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Innlogging, dashboard og profil 
Logg inn på KommuneTV-siden deres. (https://kommunenavn.kommunetv.no/admin) 

(Glemt passord? Trykk på glemt passord) 

 

 

Når du er logget inn får du opp dette dashboardet. Her kan du se kommende møter i 

utvalgene du er medlem i. 

 

Trykk på «Gå til møte» for å komme videre til det aktuelle møtet. Før møtet er formelt 

åpnet vil knappen være grå, denne vil skifte farge til grønn når møtet åpnes av 

møteledelsen. 
 

PS: Man kan logge inn i forkant av møter for å legge inn forslag, slik at dette er klart før 

behandling av saken. Innsending av forslag forklares i detalj litt lenger ned. 

https://kommunenavn.kommunetv.no/admin


 
 

Til høyre for møtene finner du en profiloversikt med bilde, navn, og hvilket parti du 

tilhører. 

 

Herfra kan du gå inn på knappen merket med 

«Din profil» for å blant annet endre bilde eller 

passord. 

Dersom du trykker på «Møter du har vært 

med i» vil du få opp en oversikt over tidligere 

møter der du har deltatt. Derfra kan du se 

behandlingen av saker som er blitt votert 

over. 

Helt nederst i denne oversikten finner man 

«Få hjelp». Denne knappen åpner en visning 

der man kan se korte videoer som forklarer 

funksjonene i voteringsverktøyet. 

 

Forslag og dokumenter 
Velkommen inn til møtet! Dette er hoved-møtebildet, herfra kan du be om taletid, laste 

ned dokumenter og sende inn forslag. Behandling av en sak starter når møteansvarlig 

velger å åpne for behandling av saken. Saken vil bli markert med blå bakgrunn og dette 

åpner for at du kan be om taletid. 

 



 
 

For å se dokumenter tilknyttet en sak, trykk på den blå knappen med et ark på (uthevet i 

rødt). Deretter kan man laste ned dokumentene om man ønsker å lese gjennom dem 

(dette kan også gjøres før møtet åpnes). 

 

Trykk på «forslag» på en sak for å komme til en visning der du kan se forslagene som er 

lagt inn. 

 

 

Herfra kan du sende inn egne forslag ved hjelp av «send inn forslag» nede til høyre i 

vinduet. Du kan også sende inn forslag for aktiv sak ved å trykke på den grønne knappen 

øverst til høyre i hoved-møtebildet når behandling av saken er startet. 

 
 

I neste bilde får du opp de ulike forslagstypene, med en liten forklaring under. 

Man kan legge inn flere punkter i et forslag ved å trykke på «legg til ny forslagslinje».  

Forslaget kan deles opp til punktvis avstemning i etterkant dersom dette er ønskelig.  

Huk av boksen markert i blå under «Legg til ny forslagslinje» for å be om taletid til 

forslaget. 



 
 

Når du er ferdig, trykker du på «send inn forslag» nederst til høyre i vinduet. 

 

 

 



 
 

Habilitetsforlag 

Dersom det kommer opp spørsmål om ens egen habilitet i en sak, kan politikeren eller 

administrasjonen sende inn forslag av typen «Habilitetsspørsmål». Når det sendes inn et 

forslag av denne typen vil det forekomme en egen votering der det stemmes over 

hvorvidt man bør regnes som inhabil i saken. Denne voteringen kommer før all annen 

votering i saken starter. Ved flertall for, vil man automatisk registreres som inhabil, og 

det kan utpekes en vara. Man vil automatisk få tilknyttet taletid for å utdype om 

grunnlaget for habilitetsspørsmålet. 

 

Trekke eller endre forslag 

Dersom du ønsker å trekke eller endre på et innsendt forslag, trykk på de tilhørende 

knappene inne i forslagsvisningen. 

 

Taletid og replikker 
Når behandling av en sak begynner, markeres saken med blått, og man får mulighet til å 

be om taletid ved å trykke på den blå knappen øverst til høyre. 

 

 

I neste bilde får du tre valg: Standard taletid, saksfremlegg, og til dagsorden. Etter du 

har valgt, klikk på «be om taletid til pågående sak» for å legges til i talekøen. Deretter vil 

du komme tilbake til hoved-møtebildet. 



 
 
 

 

 

Ønsker du å komme med en replikk til aktiv taler, må dette gjøres mens taleren er aktiv 

på «talerstolen». Trykk på knappen på høyre side av skjermen, under aktiv taler, uthevet 

i rødt. 

 



 
 

Kansellere taletid eller replikk 

 

Man kan når som helst kansellere egen 

taletid ved trykke på den røde knappen, 

gitt at man ikke har fått ordet ennå. 

Om du ombestemmer deg, kan du så 

klart be om taletid på nytt. Du vil da 

legges bakerst i talekøen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å kansellere en replikk, trykk på 

den lille røde knappen med minustegn 

ved siden av navnet ditt i talekøen. 

Du kan be om replikk på nytt dersom 

du skulle ombestemme deg etter å ha 

trukket den første replikken din. 

 

 

 

 



 
 

Votering 
Før ordfører starter voteringen, vil man få opp meldingen i bildet nedenfor. Denne 

forsvinner av seg selv når ordfører legger frem et forslag for votering. 

 

 

 

Standardvotering 

Når ordfører starter votering, vil man få opp dette bildet. Øverst finner man knappene 

som brukes til å stemme for eller mot forslaget. Under knappene kan man lese 

forslagets beskrivelse og/eller argumentasjon, samt hvilke punkter forslaget inneholder 

dersom det er mer enn ett. Til høyre for dette finner man voteringsstatistikken og hvem 

som har sendt inn forslaget, og nederst i bildet står det hvem som har/ikke har stemt. 

 

NB! Man kan ikke se hva andre politikere har stemt under aktiv votering. Totalresultat 

vises underveis, og individuelle stemmeresultater vises når ordfører avslutter 

votering. 



 
 

Når voteringen er ferdig, ser man resultatet fra siste behandling på skjermen, og når alle 

forslagene er behandlet får man en full oversikt over hva som er blitt stemt over fordelt 

på person og parti. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De som stemmer for/mot avgir stemme 

Ved denne stemmemetoden stemmer alle automatisk enten for eller mot (avhengig av 

hva som er satt i forkant), og kun de som skal stemme det motsatte skal avlegge 

stemme. Øverst i bildet ser man hva som er stemt, og videre instruks. 

 

 

Votering der to forslag stilles opp mot hverandre 

Dersom to forslag stilles opp mot hverandre, vil man få opp dette voteringsbildet. Under 

stemmeknappene finner man relevant informasjon for hvert forslag. Ved å stemme for 

et av forslagene vil man automatisk stemme mot det andre. 

 

 

 



 
 

Når en sak er ferdigbehandlet vil den være markert som behandlet. Den vil da legge seg 

på bunnen under alle ventende saker, og vil være «grået» ut. Man kan se 

møtebehandlingen ved å klikke inn på «se behandling». Man kan ikke gå inn og endre på 

saken etter den er ferdig votert over. Dersom man har stemt feil, si ifra til 

administrasjonen så de får gjenåpnet behandling av saken.

 


