
Ordføraren sitt hjørne – mars 2023  
Våren er her, eller…? 

I skrivende stund snør det tett utenfor vinduet på ordførerkontoret og selv om vinterferien ga en 
forsmak på påskestemning, virker langrennstur i korterma og kos i solveggen langt unna. Det har 
vært kaldt og snøforholdene er fantastiske. Vi kommer nok til å kunne stå på ski og brett til langt ut i 
juni  

Jeg har nettopp kommet hjem fra kommunekonferansen i Trondheim. Jeg har vært på mange 
konferanser, kanskje for mange, men denne satte virkelig spor. 

Få tema, med tid til utdyping, dialog fremfor debatt og gode foredrag til ettertanke. En rød tråd var 
hvordan vi har det og hva som påvirker oss. Konflikter og polarisering, frykt og splittelse. Hva skjer 
med verden? Når starta vi med å skrike til hverandre, hamre løs på tasturet i store bokstaver og 
hvorfor? Hvor mye påvirker media dagens debattklima? Hvordan påvirker jakten på å bli sett, bli likt 
og hørt oss?  

Store spørsmål, og media må ta mye av støyten. Både riksmedia, lokalavisa og sosiale medier. 
Konflikter selger. Jeg sier det en gang til, konflikter selger. Konflikter, kriser, uenighet og hardt 
ordskifte selger. Skal lokalavisa, riksmedia og Facebook ha inntekter, må de selge abonnement, 
reklame og annonser. Inntektene måles opp mot antall klikk på saker. Dette forstår vi. Ingen vil vel 
klikke seg inn på en sak; Senterpartiet og Høyre – Helt enig i det meste! 

Men hva gjør dette med oss? Storingsrepresentanter fra FrP og Ap stilte i en gruppesamtale under 
konferansen. «Vi er nittini prosent enige, men det er kun den ene prosenten som får 
oppmerksomhet på Dagsnytt 18. Er vi ikke uenige, blir vi ikke invitert. Blir vi ikke invitert, mister vi 
medieoppmerksomhet rundt saker». 

Det er selvsagt viktig, og særlig nå inn mot valgkampen å få frem forskjeller i politikken, men hvem 
får respekt for de folkevalgte når de iltert snakker i munnen på hverandre, overbyr hverandre, 
beskylder hverandre og beint fram sitter og kjegler og krangler i riksdekkende media? 

Jeg tror folk blir lei. Det er synd, ikke bare synd, det er et problem. Et demokratisk problem. For 
befolkningen får inntrykk av at det å være politiker fordrer nærmest at du er uoppdratt, 
kverulerende og konfliktsøkende. Men det stemmer ikke. Jeg har snart 16 års erfaring i 
lokalpolitikken, 8 i fylkespolitikken og mange sentrale verv. Jeg opplever en generøs holdning og 
brennende ønske om å gjøre samfunnet vårt bedre for alle borgere. Vi kan være uenige i sak, men 
holder personangrep og mangel på respekt langt unna. Ja, det kan gå ei kule varmt i kommunestyret 
eller på fylkestinget, men i pausene snakker vi om skiføret, jakt, barna og konserter. 

Det demokratiske problemet ligger i at mange ikke ønsker å delta i demokratiet! Det krever for mye. 
Hvis man må prioritere hardt mellom jobb, familie, fritid og søvn fra før, hva må da vike for 
deltagelse i demokratiet som politiker? Hvis oppfatningen brer seg i befolkningen om at vi politikere 
krangler, kritiserer og går til personangrep tror jeg mange får et enkelt valg. 

I min jobb snakker jeg med mange. Jeg hører stadig «At du orker å ha den jobben, tåle all den dritten, 
jobbe så lange dager…?» Men faktum er at det er en utrolig spennende, lærerik og interessant jobb. 
Politikken er nettopp det. Er man nysgjerrig og samfunnsinteressert, liker man mennesker og 
komplekse problemstillinger i tillegg, så er det utrolig givende. 



Jeg opplever det kollegiale i politikken som svært godt. De aller fleste respekterer hverandre, omtaler 
hverandre og kommuna eller fylket på en positiv og god måte. Tar innover seg ombudsrollen for 
folket samtidig som de bygger godt omdømme i måten de omtaler de ansatte og fremmer kommuna 
på, som et godt arbeidssted. Dette er viktig for omdømme og rekruttering. 

Jeg påstår at ingen er i politikken for å skade eller gjøre andre vondt. Alle vil det beste for 
kommunen, fylket eller landet. Men tilbake til media. Der er det ikke rom for dialog, men debatt. Der 
er man ikke interessert i enighet og samarbeid, men konflikt. For det er det som selger. Og skal man 
ha inntekter til å lønne ansatte, leie av lokaler etc. MÅ man ha inntekter. Finnes det en enkel løsning 
på dette? Nei. Men vi må bli bedre på å fortelle hvordan vi egentlig jobber, samarbeider og finner 
sammen om veldig mye i tillegg til å være uenige om hva som er den beste løsningen og hvordan vi 
kommer dit. 

Vi må altså selv formidle det ikke media kan, vil eller ønsker å formidle. Vi samarbeider mye. De 
beste løsningene ligger ofte mellom ytterkantene. Vi trenger ytterkantene for å bredde perspektivet 
og for å utforske handlingsrommet.  

Igjen så trenger vi da en bredde i demokratiet. Bredde i alder, kjønn, utdanning og bakgrunn. De 
fleste partier er nå i ferd med å levere sine lister til valget med frist 31. mars. 

Det er ikke for seint å melde sin interesse.  I kommunestyret i dag er hele sju partier representert. 
Bygdelista, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre og 
Senterpartiet.  

Vi trenger deg, så ring Tenestetorget i kommuna på tlf. 31 40 89 00 og spør om telefonnummeret til 
leder av partiet du er nysgjerrig på, og ta kontakt! 

Dette blir et lengre ordførers hjørne enn vanlig. Sånn blir det når en har mye på hjertet. 

Litt om kultur. Samme konferanse.  

NTNU presenterte sin forskning på hvordan kultur, musikk og film påvirker hjernen. 

«Musikken eller filmen kan gi deg gåsehud, få hårene i nakken til å reise seg eller tårene til å renne. 
En rus av rene, rå følelser uten overstyring fra det kognitive området i hjernen.» 

Det påvirker følelsene, skaper positive emosjoner, glede og energi. Det gir fysiske spenninger, utløser 
hormoner og øker produksjon av viktige stoffer i hjernen. Det bedrer dine kognitive evner med økt 
fokusering, konsentrasjon, hukommelse og læring. Gir meningsfylte opplevelser og skaper felleskap, 
vennskap, nettverk og sosiale ferdigheter. Alt i alt, gode opplevelser. 

Dette skal vi ha med oss og satse mye mer på. Ungdom sliter mest, jenter sliter mer enn gutter. På 
lørdag var det UKM i Hemsedal igjen etter et par år uten grunnet Korona. TAKK! 

Kos dere i solveggen, nyt sola som begynner å varme. 

En riktig god førpåsketid til dere alle!                               

Hilsen 

Pål Rørby  
Ordfører  

 

 


