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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG 
HÅNDTERING AV SJIKANE, HATYTRINGER, TRUSLER, HÆRVERK OG VOLD MOT POLITIKERE  
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for forebygging og håndtering av sjikane, hatytringer, trusler, hærverk og vold 
mot politikere, datert 29.08.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Valgløftet 2019; K-sak 68/19, møte 20.06.2019. 
 Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte, vedtatt i 

Partssammensatt utvalg 21.08.2018. 
 Evaluering og vurdering av politisk organisering – opprettelse av saksutvalg; K-sak 69/17, 

møte 28.09.2017. 
 
Sammendrag: 
Saksutvalg for politisk organisering mm legger dokumentet «Retningslinjer for forebygging 
og håndtering av sjikane, hatytringer, trusler, hærverk og vold mot politikere» fram for 
kommunestyret. Saksutvalget rår til at temaet blir del av folkevalgtopplæringen for det nye 
kommunestyret høsten 2019. 
 
Saksutredning: 
Partssammensatt utvalg vedtok i møte 21.08.2018 overordnet rutine for forebygging og 
håndtering av vold og trusler mot ansatte. Det framgår av vedtaket i Partssammensatt 
utvalg at tilsvarende rutine skal utarbeides for de folkevalgte. 
 
Saksutvalget for politisk organisering mm skal i henhold til punkt 4 i sitt mandat (K-sak 
69/17) gjennomgå politisk reglementshefte og foreslå eventuelle endringer. Retningslinjene 
for forebygging og håndtering av sjikane, hatytringer, hærverk og vold mot politikere vil 
inngå som et kapitel i politisk reglementshefte. Saksutvalget har drøftet oppbygging og 
innhold i retningslinjene i flere møter. 
 
Vurdering: 
Saksutvalget slutter seg til KS som er bekymret over tonen i samfunnsdebatten, nær 
halvparten av landets lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete 
trusler. Dokumentet «Retningslinjene for forebygging og håndtering av sjikane, hatytringer, 
trusler, hærverk og vold mot politikere» er viktig både for å bevisstgjøre politikerne og 
forebygge. Saksutvalget viser til avsnittet «Felles lokal forebygging og håndtering» og er 
opptatt av at dette temaet drøftes i kommunestyret ved oppstart av ny 
kommunevalgperiode. 
 
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 



1. Kommunestyret vedtar «Retningslinjene for forebygging og håndtering av sjikane, 
hatytringer, trusler, hærverk og vold mot politikere». Retningslinjene inngår som et 
kapitel i politisk reglementshefte. 

2. Kommunestyret rår til at temaet blir del av folkevalgtopplæringen for det nye 
kommunestyret høsten 2019. 
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