
 
 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren 

 
 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Invitasjon til å delta i lokaldemokratiprosjekt og bli foregangskommune 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere din kommune til å søke 
om å delta i et nytt prosjekt med formål å løfte frem foregangskommuner og gode eksempler 
på lokaldemokratiet. Prosjektet er omtalt i kommuneproposisjonen 2022.  
 
Departementet ønsker å synliggjøre kommuner som arbeider særlig godt med å utvikle sitt 
lokaldemokrati, og som tar i bruk modeller som andre kommuner kan la seg inspirere og lære 
av.  
 
Det skal velges ut om lag åtte kommuner som vil kunne få inntil 300 000 kroner i tilskudd til 
utviklingsarbeid på lokaldemokratiområdet over en to-årsperiode, fra høsten 2021 til 
sommeren 2023. 
 
Formål og eksempler på lokaldemokratiprosjekter 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å bidra til utvikling av lokaldemokratiet i 
kommunene. Vi ønsker å stimulere kommuner som har ambisjoner for og arbeider aktivt med 
å styrke sitt lokaldemokrati. Under lister vi opp noen eksempler på arbeid som kan være 
relevant for et utviklingsprosjekt, men understreker at denne listen ikke er uttømmende: 
 

- Politisk organisering av kommunen (som utvalgsorganisering – hvilke utvalg en har 
og hvilke oppgaver og ansvar de ulike utvalgene har, hvem er representert i 
utvalgene (politikere og/eller innbyggere), har en kommunedelsutvalg, etc.)  

- Hvordan er budsjettarbeid og arbeid med økonomiplan organisert? 
- Nye deltakingsformer for å engasjere nye grupper av innbyggere, spesielt grupper av 

innbyggere som ellers ikke, eller i liten grad, deltar i lokalpolitikken (for eksempel, 
medborgerpanel, innbyggerhøringer, deltakende budsjettering, "gjestebud", barne- og 

Ifølge liste 
 
  
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/4792-3  

Dato 

14. mai 2021 

 



 

 

Side 2 
 

ungdomstråkk, brukerpanel eller brukermøte, samarbeidsmodeller mellom kommune 
og frivillige lag og organisasjoner, m.m.) 

- Bruk av digitale løsninger for å understøtte lokaldemokratiet (for eksempel bruk av 
fjernmøter med gode tekniske løsninger og rutiner, SMS for å minne og invitere 
innbyggere til ulike deltakingsarenaer, gode kommunale hjemmesider som viser 
hvilke politiske saker som er til behandling, når og hvilket organ de skal behandles i, 
gode og tilgjengelige system for å finne saksfremlegg og vedtak, bruk av e-
demokrativerktøy, m.m.)   

- Hvordan nye deltakingsformer for innbyggerne og bruk av digitale løsninger er eller 
planlegges å bli koblet til den politiske organiseringen av kommunen. 

- Implementering av FNs bærekraftsmål på lokaldemokratiområdet. 
 
I dette prosjektet er det de helhetlige og langsiktige demokratimodellene vi vil få frem: 
Sentralt i dette står hvordan den politiske organiseringen er, hvordan kommunen eventuelt 
har tenkt å utvikle den, og hvordan eventuelle deltakingsformer som involverer innbyggere 
kobles til den politiske organiseringen. I tillegg vil bruken av digitale løsninger for å 
understøtte lokaldemokratiet være viktig. 
 
Krav til kommuner som ønsker å delta: 

- Hver deltakerkommune skal sørge for å arrangere ett seminar/møte for å utveksle 
erfaringer med de andre foregangskommunene underveis i prosjektperioden (webinar 
er en mulighet). 

- Bidra til departementets forskerbaserte evaluering av prosjektet. 
- Stille seg til disposisjon for kommuner som ønsker å høre og lære om deres 

lokaldemokratimodell, lokaldemokratitiltak og erfaringer. 
- Delta på lokaldemokratikonferansen som skal avslutte prosjektet med å formidle 

erfaringer med lokaldemokratimodellen i egen kommune. 
 
Krav til søknaden: 
Kommuner som ønsker å søke om å delta og bli en foregangskommune, må skrive kort om 
sin lokaldemokratimodell (maks tre A4-sider): om politisk organisering, hvordan nye 
deltakingsformer for innbyggerne og bruk av digitale løsninger er knyttet til den politiske 
organiseringen av kommunen, nye deltakingsformer, bruk av digitale løsninger, m.m. 
 
I tillegg skal kommunen beskrive hvordan de ønsker å videreutvikle lokaldemokratiet sitt, og 
lage et tentativt budsjett for dette arbeidet fordelt på høst 2021 og vår 2022, og høst 2022 og 
vår 2023. 
 
Søknaden må være behandlet av kommunestyret.  
 
Søknadsfrist: 
Søknadsfrist er 6. august 2021. 
 



 

 

Side 3 
 

Eventuelle spørsmål om søknaden kan sendes til: Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no  eller 
Oyvind-Kind.Robertsen@kmd.dep.no 
 
Utvalget vil være basert på en samlet vurdering av lokaldemokratimodellen og 
lokaldemokratiutviklingsprosjektet det søkes tilskudd til, sett i lys av lokale forhold som 
kommunestørrelse, geografi, kommunikasjoner, demografi, o.l. Departementet ønsker altså å 
synliggjøre ulike lokaldemokratimodeller som fungerer godt i ulike kontekster. 
 
Det tas sikte på at søknadene blir behandlet raskt, slik at oppstart kan skje rundt 16. august. 
 
Ved prosjektslutt sommeren 2023 vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangere 
en landsomfattende lokaldemokratikonferanse. I tillegg vil departementet utarbeide en 
brosjyre/inspirasjonskatalog. Den kan kommunene for eksempel benytte i diskusjoner av sitt 
lokaldemokrati og hvordan det kan styrkes. Inspirasjonskatalogen vil være tilgjengelig for alle 
landets kommuner. 
 
 
Med hilsen 
 

 
Nikolai Astrup 
 
 
Kopi 
Jenny Kanestrøm Trøite 
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