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Velkommen 
Workshop for kommunale råd 25.11.2019, kl. 13.00 -17.00 



Program 
 
Kl. 13.00 Rådenes betydning, rolle og mandat v/ordføreren 
Kl. 13.30 Politisk organisering, beslutningsprosess og 
 saksgang 
Kl. 14.15 PAUSE m/enkel servering 
Kl. 15.00 Ti bud for godt rådsarbeid og gode møter 
Kl. 16.00 Offentlighet og innsyn, tilgang på møte- og saksdokumenter, 
 gjenfinning av saker 



▪ Trondheim Parkering AS 
▪ Stavne Arbeid og Kompetanse KF 
▪ Trondheim Kino AS 
▪ Trondheim Renholdsverk AS 
▪ Olavshallen AS 
▪ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
▪ Trondheim Havn IKS 
▪ Trondheim Spektrum AS 

Bystyret (67) 
 
 

▪ Eldreråd 
▪ Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (KFU) 
▪ Trondheim studentråd 
▪ Ungdommens bystyre 
▪ Mangfoldsrådet 

Trondheim kommunerevisjon 

Bystyresekretariatet 

Kommunale foretak og AS 

Råd  

Finans- og  
organisasjonskomiteen 

Helse- og 
eldrekomiteen 

Areal- og 
samferdselskomiteen 

Oppvekst- 
komiteen 

Miljø- og 
næringskomiteen 

Ombud for helse, omsorg og oppvekst 

Kultur-, idretts- og  
friluftskomiteen 

Arbeids- og 
sosialkomiteen 

Formannskapet (11) 
Valgt blant bystyrets representanter. Fungerer også som bygningsråd, valgstyre 

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets sekretariat 
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“Rådet er et rådgivende organ i 
Trondheim kommune for  
politiske prosesser og beslutninger 
på overordnet nivå.” 
 
(Rådenes formålsparagraf) 
 



“rådet bør konsentrere seg om 
større og overgripande saker.” 
 
(Rundskriv Q-21/2012 fra Barne- inkluderings- og familiedepertementet) 
 



Individnivå - den enkelte 
Gruppenivå - organisasjonene 
Systemnivå - rådene 
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10 bud for godt rådsarbeid 
 
 1. Rådet skal ha høy bevissthet omkring egen rolle og funksjon 

2. Rådet skal ha god kontakt med den rådet representerer  

3. Rådet skal lese sakene godt og sette seg inn i innholdet 

4. Rådet skal bidra til å belyse sakene ytterligere og tilfører andre perspektiver og synspunkter 

5. Rådet skal søke å finne felles ståsted i sine uttalelser 

6. Rådet skal selv løfte fram saker og problemstillinger til behandling 

7. Rådet skal gjøre sine beslutninger i møtene 

8. Rådets ledelse skal sørge for at møtene er godt forberedt og planlagt 

9. Rådets medlemmer skal respektere et vedtak 

10. Rådets medlemmer skal bidra til god møtekultur 

     

    (TK´s folkevalgtprogram) 



 

1. Vi skal respektere møte- og saksbehandlingsreglene  

2. Vi skal lytte til- og respektere hverandre 

3. Vi skal søke å forstå andre sine meninger 

4. Vi skal ha et positivt kroppsspråk og vise interesse 

5. Vi skal være åpne for å finne felles løsninger 

6. Vi skal skille sak og person 

7. Vi skal bidra til at diskusjonene ikke flyter ut og havner på “sidespor” 

8. Vi skal bidra til at alle kommer til ordet og at diskusjonene ikke blir dominert av 
“ringrever” eller andre som alltid snakker.  

 

 (TK folkevalgtprogram ) 

Gode møter 
 
 



Trondheim 
kommunes 
innsynsportal 
 
 

www.trondheim.kommune.no 

 

http://www.trondheim.kommune.no/

