
Hvordan få frem politiske 

prioriteringer, samtidig som vi 

skal ivareta helheten og et godt 

omdømme?  

Gruppearbeid i Østre Toten 
kommunestyre 

20 oktober 2011 



Innspill fra grupper 

Helse, omsorg og velferd: 
 Kommunikasjonstrategi 

 Få ut riktig og god informasjon.  

 Tydelig på hensikten med 
dokumentet. 

 Viktig at vi vet hvem som skal uttale 
seg om hva ? 

 Politisk pressemelding. 

 Vinkle saker positivt utad. 

 Tema for utvalgsmøter. 

 

Andre forutsetninger: 

Viktig at ansatte føler lojalitet og 
eierskap for sin arbeidsplass 

Føre inntekter der de hører hjemme så 
evt. underskudd ikke ser verre ut, 
enn de reelt sett er. 

Barn, oppvekst og opplæring 

 

Være et ryddig utvalg 

Være synlige og tydelige i forhold til 
samarbeidsutvalgene. 

Samarbeide med aktuelle fagforbund 

Årlige skole- og barnehageseminarer. 

 



Innspill fra grupper 

Kultur, bygde og næring 

 Bruker hjemmesida aktivt 
for å få saken korrekt 
fremstilt, for å være i 
forkant. 

 Sette de politiske temaene 
før møtene 

 Pressemeldinger 

 Politikerne må være 
premissleverandører 

 Bruke pressen aktivt 

 Drive ”oppsøkende” 
virksomhet 



Innspill fra grupper 

Formannskapet fortsetter 

 Politikerne må ta ”styringa” – de gjør 
vedtak (skal og må stå for dem) 
tydelige. 

 

Formannskapsmøtene 

 Lengre formannskapsmøter med 
mer fokus på budsjett. Rene 
formannskapsmøter. 

 Bør vi skille mellom formannskap og 
FUP. 

 Bør vi holde av hele onsdagen ? 

 Vi bør være ferdige til 15.30. 

 Ekstramøter bør legges til onsdag 

Formannskapet 

 Kommunikasjonen med avisa blir 
viktig. 

 Må ha en STRATEGI 

 Politikerne må gå ut og 
kommunisere – politisk 
pressemelding 

 Politikerne må sikre at de 
opplysningene som kommer ut er 
riktige.  

 Viser til eksempel fra Gjøvik hvor 
ordfører og varaordfører går ut og 
varsler om at det blir nødvendig med 
kutt. 

 Saker kan drøftes i ett møte uten 
innstilling fra adm – så utforme 
forslag til vedtak til neste møte i 
samspill med administrasjonen. 


