
KOMMENTARER

TIL

NOU 2006:7
Det lokale folkestyret i endring?



Til: Komite for finans og forvaltning

I forbindelse med behandling av 'NOU:7 2006 - Det lokale folkestyre i endring' nedsatte
Komite for finans og forvaltning et utvalg som skal gi en uttale til komiteen.

Utvalget har bestått av:
John Morten Øvrebø (SV), Kirsten Kjølen (KrF), Else M. Johnsen Aase (H) og Stein Lund
(FrP). Valgte representanter fra Ap og Sp har av ulike årsaker ikke kunne delta på utvalgets
møter.
Som leder for utvalget ble valgt: Else M. Johnsen Aase

Kommisjonen som har fremarbeidet NOU-rapporten har hatt som mål å få opp deltakelse og
engasjement i lokaldemokratiet, både i form av valgdeltagelse og i form av medlemskap i
politiske partier.

Utvalget har konsentrert seg om diskursene til kommisjonen som fremgår av sammendraget
(kap 1). Fordypningskapitlene har vært benyttet som saksopplysende der dette har vært
nødvendig. Kommentarene under viser til de punkter utvalget har funnet det nødvendig å
kommentere.



Kommisjonen mener (i fortkortet form)

1.2 Situasjonen for det representative
lokaldemokratiet

Val deltakelse - side 8

Et flertall i kommisjonen viser til at
lokalpolitikerne har et ansvar for å sette
saker på dagsorden som opptar folk og for å
tydeliggjøre de lokalpolitiske alternativene.
En slik tydeliggjøring kan eksempelvis skje
ved at de lokale partiene i forkant gjør det
klart hvilke styringsalternativ velgerne har å
velge mellom.
Mindretallet (Brosvik og Stegane)
understreker lokalpolitikernes ansvar for å
sette opp lokale saker. Partiene går til valg
på egen politikk og egne
ordførerkandidater.

Val da er -  side 10

Flertallet i kommisjonen går inn for at
ordningen med felles valgdag for
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg blir
videreført.
Det legges avgjørende vekt på at de lokale
sakene bør stå i fokus ved et lokalvalg og at
en felles valgdag for alle valg vil føre til en
ytterligere nasjonalisering av
lokalpolitikken. Flertallet mener også at en
felles valgdag vil gi en kunstig oppblåsing
av lokalvalgsdeltakelsen. Videre må
kommunene selv kan bestemme egen
valgdag i valgåret.
Mindretallet (Sørheim, Røssland, Steen,
Kvaløy og Skard) går inn for fellesvalgdag
for stortings-, fylkestings- og
kommunestyrevalg blant annet for å sikre
helheten i politikken.
Et annet mindretall (Ramberg) går inn for
feles valgdag for Storings- og fylkes-
/regionvalg.
Det er også et tema om valg over en eller to
da er manda eller sønda o manda .

Utvalget mener

Utvalget støtter mindretallet Brosvik og
Stegane hvor partiene går til valg på egen
politikk og egen ordførerkandidat.

Utvalget ser både fordeler og ulemper ved å
klargjøre styringsalternativer i forkant av valget
og har det forståelse for at velgere kan synes det
er merkelig om det største partiet blir utelatt ved
forhandling i etterkant. Klare konstellasjoner
kan imidlertid virke mer ekskluderende (Eks.
dersom en person vil stemme et parti men ikke
vil ha med et av partiene som er med i den
forhåndsdefinerte konstellasjonen).

Utvalget støtter flertallet hvor dagens ordning
med separate valgdager for lokalt/regionalt og
nasjonalt valg.

I forhold til temaet om valg over en eller to
dager mener utvalget at det holder med en
valgdag (mandag) men presiserer da at det må
være lange åpningstider + mulighet for
forhåndsstemming slik at også arbeidere med
ugunstige arbeidstider har mulighet til å
stemme. Utvalget peker på at to valgdager
krever unødvendig mye ressurser.



Stemme  likt - side 11

Kommisjonen er i mot virkemidler som
stemmeplikt og premiering ved
valgdeltagelse. Lokaldemokratiet blir ikke
mer vitalt og levende gjennom påbud og
virkemidler.

Flertallet i kommisjonen går inn for å holde
på gjeldende stemmerettsalder. Flertallet
legger avgjørende vekt på at
stemmerettsalderen bør følge
myndighetsalderen som i dag er 18år.

Mindretallet (Stegane, Ramberg, Berg,
Sevland og Tysdal Moe) går inn for at
stemmerettsalderen blir satt til 16 år ved
lokalvalg. Disse medlemmene legger
avgjørende vekt på at stemmeretten er en
demokratisk rett og at stemmerett for 16-
åringer kan medvirke til større politisk
en as'ement blant un dom.

Parti rekrutterin o re resentativitet -
(side 11

Kommisjonen peker på at partiene har vært
og fremdeles er en av de viktigste aktørene i
lokaldemokratiet. Situasjonen er likevel at
partiene sliter på lokalplanet, noe som
kommer til syne gjennom stadig lavere
medlemstall, færre aktive og stor
arbeidsbyrde på de som er igjen. I Norge er
det et ideal at de folkevalgtes organ skal være
sosialt representative. Dog er det slik at den
typiske representant er en mann i 40-50 årene
med høy inntekt og bedre utdanning
gjennomsnittet. Likevel har
kvinnerepresentasjonen økt kontinuerlig over
tid.
Et mindretall (Kvaløy og Sørheim) har
foreslått å innføre skattefradrag for
medlemskontingent på samme måte som
fagforeningskontingent. Et annet mindretall
(Berg og Ramberg) oppfordrer regjeringen
til å sette ned en arbeidsgruppe som skal
foreslå tiltak som kan motvirke fallende
medlemstall i politiske parti.

Utvalget slutter seg til kommisjonen men mener
muligheten til å stemme blankt bør gjøres bedre
kjent for de som ikke finner et parti å stemme på

Utvalget var delt i synet på stemmerett ved 16
eller 18 år. Flertallet går for en opprettholdelse
av 18 år ettersom myndighetsalder går ved
denne grensen. Mindretallet ønsker en
stemmerett ved 16 år for å få opp engasjementet
og gi ansvar til 16-åringene.

Utvalget mener at partienes tilbakegang har
flere årsaker. Mange peker på at det er vanskelig
å rekruttere nye medlemmer. Innbyggerne "har

ikke tid" til å engasjere seg i politikk. For mye
tid til møter m.m.
Det er en kjensgjerning at mye tid går med til
forberedelser når det er en stor mengde
sakspapirer.
Utvalget mener derfor at det i større grad bør
vurderes frikjøp av politikere slik at de kan
drive politisk virksomhet, særlig for dem med
tunge verv. Det er også viktig at rekruttering
sikrer en godt fordelt demografi
(yrkesbakgrunn, kjønn, alder, utdanning med
mer). Partiene oppfordres også i større grad til å
sette nye medlemmer i posisjoner fremfor en
stor grad av gjenvalg til posisjoner.
Utvalget er litt usikker på om det å nedsette en
egen arbeidsgruppe er rette veien å gå.



Lister ved lokalval - side 12

Et mindretall (Berg, Brosvik, Stegane,

Sørheim og Øgård) ønsker å redusere kravet
til underskrifter for å stille liste ved lokalvalg
fra 2 til 1% av de stemmeberettigede.

Honorar til de tillitsval te - side 13

Kommisjonen mener det er viktig at det blir
lagt til rette, både praktisk og økonomisk, for
at alle kan delta. Det er viktig at ordningen
om honorar for folkevalgte verv ikke
ekskluderer for eksempel trygdemottakere,
studenter og førtidspensjonister fra å kunne
takke ja til folkevalgte verv.
Folkevalgte bør få dekt utgifter til reise,
nødvendig barnepass og andre
omsorgsutgifter m.m. Videre bør honoraret
holdes på et nivå som tilsvarer den tidsbruken
møtet og forberedelser til møtet
representerer.

Et mindretall (Berg og Stegane) uttrykker
bekymring over at selvstendig
næringsdrivende ofte kommer dårlig ut i
forhold til tapt arbeidsfortjeneste. Dette
gjelder særlig for småbedriftseigere og

rundere.

1.3 Alternative  deltakin skanaler o
lokaldemokrati

Lokale folkeavstemnin er - side 16

Kommuneloven sier ingenting om
folkeavrøystinger kan eller må holdes, og
kommunene har i dag kun mulighet til
rådgivende folkeavstemninger.

Flertallet mener at nåværende ordning med
rådgivende folkestemning fungerer
tilfredsstillende.

Utvalget støtter ikke forslaget om at kravet til
underskrifter for å kunne stille (bygde)liste ved
lokalvalg blir redusert fra 2 til I% av de
stemmeberettigede. En slik endring kan føre til
for mange smålister.

Utvalget støtter kommisjonen sitt synspunkt. I
dagens samfunn med mange AFP-pensjonister,
er det særs viktig at honorar for politisk
deltakelse ikke reduserer pensjonen. Dette vil
også bidra til at flere vil delta i politisk arbeid.

Utvalget mener at nåværende ordning for
selvstendig næringsdrivende, ikke er
tilfredsstillende og må utbedres, slik
mindretallet Berg og Stegane viser til.

Utvalget er i likhet med kommisjonen, delt i
synet på folkeavstemninger og det er ikke
enighet hvorvidt det skal åpnes for bindende
lokale folkeavstemninger eller i hvilken grad
folkeavstemninger skal benyttes i det hele
(bindende eller rådgivende).



Mindretallet mener det er behov for
lovregulering på dette feltet og at kommuner
som ønsker det skal få anledning til å
gjennomføre bindende folkeavrøystinger.

L d o bildeoverforin - side 17

Kommisjonen peker på at enkelte konkrete
tiltak vil gjør det lettere for innbyggerne å
følge med i den lokalpolitiske debatten. Et
viktig verktøy er overføring av
kommunestyremøte via lyd eller bilde. Det er
en fordel om dette ikke bare skjer direkte,
men at den enkelte får mulighet til å se / høre
når det er ønskelig. En løsning med
overføring kan også kombineres med at
innbyggerne får mulighet til å stille spørsmål
til lokalpolitikerne som blir kommentert i
løpet av debatten.

Un domsråd side 17

Kommisjonen vil peke på at når kommunene
først velger å ta i bruk en ordning med
ungdomsråd bør dette formaliseres i større
grad enn det som er tilfelle i dag. For det
første bør deltakelsen avgrenses til de som er
under 18 år, som er gjeldende
stemmerettsalder. For det andre bør
kommune sørge for at det følger ressurser
med ordningen. Her handler det om å ta
un dommen sitt en as'ement å alvor.

Deltakelse for un dom 18

Kommisjonen vil også peke på at det ikke er
til hinder i lovverket for å velge ungdom
under 18år som medlemmer av kommunale
nemnder og utvalg. Det som i dag stenger for
dette i mange kommuner er at kommune i
stor grad har vedtatt en eller annen form for
gjennomgående representasjon.
Kommisjonen vil be kommunene om å
vurdere dette spesielt når en drøfter
kommunal organisering.

Utvalget er positivt innstilt til at lyd fra
kommunestyremøtet er tilgjengelig på radio og
Internett men er skeptisk til bildeoverføringer.
Bakgrunn er at enkelte vil vegre seg for å gå på
talerstolen og at fokus i etterkant kan komme på
annet enn det politiske. Utvalget ser likevel at
det kan ha en positiv effekt på profilering av
politikere.

(Viser ellers til utvalgets sluttkommentarer).

Utvalget ser svært positivt på en formalisering
av ungdomsrådet i forhold til tilfellet i dag.

Utvalget ser positivt på at ungdom under 18år
kan bli valgt som medlemmer i kommunale
nemnder og utvalg.



Brukernes åvirknin i lokaldemokratiet -
(side 18)

Kommisjonen mener det er et positivt trekk
ved lokaldemokratiet at engasjementet er
stort blant innbyggerne.
Flertallet mener at det må være opp til den
enkelte kommune om de ønsker å etablere
slike råd og forslår at de ikke lenger blir
lovfestet.

1.4 Kommunal or aniserin
selska sdannin o frivilli e
or anisas'oner

Direkte val av ordfører side 20

I spørsmål om direktevalg av ordfører er
flertallet i kommisjonen positiv til ordningen
og ønsker at kommunene selv kan velge om
de vil ha direktevalg av ordfører eller ikke.
Flertallet mener likevel at det er en
forutsetning for ordningen at det
direktevalgte ordføreren blir tildelt mer
myndigheten enn den har i dag.

Et mindretall (Rossland) er også positiv til
direktevalg av ordfører, men at det skal være
opp til kommunene selv å avgjøre hvor stor
myndighet den enkelte ordfører skal få.

Et annet mindretall, (Kvaløy, Steen og

Sørheim) er prinsipielt motstander av
direktevalgt ordfører. Disse medlemmene
mener at en ordning med direktevalgt
ordfører ytterligere vil utydeliggjøre
ansvarsforholdene i lokalpolitikken. Direkte
ordførervalg fører til stort personfokus, makt
konsentrasjon og svekker det representative
demokratiet og partiene/ de lokale listene sin
rolle.

Utvalget støtter flertallet i kommisjonen om at
det bør være opp til kommunene selv å
bestemme om de ønsker eldreråd og
representasjonsordning for funksjonshemmede.
Pr i dag er disse to lovpålagt.
Det legges vekt på at politikere må være flinke
til å lytte til råd fra brukerne.

Utvalget støtter flertallet i kommisjonen som gir
den enkelte kommune mulighet til direktevalg
av ordfører og at denne blir tildelt mer
myndighet enn i dag, men legger til at det må
være opp til den enkelte kommune hvor mye
mer myndighet ordføreren får. Dette må være
avklart i god tid før valget.
Eksempelvis kan ordføreren få disposisjonsrett
over en viss prosent av kommunebudsjettet. I
Skjervøy har ordføreren disposisjonsrett over I
% av kommunebudsjettet.



Kommunal selska sdannin side 21

Kommisjonen mener det er viktig at Utvalget er enig med flertallet i kommisjonens
kommunene har frihet i spørsmålet om synspunkt kommunal organisering og
kommunal organisering og at dette også selskapsdannelse. Utvalget mener det er knyttet
omfatter ulike kommunale selskapsformer. store utfordringer til den store veksten i fristilte

selskap som kommunene engasjerer seg i.
Mindretallet (Berg, Kvaløy, Stegane og
Ramberg) vurderer den kommunale
selskapsdannelse som problematisk sett i
forhold til de demokratiske prosessene. Disse
medlemmene mener den økte bruken svekker
den politiske styringen og kontrollen. Videre
blir føre til økt fragmentering av ansvar og
unødvendig byråkratisering.

Frivilli sektor side 21/22

Kommisjonen er opptatt av at det skal være Utvalget vil presisere at kommunene har et
kanaler mellom kommunen og det sivile ansvar for en aktiv frivillig sektor og er positiv
samfunnet. Det frivillige organisasjonslivet er til i større grad å bruke frivillig sektor i
en viktig kanal for slik kontakt og forbindelse med uttale og rådgivning. Det
kommisjonen ønsker at kommunene skal stimulerer det lokale initiativet i kommunen.
legge til rette for et levende organisasjonsliv.

Frivillig organisasjoner spiller en sentral rolle
i forhold til videreutvikling av
lokalsamfunnene. Organisasjoner kan
fungere som verksteder for nye ideer og
utvikling av dem.

Utvalget vil fremheve at kommisjonen har gjort en god jobb og kommet med konstruktive
innspill som kan gi positive virkninger for - og øke deltagelsen og engasjement i
lokalpolitikken.


