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Lokaldemokratikommisjonens andre innstilling-høringssvar fra Nøtterøy
kommune

Formannskapet i Nøtterøy kommune behandlet saken i sitt møte 28. september og vedtok fig.
Høringsuttalelse:

1. Nøtterøy kommune vil støtte tiltak som kan medvirke til at innbyggerne selv får
muligheter til å delta i lokaldemokratiet. Det viktigste tiltaket er å styrke kommunenes
rolle i den offentlige forvaltning. På denne måten vil de demokratisk valgte
representantene i samspill med innbyggerne kunne øve direkte innflytelse på
samfunnsutviklingen. Svekkes lokaldemokratiet svekkes også innbyggerens
ansvarsfølelse for nødvendige fellestiltak i lokalmiljøet.

2. Kommisjonen har vurdert 3 alternativer for valgenes innbyrdes plassering:
a. Som nå (Flertallet) _--

b. Felles valgdag for stortings-, fylkestings- og kommunevalg
c. Felles valgdag for stortings- og fylkestingsvalg. Kommunevalg som nå.

Nøtterøy kommune støtter flertallet. De sentrale politikerne og de nasjonale sakene har en
tendens til å dominere kommunevalgkampen. Dersom det innføres felles valgdag, vil
dette forsterkes ytterligere, og ta fokuset bort det viktige lokalvalget.

3. Kommisjonen har vurdert utviklingen mot stadig færre medlemmer i de politiske
partiene. Flg. konkrete forslag:

a. Ingen endringer i forhold til i dag. (Flertallet)
b. Skattefradrag for medlemskontigent i politiske parti
c. Opprettelse av en arbeidsgruppe for å se på tiltak som kan motvirke fall i

medlemstallet
d. En lokal liste som har vært representert i en periode kan stille liste i neste periode

som de registrerte politiske partiene. (Flertallet)
e. Krav til at underskrifter for å kunne stille lister, reduseres fra 2 til I%

Nøtterøy kommune støtter flertallets syn. Det er viktig at de politiske partiene i så stor
grad som mulig er uavhengige aktører, og at det ikke knyttes vilkår til deltakelse i
partiene.

4. Kommisjonen oppfordrer kommunestyrene til å ta en grundig debatt om den
gjennomgående representasjonen i folkevalgte organ, og konsekvensene for deltagelsen i
lokalpolitikken. Kommisjonen er også opptatt av at kommunestyrene debatterer omfanget
av delegasjon til administrasjonen.

5. Kommisjonen har vurdert folkeavstemning i lokale spørsmål.
a. Det representative demokrati er fundamentet i folkestyret. Som nå bør

folkeavstemninger være rådgivende. (Flertallet)
b. Lovfesting av lokale folkeavstemninger når

i. Når kommunestyret bestemmer det
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ii. Når 10 % av velgerne krever det.
Nøtterøy kommune støtter flertallet. Bindende folkeavstemninger vil svekke det
representative demokrati, og føre til at enkeltsaker kan bli løsrevet fra et helhetlig
samfunnsmessig perspektiv.

6. Kommisjonen vurderer lovfesting av råd for eldre og funksjonshemmede:
a. Rådene avvikles. (Flertallet)
b, Eldreråd bør avvikles og råd for funksjonshemmede opprettholdes.
c. Lovfesting av begge rådene opprettholdes som nå.

Nøtterøy kommune støtter pkt. c). Begge råd bør opprettholdes som nå.
7. Kommunene må ha så stor frihet som mulig til å organisere sin virksomhet, inklusive i

hvilken grad kommunen skal benytte seg av ulike selskapsløsninger eller
interkommunale ordninger. Kommisjonen vurderer dessuten direkte ordførervalg:

a. Direkte valg dersom kommunen ønsker det og direkte valgt ordfører må få mer
myndighet enn i dag (Flertallet)

b. Direkte valg dersom kommunen ønsker det og direkte valgt ordfører må få den
myndighet kommunen selv bestemmer

e. Ikke direkte ordførervalg av prinsipielle grunner. (Uklar rolle og økt personfokus
i politikken)

Nøtterøy kommune støtter det syn at kommunene selv må avgjøre om de ønsker å ha
direkte ordførervalg, og at det er kommunestyret i den enkelte kommune som avgjør
hvilken myndighet han/hun skal ha (b).

8. Kommisjonen er opptatt av at de frivillige organisasjonene skal være viktige medspillere
i lokaldemokratiet. Kommunene må samarbeide med disse organisasjonene som et
bindeledd mellom de representative organer og innbyggerne. Nøtterøy kommune støtter
dette standpunktet.
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