
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER/NYE SAKER FRA REF  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 6/22 den 
02.02.2022. 
 
Behandling: 
 
 Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse til KS debatthefte 2022: 
 
Debattheftet er ikke oversendt REF fra kommunens politiske eller administrative ledelse, men er 
behandlet i Formannskapet 26. januar 2022. 
I debattheftet står det: «Offentlige institusjoners evne til å respondere og levere på innbyggernes 
behov og forventninger samt praktisering av verdier som integritet, rettssikkerhet og åpenhet har 
betydning for innbyggernes tillit til dem». 
Videre heter det: «Kommuneloven skal bidra til at kommuner er tillitsskapende og generelt drives slik 
at andre kan ha tillit til dem». 
Forskningsstudier har ifølge debattheftet vist at kjennetegn på godt lokaldemokrati med høy tillit er 
en intern kultur med åpenhet og tillit og en struktur med tydelige ansvarslinjer og en omforent 
rolleavklaring. 
I REF møte 6.2.2020 la formannen fram sak om «Behov for endringer hos kommunens administrative 
ledelse» etter mange tilbakemeldinger fra innbyggere til REF,s medlemmer om manglende tillit til 
administrativ ledelse. Saken ble ikke satt på sakskartet av Kommunedirektøren, men oppført under 
referatsaker. 
REF,s råd  til Kommunedirektøren for å gjenvinne tillit var: « Ydmykhet, inkludering, evne til å stole 
på andre og åpenhet under mottoet  - Dette vet du kanskje bedre enn meg» 
Tilliten har ikke blitt bedre i løpet av det siste året.  15. September fant Formannen i REF det 
nødvendig å sende en klage til Statsforvalteren i Innlandet om Kommunedirektørens manglende 
respekt for gjeldene retningslinjer. Til tross for overskridelser av svarfrist, etterlysning av svar og nye 
løfter har Statsforvalteren enda ikke ferdigbehandlet klagen. 
Formannskapet behandlet 26. januar 2022 Kommunedirektørens framlegg til svar på de seks 
spørsmålene i KS debatthefte 2022. Der ble lokaldemokrati og innbyggernes tillit ikke nevnt med ett 
ord. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
REF anmoder Ordføreren om «å ta på største alvor» lokaldemokrati og innbyggernes tillit. 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 

Debattheftet er ikke oversendt REF fra kommunens politiske eller administrative ledelse, men er 
behandlet i Formannskapet 26. januar 2022. 



 
 

 
 

 

 
I debattheftet står det: «Offentlige institusjoners evne til å respondere og levere på innbyggernes 
behov og forventninger samt praktisering av verdier som integritet, rettssikkerhet og åpenhet har 
betydning for innbyggernes tillit til dem». 
Videre heter det: «Kommuneloven skal bidra til at kommuner er tillitsskapende og generelt drives slik 
at andre kan ha tillit til dem». 
Forskningsstudier har ifølge debattheftet vist at kjennetegn på godt lokaldemokrati med høy tillit er 
en intern kultur med åpenhet og tillit og en struktur med tydelige ansvarslinjer og en omforent 
rolleavklaring. 
I REF møte 6.2.2020 la formannen fram sak om «Behov for endringer hos kommunens administrative 
ledelse» etter mange tilbakemeldinger fra innbyggere til REF,s medlemmer om manglende tillit til 
administrativ ledelse. Saken ble ikke satt på sakskartet av Kommunedirektøren, men oppført under 
referatsaker. 
REF,s råd  til Kommunedirektøren for å gjenvinne tillit var: « Ydmykhet, inkludering, evne til å stole 
på andre og åpenhet under mottoet  - Dette vet du kanskje bedre enn meg» 
Tilliten har ikke blitt bedre i løpet av det siste året.  15. September fant Formannen i REF det 
nødvendig å sende en klage til Statsforvalteren i Innlandet om Kommunedirektørens manglende 
respekt for gjeldene retningslinjer. Til tross for overskridelser av svarfrist, etterlysning av svar og nye 
løfter har Statsforvalteren enda ikke ferdigbehandlet klagen. 
Formannskapet behandlet 26. januar 2022 Kommunedirektørens framlegg til svar på de seks 
spørsmålene i KS debatthefte 2022. Der ble lokaldemokrati og innbyggernes tillit ikke nevnt med ett 
ord. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
REF anmoder Ordføreren om «å ta på største alvor» lokaldemokrati og innbyggernes tillit. 
 
 
 


