
Møteskikk inn på agendaen! 1 
 2 
I flere av landets kommunestyrer opplever representantene hetsing, bruk av hersketeknikker 3 
og nedlatende tale under møtene. Resultatet av dette kan bli at nye politikere skremmes 4 
ned fra talerstolen, og bort fra den offentlige debatten.  5 
Ungdom og nye folkevalgte får ofte høre at «dette er noe man må tåle dersom en ønsker å 6 
engasjere seg i politikken». Dette er meninger Senterungdommen tar kraftig avstand fra. 7 
Alle skal kunne ta del i demokratiet og lokalpolitikken uansett alder, erfaringsgrad eller 8 
verdigrunnlag.  9 
 10 
Uenighet og debatt om politiske saker er en viktig del av demokratiet og ytringsfriheten, det 11 
er også variasjonene i erfaringer, synspunkter og verdigrunnlag som er med på å gjøre et 12 
folkestyre sterkt. Derimot kan ikke kommunestyrer godta at ukvemsord, personangrep og 13 
dårlig møtekultur er blitt en del av normen. 14 
 15 
For nye folkevalgte er ofte kommunestyret nytt, og derfor både skummelt og spennende på 16 
samme tid. En gleder seg til å lære noe nytt, og å få sjansen til å være med på å forme 17 
samfunnet vårt. Derfor er det viktig at de mer erfarne representantene er bevisste på at de 18 
er forbilder for nye representanter.  19 
 20 
Kan vi virkelig godta at det i landets kommunestyresaler sitter representanter som skjelver i 21 
beina, som er redde for å ta i ordet fordi de er usikre på hvilke kommentarer man får slengt 22 
etter seg? Kan vi virkelig godta at representanter gruer seg til neste kommunestyremøte, 23 
utelukkende i frykt for mobbing og dårlig stemning?  24 
Svaret vårt er et klart nei. Senterungdommen krever at alle folkevalgte organ skal ha tydelige 25 
retningslinjer angående møtekultur. Det skal aldri være noen tvil om hvordan man oppfører 26 
seg mot andre mennesker, uavhengig av politiske standpunkt, alder eller etniske forskjeller.  27 
 28 
Senterungdommen krever: 29 
 30 
• En god og inkluderende møtekultur i alle folkevalgte organer. 31 
• At kommunelovens § 5-13 presiseres slik at hver kommune får tydelige etiske 32 
retningslinjer som inkluderer krav til møtekultur og inkludering.  33 
• At kommunaldepartementet skal se på ytterlige tiltak for å bedre møtekulturen i alle 34 
folkevalgte organer. 35 
• At møtekultur i større grad tas inn i KS (kommunesektorens organisasjon) sine 36 
forberedende politikerkurs. 37 
 38 
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