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Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing - Ny
mulighet til å delta for kommuner som ikke rakk å melde seg på innen
fristen - ny frist:: 1. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette gi kommuner som arbeider med
sammenslåing, men som ikke rakk å melde seg på innen fristen i vår, en ny mulighet til til å
delta i det toårige prosjektet for å utvikle lokaldemokratiet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet.
Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i
kommunene på flere måter:


Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet



Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i
sammenslåingskommunene (jf. egen invitasjon fra KS)
Underveisevalueringer for bl.a. å vurdere løsningsalternativer og overføringsverdien
til prosjektkommunene
Tilskudd inntil 100 000 kroner per "nye kommune" til å arbeide med lokaldemokratiet
fra det andre prosjektåret, 2018. (med forbehold om at Stortinget godkjenner dette).




Hovedtema på samlingene
I prosjektet ønsker vi å legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene
som handler om:
 Hvilket lokaldemokrati kommunene ønsker å utvikle for sine nye kommuner


Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i de nye kommunene slik at
de folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem.



Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i
utforming og iverksetting av politiske tiltak.
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I prosjektet ønsker vi å trekke frem både kommuner i Norge og i andre land, som er
foregangskommuner når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet, og som har gjennomført ulike
tiltak for å styrke lokaldemokratiet sitt.
Svarfrist om å delta i prosjektet
Dersom kommunen vil delta i dette prosjektet, ønsker departementet at svarbrevet skal være
behandlet i alle kommunestyrene som skal bli en ny kommune eller i Fellesnemnda.
Svarfrist for om dere ønsker å delta er senest 1. oktober d.å. til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Kontaktperson er: Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no
Samlinger
12. – 13. juni arrangerte vi en oppstartsamling på Lillestrøm. Om lag 250 deltok på denne
samlingen.
Neste samling/konferanse er planlagt høsten 2018. Og en prosjektledersamling er planlagt i
uke 44 (første uken i november 2017).
Det vil ikke være deltakeravgift på samlingene. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader
må kommunene selv dekke. Kostnader blir dekket for inntil 7 personer fra hver
kommunekonstellasjon. Kommunene deltar likevel med så mange de ønsker, og dekker da
selv kostnadene for de som kommer i tillegg til de 7 som departementet dekker.
Målgruppen på samlingene/konferansen er politikere og representant(er) fra
administrasjonen i kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også
invitere med seg representanter fra sivilsamfunnet. I tillegg vil det altså bli arrangert
prosjektledersamlinger for lokale prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen i de nye
kommunene. Det vil i utgangspunktet bli avholdt en politikersamling og en
prosjektledersamling hvert år.
Et verktøy for å sjekke lokaldemokratiet – tilbud om KS lokaldemokratiundersøkelse
2017
Et sterkt og ansvarlig lokaldemokrati er en fornuftig investering for innbyggernes beste. Det
kommer ikke av seg selv. Når den nye kommunen skal utformes og flere kommuner skal bli
til en ny, kan det være en fin anledning til å sjekke ut sterke og svake sider ved dagens
lokaldemokratier i de gamle kommunene. Hva trengs å jobbe med når dere skal utforme
lokaldemokratiet i den nye kommunen? Og hva kan en bygge videre på?
KS har allerede invitert dere til å delta i Lokaldemokratiundersøkelse 2017:
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-ogdemokrati/lokaldemokrati-og-styring/tilbud-ks-lokaldemokratiundersokelse-2017.pdf
Påmelding skjer til KS som har ansvaret for gjennomføringen. Påmeldingen vil være åpen
utover høsten 2017 og frem til årsskiftet 2017/18. Undersøkelsen kan være et godt verktøy,
og gi et nyttig grunnlag når en vil arbeide med å utvikle lokaldemokratiet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, i samarbeid med KS, presentere
oppsummeringer av resultatene fra denne undersøkelsen/behovsanalysen på samlingene vi
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vil arrangere – og presentere alternative og aktuelle løsningsalternativer (politiske
organisasjonsformer og arbeidsmåter, medvirkningsordninger, digitale løsninger, m.m).
Vi ønsker dere velkommen til å delta i prosjektet "Fornying og utvikling av lokaldemokratiet"!
Vi håper vi dette toårige prosjektet vil være til hjelp og støtte, og til inspirasjon for diskusjoner
og beslutninger lokalt.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne-Karin Ødegård
seniorrådgiver
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