
Vedtatt på Unge Høyres landsstyremøte 29. januar 2022 

Forventninger til fremtidens folkevalgte  
For demokratiet er det avgjørende å ha gode, engasjerte og motiverte politikere og folkevalgte. 
Politikerrollen er vanskelig, og det er viktig å anerkjenne at rollen som folkevalgt kan ha stor 
påvirkning på en persons privatliv, arbeidsliv og relasjoner. Samtidig er rollen som folkevalgt et 
tillitsverv man frivillig påtar seg. Som folkevalgt er man en ombudsperson som representerer folket, 
og det fører med seg at man har et særskilt ansvar for å opptre på en måte som ikke skader rollen.  
 
I dag er de kommunale og fylkeskommunale godtgjørelsene for politikere i mange tilfeller for høye. 
Det er mulig å tjene såpass godt som folkevalgt at lønn kan være en avgjørende faktor for om man 
bestemmer seg for å stille til valg. Unge Høyre vil ikke endre på prosedyrene rundt hvordan man 
vedtar satsene på godtgjørelsene, men vil understreke at det å være folkevalgt skal drives av ønsket 
om å jobbe for regionen sin, ikke høye godtgjørelser og lønnssatser langt over det en person 
gjennomsnittlig tjener i regionen.  
 
For at en forvaltning skal være effektiv, må den også være representativ. For at kommuner og 
fylkeskommuner skal kunne oppfylle arbeidsoppgavene sine, er det i mange tilfeller nødvendig med 
fulltidspolitikere. Samtidig er Unge Høyre skeptiske til at verv og jobb blandes i for stor grad. Målet til 
Unge Høyre er at det skal være færrest mulig heltidspolitikere.  
 
Ikke alle mennesker er skikket til å sitte i folkevalgte organ. I et demokrati bør velgerne kunne ha 
siste ordet med i laget, uansett hvilket nivå det er snakk om. Unge Høyre mener derfor at velgere bør 
ha muligheten til å kunne stryke kandidater fra kommune- og fylkestingslistene, på lik linje som på 
Stortinget. 
 
I lokaldemokratiene kommer det med jevne mellomrom «folkekrav» om at store beslutninger skal 
bestemmes gjennom folkeavstemninger. Selv om folkeavstemninger kan være nyttig i helt unike 
tilfeller, har folket valgt politikerne til å ta de store avgjørelsene. Dersom politikerne skuffer velgerne, 
går mot det de tidligere har lovet eller ikke gjør en god nok jobb, kan de stemmes ut ved neste valg. 
En folkeavstemning er dyrt, ofte lite representativt og spesielt vanskelig i situasjoner hvor det ikke er 
snakk om et klart ja eller nei. Unge Høyre er derfor kritiske til bruk av folkeavstemninger.  
 
Unge Høyre vil: 

• Ha som mål at det i kommunal og fylkeskommunal forvaltning skal være så få 
heltidspolitikere som mulig. 

• At godtgjørelsene til kommunestyre- og fylkestingrepresentanter ikke skal overstige 80% av 
stortingsrepresentanters godtgjørelse. 

• Innføre strykning av kandidater fra listene i kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

• Være skeptiske til folkeavstemminger. 
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