanser, kommunene, frivillige lag og organi-

sasjoner, næringslivet, media.) 

 Medvirkning/innflytelse/påvirkning 

 Fylkeskommunale møter/ politisk struktur 

 Forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen 

 Folkevalgtes arbeidsvilkår 

 Opplæring i rollen som folkevalgt 
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Ett av de viktigste suksesskriteriene for et levende folkestyre vil være den dialogen, 

kontakten eller samspillet som de folkevalgte har med de menneskene eller instansene 

som er fylkeskommunens interessenter. Her tenker vi først og fremst på innbyggerne, 

brukerne, statlige instanser, kommunene, frivillige lag og organisasjoner, næringslivet 

og media. 

Når denne dimensjonen skal vurderes vil man naturlig være opptatt av hvor ofte den 

enkelte folkevalgte har slik kontakt, kvaliteten i denne dialogen og hvordan den folke-

valgte bruker dette samspillet for å utføre en best mulig jobb. Ombudsrollen vil være 

en måte å se denne funksjonen på, en annen er befolkningens representant i et indirek-

te demokrati. 

 

Figur 2 – Her ber vi om at du vurderer «et levende folkestyre» i lys av den 
dialog/kontakt/samspill som de folkevalgte i Rogaland fylkeskommune har med ulike 
grupper og instanser. 1 = fungerer dårlig - 6= fungerer godt. N = 30. 

 
 

 
 

 

Som vi tidligere har nevnt er premissene for dette prosjektet at folkestyret skal vurde-

res ut fra ståstedet til den folkevalgte selv. Vi har derfor gjennom en spørreundersøkel-

se bedt fylkestingsrepresentantene gi uttrykk for hvordan de mener denne kontakten 

fungerer.  Hvis vi skulle gått inn for å kartlegge omgivelsenes vurderinger av Roga-

land fylkeskommune, så ville det være et ganske annet prosjekt enn det nærværende.  
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Figur 2 viser fylkestingsrepresentantenes oppfatning av kontakten med de gruppene 

og instansene som er av størst betydning i folkevalgtrollen. 

Vi ser at de folkevalgte er jevnt over godt fornøyd. Gjennom kommentarer og interv-

juer nyanseres bilde fra spørreundersøkelsen. Disse synspunktene kommer til uttrykk: 

 

Med brukere/innbyggere:  

Representantene peker på at fylkeskommunen nok av mange kan oppfattes som «inn-

advendt» eller «fjern». Denne oppfatningen kan RFK, i alle fall delvis, påvirke selv med 

informasjon og utadrettede tiltak.  

Det oppleves som at fylkeskommunen på mange måter faller mellom to stoler; med 

tanke på kontakt og oppmerksomhet er det langt enklere å få til dette på nasjonalt nivå 

og på kommunalt nivå.  

Kunnskapsnivået blant innbyggere/brukere er avgjørende for deres oppfatninger av 

fylkeskommunen. Det er derfor viktig å prøve å påvirke dette, f.eks. gjennom skolen. 

Alle folkevalgte har et ansvar for å ivareta og utvikle kontakten med brukere og inn-

byggere – «det er på mange måter opp til oss selv». 

Noen peker på at en del av oppgavene er flyttet inn i ulike selskapsformer, som f.eks. 

Kolumbus, og at dette er med på å anonymisere fylkeskommunen.  

Enkelte saker utløser engasjement og interesse for fylkeskommunen, f.eks. samferdsels-

løsninger, som bompenger eller ved endring i ferjeruter. 

Ett forslag for å øke oppmerksomheten om fylkespolitikken er å få til «streaming» fra 

fylkestingsmøtene. 

 

Med statlige instanser: 

Det oppleves slik at statlige føringer vil ha innvirkning på fylkeskommunens hand-

lingsrom, og dermed også på det regionale folkestyret. Likevel gir man uttrykk for at 

det er viktig med en konstruktiv, systematisk og forutsigbar kontakt med de ulike stat-

setatene. Derfor legges det betydelig energi i å holde denne kontakten vedlike, og kon-

takten oppleves som god. 

Fylkestingsrepresentantenes er også bevisst på at kontakten med statlig eller nasjonalt 

politisk nivå i stor grad avhenger av om ens eget parti er i regjeringsposisjon eller ikke. 

 

Med kommunene: 

Fylkeskommunen har i flere omganger fått styrket rollen som utviklingsaktør og tilret-

telegger, sist med regionreformen i 2010. I denne rollen er det spesielt viktig med posi-

tiv kontakt og samspill med kommunene.  Ett eksempel er at man nå fra fylkeskom-
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munen alltid er på besøk i kommunen før behandling av kommuneplan. På admini-

strativt nivå er det flere faglige kontaktpunkter og møtesteder for å styrke samspillet 

mellom kommunene og fylkeskommunen. 

Det pekes også på at det er stor variasjon i måten den enkelte representant er talsper-

son for sin egen kommune overfor fylkeskommunen. 

I tidligere forvaltningsrevisjonsrapport fra Rogaland Revisjon – «Rollen som planmyn-

dighet» (2014) gir kommunene en gjennomgående positiv vurdering av sin kontakt 

med fylkeskommunen. 

 

Med frivillige lag og organisasjoner: 

Den kontakten man har med frivillige lag og organisasjoner oppleves som god, men 

flere gir uttrykk for at det burde har vært mer og bredere kontakt med tredje sektor. 

 

Med næringslivet 

Som figur 2 viser er fylkestingsrepresentantene mest fornøyd med sin kontakt og sam-

spill med næringslivet. I dette ligger at de bruker mye tid til denne kontakten og at dia-

logen oppleves som konstruktiv. Representanter fra næringslivet tar også kontakt med 

de folkevalgte for å drøfte saker eller påvirke politiske beslutninger.   

Under intervjuer nevner noen debatten mellom fylkestingspolitikere og næringsfore-

ningene om hvilke roller man inntar i oppgaven som utviklingsaktør og tilrettelegger. 

 

Med media   

Forholdet til media engasjerer, kanskje spesielt for folkevalgte som er i direkte kontakt 

og får direkte omtale 

Beskrivelsen av samspillet med media er to-delt:  

På den ene siden er det en generell tilfredshet med kontakt og omtale i media, som bl.a. 

kommer til uttrykk gjennom spørreundersøkelsen, se figur 2. 

Men gjennom intervjuer og kommentarer kommer det fram en del klart kritiske merk-

nader til medias rolle. Dette er de viktigste: 

 Media er generelt sett for lite interessert i fylkeskommunen, det er naturlig med 

en bredere dekning av de viktige samfunnsfunksjonene som fylkeskommunen 

utøver, både politisk og administrativt. 

 I flere saker oppleves det som at media har sin egen agenda og sine egne stand-

punkter som underbygges, heller enn å legge til rette for en åpen samfunnsde-

batt. 
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 Noen beskriver det som at media er mer opptatt av å dekke (person)konflikter 

enn samfunnsspørsmål. 

 Noen reagerer også på at media på sine nettsider legger til rette for debatt og 

kommentarer fra leserne som oppleves som krenkende og nedsettende.  

«Hvorfor kjører avisa kampanjer mot mobbing i skolen når man legger til rette for mob-

bing av politikere på nettsidene?»  

Representantene har ulike syn på om dette som kan oppleves som «offentlig ut-

henging» har betydning for rekruttering til politisk arbeid og dermed også på 

folkestyret. Noen mener at dette er en klar fare, mens andre mener at det er en 

del av «spillet» som de involverte aksepterer.  

 Ett moment som trekkes fram er at de folkevalgte i dag har kontakt med inn-

byggere/brukere uavhengig av media på en annen måte enn de var tidligere, 

fordi man i dag har en direkte kontakt mellom politikerne og omverdenen ved 

hjelp av sosiale medier. De folkevalgte kan utforme sitt eget budskap og sine 

egne argumenter i en direkte kontakt på nett og mobil.  
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Figur 3 – Her ber vi deg vurdere noen påstander om de folkevalgtes muligheter for innflytelse 
og påvirkning i Rogaland fylkeskommune.  
1 = Helt uenig – 6 = Helt enig. N = 30.  

 
 

 
 

 

Selv om utslagene i spørreundersøkelsene ikke er spesielt store mellom de ulike 

problemstillingene, kommer «maktspørsmålet» godt ut.   Fylkespolitikerne er ganske 

samstemt i at de har den reelle makten i fylkeskommunen, ved at de fatter de viktigste 

beslutningene, prioriterer mellom ulike oppgaver og styrer ressursbruken. Dette be-

kreftes også av at de ikke mener at det er delegert for mye makt til fylkesrådmannen. 

Når de folkevalgte oppfatter sin rolle slik, betyr nok dette også at de tar på seg ansva-

ret for hvordan folkestyret er innrettet og tilrettelagt i Rogaland fylkeskommune. 

Ja, i utgangspunktet er dette mulig, mener de fleste fylkestingspolitikerne. Her er det 

stor variasjon i svarene og noen er klart negativ til påstanden. 
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Uansett er det knyttet en del betingelser til mulighetene for å få gjennomslag: 

 

Et initiativ av begrenset karakter og med ukontroversielt innhold kan få tilslutning i de 

fleste situasjoner. 

 

Et initiativ av større omfang og med ulike syn involvert må gjennom en lengre prosess. 

Partigruppen er første steget. Forslaget må behandles og få sin tilslutning her. Deretter 

må det gjennom nødvendig utvalgsbehandling i fylkeskommunen. Flere av vår infor-

manter peker også på at politikk ofte har et element av «forhandlinger» mellom de po-

litiske partiene. Dette innebærer at et initiativ eller en sak kan drøftes uformelt mellom 

partiene før eller parallelt med den formelle behandlingen i fylkeskommunens organer.  

 

En del av «forhandlingene» innebærer også å komme fram til kompromisser som kan 

få flertall. 

 

Dette betyr at man ikke uten videre kan regne med å få gjennomslag for et markant po-

litisk initiativ «i åpent lende» 

 

Så er det ganske åpenbart at et initiativ med utspring i flertallskonstellasjonen i fylkes-

tinget alltid har større sjanser for å vinne fram enn tilsvarende fra mindretallet.  En sier 

det slik: «Er man i mindretall har man svært liten innflytelse i fylkesutvalg og fylkesting, der 

er det i realiteten en parlamentarisme-modell.  Men man har mer påvirkning i hovedutvalgene.» 

Flere av de folkevalgte understreker også at engasjement alltid vil være av stor betyd-

ning. Den representanten som engasjerer seg og brenner for en sak vil alltid ha størst 

mulighet for gjennomslag.  

 

Og til slutt er det slik i fylkespolitikken som de fleste andre steder at gode relasjoner og 

god personkjemi øker muligheten for å få gehør både i egne rekker og i andre gruppe-

ringer. 

 

Dette er en annen innfallsvinkel til spørsmålet om påvirkning og innflytelse; og svare-

ne gjenspeiler mye av det samme som ovenfor: 

 Ja, det kan være mulig å påvirke en sak underveis, avhengig av situasjonen. 

 Mindre og kurante endringer kan ofte få tilslutning. 

 Representanter fra flertallskonstellasjon har større muligheter for å påvirke en 

sak underveis. 

 Nei, i fylkesutvalget og spesielt i fylkestinget vil det være vanskelig å påvirke 

en sak, i den forstand at den får et nytt og annet utfall. «Forhandlingsstadiet» er 

da over. 

 Det finnes selvsagt ulike forløp fram mot det endelige vedtaket. Ett eksempel er 

«Bypakke Jæren», behandlet i desember 2014. Her var det politiske forhand-

linger om sakens utfall helt fram til fylkestingets møte. 



Rogaland Revisjon IKS 

Levende folkestyre - 23 - Rogaland fylkeskommune 

 

Ut fra spørreundersøkelsen er de fleste representantene jevnt over fornøyd med debat-

ten i møtene, men noen har også klare negative vurderinger. 

 

Under intervjuene er responsen også nyansert. 

 

På møter i de faste utvalgene er det en åpen og konstruktiv debatt, det er rom for krea-

tivitet, representantene kan sette saker på dagsorden, komme med tanker og ideer. 

 

På møter i fylkestinget og fylkesutvalget er det en ¨åpen debatt, i den forstand at parti-

ene gir uttrykk for sin politikk og sine standpunkter. Men det er sjelden en konstruktiv 

debatt, i den forstand at synspunkter brynes mot hverandre, slik at politikk utvikles og 

felles standpunkter etablere. Ved behandling i fylkesting og fylkesutvalg er utfallet av 

de fleste sakene gitt på forhånd, de politiske forhandlingene er unnagjort og vedtakene 

skal bekreftes. 

 

Vi kommer tilbake til denne utfordringen også i kapittel 2.4. 

 

Et gjennomgående funn i dette prosjektet er den store betydningen som representante-

ne gir til partigruppene og gruppelederne sine. 

 

I vårt indirekte demokrati velger vi representanter som styrer på vegne av velgerne. I 

henhold til kommuneloven velges representantene inn personlig, men i praksis skjer 

dette ved lister fra de politiske partiene, slik at Stortinget, fylkestinget og kommunesty-

ret består av politisk grupperinger av ulik størrelse. 

 

Man kan gjerne si at kommuneloven ikke kjenner partigruppene som organ eller grup-

pelederen som person. I Rogaland fylkeskommunes reglementer og fullmakter er par-

tigruppene/gruppelederne omtalt i enkelte sammenhenger, f.eks. når det gjelder øko-

nomisk godtgjøring. 

 

I intervjuene framhever politikerne partigruppenes og gruppeledernes funksjon slik: 

 I partigruppen og gruppemøtene utvikles partiets politikk og standpunkter i de 

sakene som er oppe til behandling.  Utgangspunktet er partiprogrammet, i den 

grad det aktuelle området er nevnt konkret i programmet. 

 Det er relativt sjelden at det standpunktet som partiet inntar på gruppemøte, 

endres ved behandling i fylkeskommunale møter. 

 I partigruppen blir det foretatt arbeids- og ansvarsfordeling for saker som skal 

opp. Noe av dette er gitt ut fra hvem som sitter i hvilket utvalg, men det pekes 
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på at gruppelederen har et stort ansvar for å involvere og engasjere de andre i 

gruppen. 

 Mange er også opptatt av den kulturen som rår innad i partigruppen. «Her er 

det et stort ansvar på gruppelederen eller andre fra A-laget.» 

Med kultur forstås nok her både opplegg og gjennomføring av møtene, debatt-

form og debattklima, muligheten for innflytelse og påvirkning, engasjement og 

«drive», men også sosial inkludering. 

Flere gir uttrykk for at ledelse og kultur i partigruppen kan være helt avgjøren-

de for om man ønsker å fortsette i fylkespolitikken. 
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Figur 4 – Her ber vi deg ta stilling til en del påstander om møter i Rogaland fylkeskommune 

(fylkesting, fylkesutvalg, andre faste utvalg). 1 = helt uenig – 6 = helt enig. N = 30. 

 

 

 
 

 

Det er stor tilfredshet med måten møtene ledes og avvikles på.   

Det rent møtetekniske fungerer altså godt, og det er tverrpolitisk enighet om dette.  

Noen peker riktignok på at det er makt i måten talerlisten ordnes på og hvordan man 

legger opp avstemningen. Men dette vil alltid gjelde for den konstellasjonen som har 

flertallet og møteledelsen. 

 

I det store og hele oppleves møtelengden som hensiktsmessig, selv om enkelte peker 

på at fylkestingsmøtene er i lengste laget. Dette kan henge sammen med at fylkes-

tingsmøtene kan oppleves som kjedelige, spesielt hvis sakene ansees som avgjort på 

forhånd. 

 

Ja, møtefrekvensen oppleves som hensiktsmessig og tilpasset saksmengden i det enkel-

te utvalg. Hvis møter blir utsatt eller avlyst, vil dette ofte føre til for mange saker og for 

mye sakspapirer på neste møte. 

Når man diskuterer riktig møtetidspunkt kan dette sees fra ulike ståsteder. For det 

første for å legge best mulig til rette for de folkevalgte selv for å kunne få med ulike 
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grupper: yrkesaktive, småbarnsforeldre, osv. For det andre for å gjøre det mulig for til-

hørere å være tilstede. Dette siste tilsier til vanlig at kveldsmøter fungerer best. 

I fylkespolitikken er et annet hensyn avgjørende, nemlig representantenes reisetid. 

Dagmøter vil ofte være den eneste løsningen for å kunne komme fram og tilbake på 

dagen fra ytterkantene i fylket.   

 

Her er svaret todelt. På den ene siden sier representantene at møtene er meningsfulle, 

mens de på den andre siden peker på at man i fylkestinget ikke diskuterer seg fram til 

avklaringer og vedtak. I fylkestinget er sakene langt på vei avgjort på forhånd. 

Situasjonen er annerledes i hovedutvalgene. Her kan det være en åpen debatt i møtet, 

hvor argumenter og synspunkter brynes mot hverandre og på den måten foretar man 

avklaringer og finner løsninger.  

 

Noen peker også på den utviklingen som ofte skjer i en sak fra utvalgene, gjennom fyl-

kesutvalget og til fylkestinget. På denne måten fanger man opp fakta og argumenter 

gjennom flere ledd – det blir en form for kvalitetssikring. 

 

Flere av informantene har kritiske vurderinger til innholdet i fylkestingsmøtene. Det er 

naturlig å se på dette som en utfordring for folkestyret, og vi velger å gå noe i dybden 

på dette spørsmålet. 

 

Eksempler på frustrasjon som noen av de folkevalgte uttrykker: 

 «Fylkestingsmøtene er dørgende kjedelig.»  

 «Kjedelige møter kan gi rekrutteringsproblemer» 

 «Det skjer ingen politisk utvikling på fylkestingsmøtene.» 

 «Når sakene kommer til fylkestinget er de ferdig tygd.» 

 «Fylkestinget er en anledning for politiske markeringer og for å hilse hjem». 

Spørsmålet blir da om det er en svakhet ved folkestyret i fylkeskommunen at det 

øverste politiske organet og det viktigste politiske møtestedet i stor grad synes å be-

krefte politiske beslutninger som allerede er tatt? Er der et behov for å vitalisere fylkes-

tinget som politisk arena? Neste spørsmål blir: Er det mulig? Og i tilfellet: På hvilken 

måte? 

 

Representantene utrykker følgende tanker og forslag til endringer: 

 

 «Det burde vært mulighet for flere arenaer/møter for en åpen politisk debatt, f.eks. se-

minarform, scenariodiskusjoner, o.l.» 

 «Vi burde prøvd en annen organisering, slik at saker kan gå direkte fra utvalgene til 

fylkestinget.» 
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 «Vi burde invitere flere utenfra til å gi orienteringer eller informasjon om aktuelle sa-

ker.» 

 

Komitemodellen 

I perioden 2003 – 2007 hadde Rogaland fylkeskommune en noe annen politisk organi-

sering. Man innførte da en såkalt «komitemodell». Den direkte bakgrunnen var at spe-

sialisthelsetjenesten var blitt overført til staten. Fylkeskommunen framsto som mindre 

driftsorientert og mer utviklingsorientert, og man ønsket en politisk struktur som 

bedre samsvarte med oppgavene. Spørsmålet ble behandlet i FT-sak 70/02 Politisk sty-

ringsstruktur. Her finner vi følgende vurdering: 

«Hovedutvalgsmodellen er etter fylkesordførerens vurdering ikke en tjenelig ordning i forhold 

til de nye oppgaver og nye roller som fylkeskommunen skal spille.»  

Modellen innebar følgende: 

 Antall representanter i fylkestinget ble redusert fra 57 til 47. 

 Driftsoppgaver ble for det meste behandlet av fylkesutvalget. 

 Komiteene hadde i utgangspunktet ikke direkte beslutningsmyndighet, men 

forberedte saker for fylkestinget. 

 En viktig tanke var at et redusert antall fylkestingspolitikere og avvikling av 

hovedutvalgene skulle frigjøre ressurser for å kunne avholde hyppigere fylkes-

tingsmøter. På den måten skulle fylkestinget bli en mer dagsaktuell og sentral 

politisk arena. 

 

Tabell 1 – Oversikt over antall møter og antall saker i fylkesting og fylkesutvalg 2000 – 2014. 
Kilde: Rogland fylkeskommune. 

 

 FYLKESTINGET FYLKESUTVALGET 

År  Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

2000 5 90 17 212 

2001 4 73 14 211 

2002 4 90 14 191 

2003 5 84 13 203 

2004 6 119 14 259 

2005 6 114 13 260 

2006 5 133 13 247 

2007 6 123 16 271 

2008 5 116 11 147 

2009 5 117 14 186 

2010 5 113 16 206 

2011 6 119 16 238 

2012 5 95 14 221 

2013 4 104 16 214 

2014 5 112 14 227 
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Tabellen viser at antall møter i fylkesting og fylkesutvalg har holdt seg relativt stabilt 

siden årtusenskiftet, mens antall saker i fylkestinget økte en del med ny periode i 2004. 

Vi har ikke grunnlag for å si at dette er en følge av ny styringsstruktur. 

 

Den politiske strukturen for perioden 2003 – 2007 ble vurdert av fylkestinget i mars 

2007, og flertallet stemte for å forlate komitemodellen, og i det vesentlige gå tilbake til 

hovedutvalgsmodellen. 

Følgende momenter lå til grunn (det ble ikke foretatt en formell evaluering, slik at det-

te er vår framstilling ut fra informasjon under intervjuer): 

 

o Komiteene fortsatte å fungere som de tidligere utvalgene, bare uten beslut-

ningsmyndighet. Dette var frustrerende. 

o Komiteene fungerte ikke som politiske arbeidsmøter, slik det var tenkt. 

o Modellen førte ikke til en styrking av fylkestinget som politisk arena. 

o Modellen styrket ikke fylkeskommunen i sin rolle som utviklingsaktør. 

o «Vi fikk det ikke til!» 

 

Et mindretall hadde en annen og mer positiv oppsummering og gikk inn for å styrke 

og videreføre komitemodellen. 

 

En annen partigruppering kom til det standpunktet at komitemodellen bare ville lyk-

kes i kombinasjon med komitemodellen. 

 

Parlamentarisme 

Spørsmålet om parlamentarisme er et av elementene som alltid tas opp ved en  vurde-

ring av fylkeskommunens styringsform. 

 

Rogaland fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen, som baseres på at 

fylkesutvalget settes sammen med en forholdsmessig fordeling mellom partiene som 

avspeiler fylkestinget. I formannskapsmodellen ligger en tanke om å involvere alle par-

tiene og dermed søke konsensus.  

 

I desember 2014 gjorde fylkestinget vedtak om å fortsette med formannskapsmodellen, 

og at man ikke utreder andre styringsformer. 

 

Under intervjuene kommentarer noen av representantene at dagens modell på mange 

måter oppleves som parlamentarisme, fordi mindretallet har liten eller ingen innflytel-

se. 

 

 Fylkestingsrepresentantene er gjennomgående fornøyd med den politiske sty-

ringsmodellen. 
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 Men det er også et ønske om forbedringer, først og fremst å kunne styrke fyl-

kestinget som politisk arena. 

 Man kan lese en viss form for resignasjon -  andre modeller har vært prøvd 

uten særlig hell. Da er kanskje dagens modell det beste man kan komme fram 

til? 
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Figur 5 – Her ber vi deg vurdere noen områder av forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjonen i Rogland fylkeskommune. 1 = fungerer dårlig – 6 = fungerer godt.  
N = 30. 

 

 

 

 Gjennom intervjuer og spørreundersøkelse gir fylkestingsrepresentantene uttrykk for 

at sakene som fremmes for politisk behandling i det store og hele er godt utredet, gir et 

greit bilde av saken i et forståelig språk. 

 

Men det er variasjoner. Noen saker er ikke tilstrekkelig opplyst og kan bli returnert.  

Noen avdelinger har bedre saksframlegg enn andre, og noen saksbehandlere skriver 

naturlig nok bedre enn andre. Enkelte saker kan også være preget av hastverk, mens 

andre oppleves som unødvendig lange. Enkelte saksframlegg kan også preges av at de 

ikke gir en utførlig framstilling, men i stedet viser til vedlegg. Det forventes i de fleste 

saker at man skal kunne ta stilling til saken på grunnlag av saksutredningen, uten at 

det er nødvendig å forholde seg til vedlegg. 

 

Det er uenighet om bruken av vedlegg. I dag synes det som at de som ønsker mest mu-

lig vedlegg får sitt ønske oppfylt. Mens de som gjerne vil at vedlegg bare skal brukes 

når det er helt nødvendig, synes at det i dag er alt for mange. 
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Under intervjuene kommer det fram at man får inntrykk av at en del representanter 

ikke setter seg godt nok inn i sakene, og at for omfattende saksutredninger kan være 

med å forklare dette. 

 

Ett forslag til forbedring er at man bør styrke arbeidet med å innføre elektroniske saks-

papirer. «Vi er ikke god nok på IKT». 

Politisk sekretariat har følgende hovedoppgaver 

 

Figur 6 – Oversikt over oppgaver for politisk sekretariat 

Utvalgssekretariatets arbeidsoppgaver er nært knyttet til fylkeskommunens politiske virksom-

het, men er administrativt lagt som en stabsfunksjon under fylkesrådmannen. 

I utvalgssekretariatet er det pr. i dag 6 ansatte. En av medarbeiderne er knyttet direkte til fyl-

kesordføreren, og bistår i forhold til taler og presentasjoner, samt planlegging og gjennomføring 

av ulike møter og arrangementer.  

Øvrige medarbeidere ivaretar sekretariatsfunksjonen for fylkestinget og alle underliggende ut-

valg og råd, hvilket innebærer både forberedelse til, deltakelse i og oppfølging i etterkant av 

møtene.  

Andre oppgaver som tilligger utvalgssekretariatet er: 

 Utbetaling av godtgjørelse til de folkevalgte og beregning av økonomisk støtte til parti-
gruppene 

 Gi råd og rettledning, og bistå både folkevalgte og administrasjon i problemstillinger 
knyttet til saksgang og oppfølging generelt       

 Ajourholde og bistå med videreutvikling om fylkeskommunens nettside om politikk, 
samt styrevervregisteret.  

 Hovedansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til valggjennomføring  

 

 

Sekretariatet får en svært god tilbakemelding i vår gjennomgang. Representantene 

opplever at deres funksjon blir svært godt ivaretatt - de er ryddige, kjappe og lette å 

henvende seg til. 

«Sekretariatet går gjennom ild og vann for oss!» 

 

Rådmannen får gjennomgående god tilbakemelding på sin oppfølging av politiske 

vedtak. Administrasjonen oppleves til vanlig som lojal overfor de folkevalgte, og ved-

takene følges opp innen rimelig tid. 
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I noen tilfeller tar det lengre tid å følge opp en man skulle forvente. I enkelte slike tilfel-

ler savner de folkevalgte en tilbakemelding om saken, med en forklaring på hvorfor 

ting tar lengre tid enn antatt. 

 

En forbedringsforslag som nevnes er en systematisk bemanningsoversikt fra rådman-

nen til de folkevalgte. På denne måten ville det være lettere å se hvilke ressurser man 

rår over til saksbehandling og oppfølging av vedtak. 

Fylkesrådmannen har ulike måter å rapportere til de folkevalgte om status i saker som 

har vært til politisk behandling: 

 I årsmelding 

 I tertialrapporter 

 I sin dialog med fylkesordfører og utvalgsledere, spesielt ved forbere-

delse til neste møte. 

 I fylkeskommunale møte – både fylkestinget og utvalgene. 

 

Men det finnes ingen systematisk rapportering fra fylkesrådmannen til de folkevalgte 

om oppfølging av saker. 

 

I spørreundersøkelse og intervjuer sier fylkestingsrepresentantene at de jevnt over er 

fornøyd med fylkesrådmannens rapportering om oppfølging.  Mange peker også på at 

man får svar hvis man etterspør status. Samtidig oppleves dette av mange som en ikke 

tilfredsstillende arbeidsmåte, og flere gir uttrykk for at de savner en fast rutine på rap-

portering, f-eks. et par ganger i året. 

 

Her er der et rom for forbedring, i et samspill mellom politikk og administrasjon som 

ellers beskrives som godt. 
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Reglementet «Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune» ble sist revidert av 

fylkestinget i sak 56/12. Her finner vi også reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, 

med følgende hovedområder: 

 Formål og virkeområde

 Arbeidsgodtgjørelse

 Gruppestøtte

 Dekning av utgifter og tapt inntekt

 Konferanser, kurs og studiereiser

 Pensjonsordning

 Tillitsvalgtes legitimasjons- og kontrollplikt

 Fortolkning, avtaler, dispensasjoner

 Etiske retningslinjer

Formålet med reglementet er å «sikre folkevalgtes arbeidsvilkår, slik at disse kan ivareta sitt 

styringsansvar på en god måte.» 

 

Figur 7 – Her vil vi at du skal vurdere ulike sider ved arbeidsvilkårene som folkevalgt i 
Rogaland fylkeskommune. 1 = fungerer dårlig – 6 = fungerer godt. N=30. 

 

 

 

Arbeidsgodtgjørelse er i Rogaland fylkeskommune i det alt vesentlige baserte på faste 

årlige godtgjøringer: 
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Godtgjøringene går ut fra en utregningsfaktor «B», som fastsettes av fylkestinget eller 

beregnes ut fra godtgjørelsen som fylkesordføreren har til enhver tid. 

Pr 01.05.2014 var «B» = kr 962 400. 

 

 Fylkesordfører utbetales fast årlig godtgjørelse lik fylkesrådmannens lønn = 

1,25 «B». 

 Fylkesvaraordfører utbetales fast årlig godtgjørelse lik 1B.  

 Fylkestingets medlemmer utbetales fast årlig godtgjørelse lik 0,05B. Denne 

godtgjørelsen gjelder for arbeidet i fylkestinget og evt. deltakelse i møter, ar-

beidsgrupper, konferanser mm som følger som en direkte eller indirekte konsekvens 

av vervet de har som medlem i fylkestinget.  

 De av fylkestingets medlemmer som er med i fylkesutvalget får i tillegg årlig 

utbetalt 0,2B. Medlem av hhv opplæringsutvalget, samferdselsutvalget og re-

gional- og kulturutvalget får utbetalt 0,05B for dette vervet (leder får 0,15B).  

 Videre får medlem av adm.utvalget, y-nemnda, klagenemnda, fylkesrådet for 

funksjonshemmede, kontroll- og kvalitetsutvalget og fylkestrafikksikkerhetsut-

valget utbetalt fast årlig godtgjørelse på 0,03B (leder får 0,10B. 

 Medlemmer av fylkeskommunale organer uten fast godtgjørelse (eldrerådet, 

fagskolestyret mm) utbetales særskilt godtgjørelse for hvert ordinære møte med 

0,0025B (leder 0,004B). 

 Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes i tillegg. 

Vi ser av spørreundersøkelsen at representantene er godt fornøyd, til dels svært godt 

fornøyd, med sine praktiske og økonomiske arbeidsvilkår. Dette gjelder også f.eks. 

kontorfasiliteter og muligheter til å delta på konferanser og seminarer. 

 

De fleste peker riktignok på store mengder sakspapirer og at dette er en belastning. De 

færreste beklager seg, dette er jo en viktig del av jobben som fylkespolitiker.  Men dette 

spørsmålet bør være levende til en hver tid i administrasjonen: Er det mulig å fatte seg 

mer i korthet? Er det mulig å redusere mengden vedlegg? 

 

Flere er også innom nye teknologiske løsninger. «Vi er ikke god nok på IKT.» 

Det mest aktuelle spørsmålet er bruken av elektroniske sakspapirer. Her har man 

kommet et stykke på vei i RFK, men det er ikke gjennomført for alle utvalg. Fram til nå 

har nok man i forbindelse med elektroniske sakspapirer tatt opp spørsmålet om dette 

vil utelukke noen fra politisk deltagelse og gi en skjev representasjon. Vi vil tro dette 

spørsmålet ganske snart har mistet sin relevans. 

 

For de folkevalgte har bruk av sosiale medier fått stor betydning, og vi må vel gå ut fra 

at det stadig vil komme nye teknologiske løsninger som vil berøre folkevalgtrollen. Det 

vil også aktualisere sørsmålet om hvem og hvordan de folkevalgtes supportbehov skal 

ivaretas i administrasjonen. 

 

Av andre kommentarer legger vi merke til:  
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 Godtgjøringen er god – kanskje i beste laget. Er det riktig å se på muligheter for 

innsparinger på dette området? 

 Er godtgjøringen så god at den kan gi næring til spekulasjonene om at noen går 

inn i politikken pga. pengene? 

 Er ordningen med vararepresentanter «i beredskap» i fylkestinget nødvendig. 

Dette utløser også godtgjøring.  

 Er det riktig at de som inntar en posisjon som uavhengig i fylkestinget i mange 

sammenhenger behandles og godtgjøres som politisk parti og gruppeleder?  

  

Rogland fylkeskommune bruker nokså nøyaktig like mye penger på de demokratiske 

funksjonene som andre fylker i landet. I følge KOSTRA brukte RFK i 2013 83 kr pr inn-

bygger til dette, mens gjennomsnittet for alle landets fylker er 84 kr. 

 

I tabell 2 er det en oversikt over utgiftene til folkevalgte i Rogaland fylkeskommune de 

siste årene.  

 

Oversikten inneholder ikke utgifter til valggjennomføring og ikke utgifter til kontroll- 

og kvalitetsutvalget. 

 

Under posten andre utgifter er «Kjøp av tjenester» det største beløpet.  

 

Tabell 2 – Utgifter til folkevalgte i Rogland fylkeskommuneen 2011 – 2013. Kilde : Regnskap 
for Rogland fylkeskommune. 

 

Ansvar 3000 Folkevalgte, 
styrer, utvalg og råd 

Regnskap  
2011 

Regnskap 
2012 

Regnskap  
2013 

Regnskap 
2014 

0   Lønn og sosiale utg. 19 118 728 17 150 191 17 775 964 18 502 907  

11151 Ekstern bevertning 602 990 884 106 614 231 604 704 

11202 Hotell/lokaler 610 963 807 008 720 891 939 627 

11500 Opplæring, kurs 165 645 123 498 525 136 184 277 

11600 Reise- og kostgodtgj. 422 606 515 373 447 246 494 456 

11700 Transport utg. 39 868 116 318 111 607 87 772 

11701 Drift egen transport  71 373 21 635 20 036 19 217 

11702 Reise utg.  861 853 1 142 344 921 515 971 317 

14708 Politiske partier 8 878 290 11 870 839 11 731 750 11 002 757 

Andre utgifter 2 987 248 3 227 707 3 512 163 3 298 692 

Sum utgifter 33 759 564 35 859 019 36 380 539 36 105 726 
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Opplæring i funksjonen som folkevalgt har til vanlig vært delt i tre: 

 Opplæring i regi av de politiske partiene eller partigruppene 

 Fellsopplæring for alle representantene, ofte i regi av KS. 

 Administrasjonens informasjon og opplæring knyttet til fylkeskommunens or-

ganisering, økonomi, tjenes tilbud, planer, aktuelle saker, osv. 

Figur 8  – Her ber vi deg vurdere opplæringen du har fått som fylkestingspolitiker. 
1 = Helt uenig – 6 = helt enig. 

 
 
 

 

 

Gjennom spørreundersøkelsen får vi inntrykk av at representantene er middels for-

nøyd med opplæringen, noen er klart negativ. 

 

Under intervjuene kommer det fram varierte synspunkter.  

 

Noen er mindre opptatt av temaet: «Det har jeg ikke deltatt på – har ikke følt behovet.» 

 

Men de aller fleste er opptatt av at opplæringen ikke har vært god nok, og at det kan 

være klare gevinster ved å satse på bedre opplæring. Noen peker på at tre-delingen av 

opplæringen fører til en ansvarspulverisering.  

 

Flere peker på at man ofte går ut fra at de som velges inn i fylkestinget har politisk 

fartstid fra før og ikke har behov for opplæring. Dette er ikke riktig, noen er uten erfa-

ring, og alle er på et tidspunkt nybegynnere i fylkespolitikken. 
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«Det er altfor mange representanter som har for liten kunnskap om systemet.» 

Forslag som framkommer: 

 

Fylkesordføreren bør sammen med fylkesrådmannen få utviklet et systematisk opp-

legg for opplæring. Dette kan dreie seg om alt fra grunnleggende informasjon om fyl-

keskommunen, organisering og oppgaver, til praktiske forhold i rollen som folkevalgt, 

forretningsorden i fylkestinget, innføring i saksgang, osv. 

 

Opplæringen må være pålagt. De erfarne fylkestingsrepresentantene må vær med, de 

må være kontinuitetsbærere under opplæringen. Dette kan praktisk gjennomføres ved 

at opplæringen f.eks. knyttes til fylkestingsmøtene.  
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Vi har i dette prosjektet ikke foretatt en oppsplitting og vurdering ut fra kjønn, geogra-

fisk tilhørighet, utdanningsnivå eller sosioøkonomisk bakgrunn, fordi vi har sett det 

som viktig å få til et mest mulig samlet uttrykk for gruppen fylkespolitikere som hel-

het. 

I figur 9 har vi imidlertid laget en oversikt over fylkestingsrepresentantenes aldersfor-

deling. 

 

Figur 9 – Oversikt over aldersfordeling for fylkestingsrepresentantene 2011 – 2015.  
Kilde: Rogalandfylkeskommune. 

 

 

 
 
 

 

Oversikten viser at et stort flertall av representantene er over 45, mens de yngre grup-

pene er dårlig representert. 

 

To store brukergrupper i fylkeskommunen er elever ved videregående skole og passa-

sjerer i kollektivtrafikken (en stor del av disse er også ungdommer). I intervjuene blir 

det pekt på utfordringen med det som kan oppleves som en avstand mellom disse 

gruppene og fylkestingsrepresentantene. 

 

Dette aktualiserer spørsmålet om det kan være hensiktsmessig å opprette «Ungdom-

menes fylkesting» også i Rogaland. 

 

Fylkespolitikerne har sitt fundament flere steder samtidig: 
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- I partiet 

- I kommunen, spesielt hvis man sitter i kommunestyret/bystyret 

- I fylkeskommunen 

 

Spørsmålet blir da hvor man har lojaliteten, spesielt når det blir interessemotsetninger. 

Det er flere forhold som vil påvirke den enkelte representants stillingtaken: 

 

- Hvis det dreier seg om en sak som er omtalt i partiets program, så er det en klar 

forventning om at partigruppen stemmer samlet i tråd med dette. I motsatt fall 

kan den enkelte stå fritt. 

- Hvor sentral den enkelte representant er i det politiske systemet i hjemkommu-

nen, vil nok ha betydning. 

- Ellers vil det avhenge av situasjon og sakstype, og variere noe fra representant 

til representant. 

 

I det store og hele er man enig om at lojaliteten først og fremst ligger hos fylkeskom-

munen, man arbeider for å ivareta felles fylkeskommunale interesser.   

            

I spørreundersøkelsen spurte vi om hva som er avgjørende for beslutningen om å stille 

til gjenvalg. Svarene viser motivasjonen for de som vil fortsette: 

 

 Personlig engasjement og et ønske om å bidra til gode tjenester og rammer for innbyg-

gerne i Rogaland. 

 Muligheten til å løfte og debattere ulike standpunkt.     

 Politisk motivasjon og engasjement. At det fortsatt er interessante saker å arbeide med. 

 Det er interessant med fylkespolitikk og jeg vil være med å gjøre en forskjell. 

 Engasjement, liker politisk påvirkning. 

 At fylkeskommunen er en viktig arena for påvirkning av samfunnsutviklingen hvor en 

også får med seg innsikt og kan dra veksler på innsikt og erfaringer en har med seg fra 

andre arenaer. 

 Å være ombud for folk i Rogaland. 

 Lysten til å være med og bestemme og påvirke. 

 Lysten til å påvirke vedtak som skal gjøres for de ansvarsområdene fylkeskommunen 

har.  

 

I folkevalgte funksjoner er det både behov for kontinuitet og jevnlig utskifting av re-

presentantene. For store utskiftninger kan være et utrykk for at folkestyret ikke funge-

rer, enten ved at arbeidsbyrder og belastninger er for stor eller ved mulighetene for 

medvirkning og innflytelse oppleves som så dårlig at vervet ikke oppleves å være me-

ningsfullt. 
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Av de 47 representantene i dagens fylkesting, var det 14 som hverken var fast eller va-

ra i forrige periode. Det tilsier en utskifting på 30 % i fylkestinget.  Dette må sies å være 

en god balanse mellom kontinuitet og «nytt blod».     
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-

stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontroll- og kvalitetsutvalget i fylkes-

kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Les mer på www.rogaland-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland og gjennomgått av 

revisjonsdirektør Cicel Aarrestad 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

 Kommuneloven 

 St.melding 12 – 2006/2007 – Regionale fortrinn – regional framtid 

 Fylkestingssak 56/12 – Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune 

 
Følgende fylkestingsrepresenter er blitt intervjuet: 

 

 Svein Magne Abrahamsen (V) - gruppeleder 

 Kenneth Austrått (H) 

 Arne Bergsvåg (Sp) - gruppeleder 

 Andreas Bjelland Eriksen (Ap)  

 Terje Halleland (Frp) - gruppeleder 

 Janne Johnsen (H) - fylkesordfører 

 Elin Schanke (H) - gruppeleder 

 Ellen Solheim (Krf) - gruppeleder 

 Tom Tvedt (Ap) - gruppeleder 

 Klara Tveit (SV) - gruppeleder 

 

 Tlf.samtale med  Ola Ingvaldstad (Frp) 

 

Det er blitt gjennomført møter med administrasjonen slik: 

 

 Fylkesrådmann Trond Nerdal og assisterende fylkesrådmann Håkon Schwalb 

 Faggruppeleder Ragnhild H. Holthe og saksbehandler Torunn Høyland 

 FagkoordinatorArne Hope (på tlf). 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
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Dokumenter  

 

Fra Rogland fykeskommune: 

 

- FT-sak 70/02 – Politisk styringsstruktur  

- FT-sak 1/07 – Evaluering av politisk styringsstruktur  

Vedlegg: Problemnotat, samt uttalelse fra Ap og Krf. 

- FT-sak 01/08 – Ny politisk styringsstruktur – presiseringer 

- «Gul bok» oversikt over alle representanter og alle utvalg i RFK – 2011 – 2015  

- FT-sak 56/12 Revisjon av delegasjonsreglementer og andre reglementer (Ansvar og myndighet i 

Rogaland fylkeskommune)  

- Rogaland – utsyn og vidsyn – regional planstrategi for Rogaland 2013 – 2016 

- Årsmelding 2013 

- FT-sak 109/14 – Parlamentarisk styreform 

- Prinsipper for regionalt folkevalgt nivå – Innspill til nasjonale myndigheter i forbindelse med 

kommunereformen. 

 

Kilder/litteratur 

 

- NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune 

- St. meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling 

- NOU 2005:06 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet.  

- St.melding 12 – 2006/2007 – Regionale fortrinn- regional framtid 

- St.melding 33 – 2007/2008 – Eit sterkt lokaldemokrati 

- KS: Godt lokaldemokrati – ei plattform. 

- KS: Hvordan fungerer lokaldemokratiet – Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer 

og oppfatninger.(2010) 

- Delrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur (2014) 
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Spørreundersøkelse til fylkestingsrepresentantene og faste vararepre-

sentanter  
 

Undersøkelsen ble sendt ut til 68 folkevalgte, 30 svarte, dvs. svarprosent=44. 
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