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Høyring  -  Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing  - NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i
endring .  Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandlet Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing i sitt møte

25. september d.å., og fattet følgende vedtak:

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har følgende kommentarer/endringsforslag til utredningen:

1.

Det kommunale sjølstyret må grunnlovsfestes. Det styrende prinsippet må være at avgjørelse skal
tas, og oppgaver løses, nærmest mulig den avgjørelsen gjelder.
2.-

Når det gjelder valg til regionting bør dette skje sammen med valg til Storting, mens valg til

bystyre/kommunestyre videreføres som i dag.
3.

Fylkesutvalget støtter flertallets forslag om at krav til å stille liste som ikke er knyttet til registrert
parti krever underskrift fra 2 % av de stemmeberettigede, men dog slik at krav til lister som har
vært representert i kommunestyret/fylkestinget i siste periode faller bort.

4.
Fylkesutvalget støtter flertallets forslag om at den eksisterende ordning med rådgivende
folkeavstemninger videreføres.

5.
Fylkesutvalget foreslår at ordningen med lovfestet eldreråd og råd for funksjonshemmede må
videreføres, spesielt er dette viktig for de funksjonshemmede som gjerne har færre kanaler inn i
den politiske prosessen enn andre grupper i befolkningen.

6.
Sør-Trøndelag fylkeskommune er prinsipielt motstander av direktevalg av ordfører og foreslår at

ordningen avvikles. En ordning med direktevalgt ordfører vil ytterligere utydeliggjøre
ansvarsforholdene i lokalpolitikken. Direkte ordførervalg fører til stort personfokus,
maktkonsentrasjon og svekker det representative demokratiet og partiene/de lokale listene sin rolle.
7.

Fylkesutvalget støtter kommisjonens flertall i at stemmerettsalderen beholdes på 18 år. Det er
naturlig at sternmerettsalderen følger myndighetsalderen både ved stortings-, regiontings- og
kommunestyrevalg
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8.

Lokaldemokratiets sterkeste side er at det er et representativt demokrati. Det tar, og skal ta, andre
hensyn enn enkelte pressgrupper eller økonomiske interesser vil ta. De reformer som gjennomføres
må ha som mål å styrke disse sidene ved lokaldemokratiet og må styrke
kommunestyrenes/fylkestingenes evne til å ta ansvar på vegne av hele lokalsamfunnet.

9.
Fylkesutvalget er enig med kommisjonen i at kommunene bør holde valglokalene åpne på
søndagen.
10.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune mener det er en svakhet i utredningen at partnerskapstenking og
det som i EU-språk kalles Governance ikke er omtalt. Dette har demokratimessige implikasjoner
som kommisjonen bør vurdere - for eksempel at beslutninger løftes ut av folkevalgte organer og
inn i fora hvor allmennheten ikke har innsyn.
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