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• Ingen rapportering



Invitasjonsbrev

Nyttige lenker

Informasjon om samlinger

Informasjon om prosjektet

Informasjon som skal legges ut:

 Oversikt over påmeldte 
kommunekonstellasjoner og 
kontaktinformasjon 

 Lenker til presseklipp
 Planer og tiltak fra de nye 

kommunene

https://www.regjeringen.no/lokaldemokrati

https://www.regjeringen.no/lokaldemokrati


kommunereform.no



Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?
Innbyggere
14 spørsmål på telefon til 
representativt utvalg

Folkevalgte
14 + 29 spørsmål - gjennomføres 
i kommunestyremøte

Egenandel
Mellom 9 500 og 15 000 kroner pr kommune

«Kommunen gjør en 
god jobb med å 

informere innbyggerne 
om aktuelle saker som 
diskuteres i kommune-

politikken» 

KS Lokaldemokratiundersøkelse
Kontakt lise.spikkeland@ks.no

«De som har gode 
personlige forbindelser i 
kommunen, får lettere

ivaretatt sine interesser» 



VEIEN VIDERE

Januar: 
Invitasjonsbrev

2018

Mars: 
Nytt invitasjonsbrev

Oktober: 
Ny påmeldings-
frist 1. oktober

November: 
Prosjekt-
ledersamling

Juni: 
Lokaldemokrati-
konferanse 
med 250 deltakere

Lokaldemokratikonferanse 
uke 38 (tredje uken i september).
Første rapport underveisevaluering

Årsskiftet: 
Påmeldingsfrist, 1. opptak
KS lokaldemokratiundersøkelse 

Prosjektleder-
samling uke 22 
(siste uken i mai).
Foreløpige resultater 
underveisevaluering

Høsten: 
Resultater fra 
KS lokaldemokratiundersøkelse, 
1. opptak

20192017

1. mars: 
Sluttrapport 
underveisevaluering

Medio november: 
Underveisevaluering: 
Forskerne tar kontakt med 
kommunene gjennom den 
digitale plattformen
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