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Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i
kommuner som skal slå seg sammen
22. februar ble det inngått en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre som innebærer at
enkelte kommuner vil bli slått sammen på tvers av lokale vedtak. Stortinget skal innen
sommeren 2017 ta stilling til dette. Dersom Stortinget fatter vedtak om disse
sammenslåingene, vil de tre i kraft fra 1.1.2020.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte 30. januar d.å. alle kommuner med
gjensidig vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et nytt prosjekt for å utvikle
lokaldemokratiet i egen kommune. Departementet vil med dette også invitere deres kommune
til å delta i dette prosjektet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i prosjektet legge til rette for lokalt arbeid
med å utvikle lokaldemokratiet i kommuner som skal i gang med å bygge en ny kommune på
flere måter:
 Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet – en
samling hvert år i to år.
 Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i kommunene som skal
slå seg sammen (jf. egen invitasjon fra KS)
 Tilby underveisevalueringer for bl.a. å vurdere lokale mål og ønsker for eget
lokaldemokrati opp mot aktuelle tiltak (arbeids- og organisasjonsformer, måter å
involvere innbyggerne på, nye digitale løsninger, etc)
 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)
Første samling er 12. – 13. juni på Lillestrøm. Invitasjon og påmeldingssiden til samlingen vil
bli lagt ut rett over påske.
Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 68 00 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858

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 istand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem
 Hvordan organisere et godt samspill mellom kommunen og innbyggerne i utforming
og iverksetting av politiske vedtak
På samlingene 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 til å delta i prosjektet
Departementet ønsker at de kommunene som ønsker å delta i dette prosjektet, helst svarer
innen 7. april. Svar sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet merket
"17/1293". Departementet ønsker at svarbrevet er behandlet i alle kommunestyrene som skal
bli en ny kommune. Det er også ønskelig, men ikke et krav, at dere i svarbrevet til
departementet, skriver kort om hvilke tema dere er særlig interesserte i at skal bli tatt opp på
samlingene.
Dersom det blir vanskelig å rekke svarfristen den 7. april, vil vi også gi en ny mulighet
samtidig med at det blir åpnet for påmelding til oppstartsamlingen 12. -13. juni - rett etter
påske.
Oppstartsamlingen 12. – 13. juni 2017
Rett etter påske vil det åpnet for påmelding til oppstartsamlingen. Det vil ikke være
deltakeravgift. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader må kommunen dekke selv.
Målgruppen er politikere og representant(er) fra administrasjonen i kommunen med ansvar for
lokaldemokratiarbeidet samt representanter fra sivilsamfunnet som kommunen eventuelt
ønsker å invitere med seg. Hver ny kommunekonstellasjon kan delta med til sammen 7
personer.
Det blir altså en hovedsamling per år i to år. I tillegg blir det egne prosjektledersamlinger
mellom disse samlingene.
Et verktøy for å sjekke lokaldemokratiet – tilbud om KS lokaldemokratiundersøkelse
2017
Et sterkt og ansvarlig lokaldemokrati er en fornuftig investering til innbyggernes beste. Det
kommer ikke av seg selv. Når den nye kommunen skal utformes, kan det være en fin
anledning til å sjekke ut sterke og svake sider ved dagens lokaldemokrati. Hva trengs å jobbes

Side 2

med når dere skal utforme lokaldemokratiet i den nye kommunen? Og hva kan det bygges
videre på?
KS har allerede invitert dere til å delta i Lokaldemokratiundersøkelse 2017: Invitasjon KS
Lokaldemokratiundersøkelse 2017 Påmelding skjer til KS, som har ansvaret for
gjennomføringen. Kommuner som ønsker det, kan nå søke om å delta. Undersøkelsen kan gi
et nyttig grunnlag for å arbeide med lokaldemokratiet i den nye kommunen som skal bygges.
Vi vil samtidig understreke at dere vil ha stor nytte av å delta i prosjektet vi her inviterer til,
uten å benytte dere av tilbudet om å gjennomføre KS lokaldemokratiundersøkelse 2017.
Vi håper dere vil delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner
som skal slå seg sammen" og – på eget initiativ arbeide for å utvikle lokaldemokratiet i den
nye kommunen som dere skal bygge. Videre håper vi at dette prosjektet vil være til hjelp og
støtte, og til inspirasjon for diskusjoner og beslutninger om lokaldemokratiet lokalt.

Kontaktperson er:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Anne-Karin Ødegård
Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no

Med hilsen

Jan Tore Sanner
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Adresseliste
Balestrand kommune
Bindal kommune
Bjugn kommune
Eidsberg kommune
Fet kommune
Haram kommune
Kristiansand kommune
Leikanger kommune
Leka kommune
Lindesnes kommune
Mandal kommune
Marnardal kommune
Nærøy kommune
Skedsmo kommune
Sogndal kommune
Songdalen kommune
Spydeberg kommune
Søgne kommune
Sørum kommune
Vikna kommune
Ørland kommune

Side 4

Kong Beles veg 20
Rådhuset
Rådhuset
Ordfører Voldens vei 1
Postboks 100
Storgata 19
Postboks 417 Lund
Skrivarvegen 7
Lekatun
Postboks 183 Vigeland
Postboks 905
Rådhuset
Idrettsvegen 1
Postboks 313
Postboks 153
Postboks 53
Stasjonsgata 35
Postboks 1051
Postboks 113
Postboks 133 Sentrum
Postboks 401

6899
7980
7160
1850
1901
6270
4604
6863
7994
4524
4509
4534
7970
2001
6851
4685
1820
4682
1921
7901
7129

BALESTRAND
TERRÅK
BJUGN
MYSEN
FETSUND
BRATTVÅG
KRISTIANSAND S
LEIKANGER
LEKA
LINDESNES
MANDAL
MARNARDAL
KOLVEREID
LILLESTRØM
SOGNDAL
NODELAND
SPYDEBERG
SØGNE
SØRUMSAND
RØRVIK
BREKSTAD

