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Høringsuttalelse  -  Lokaldemokratikommisjonens andre utredning - NOU
2006:7 Det lokale folkestyret i endring.  Om deltaking og engasjement i
lokalpolitikken

Sentralstyret behandlet sak  om høringsuttalelse  til NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i
endring. Om deltaking  og engasjement  i lokalpolitikken, i møte 18.10.06.

Vedtak:
KS mener den høye tilliten innbyggerne har til de lokale folkevalgte er et godt
utgangspunkt for å videreutvikle lokaldemokratiet. KS menner likevel at det er
bekymringsfullt at valgdeltakelsen ved lokalvalg er synkende og at det stadig blir
vanskeligere å rekruttere folk til lokalpolitisk arbeid.

KS mener det er nødvendig å ha høy innsats på å videreutvikle lokaldemokratiets
betydning, de lokaldemokratiske arbeidsformer, og hvordan makten blir utøvd lokalt. KS
vil igangsette en medlemsdialog om hva som kjennetegner et godt lokaldemokrati, og
hvordan det skal utvikles i framtiden. KS vil ha spesiell oppmerksomhet på å utvikle et
velfungerende demokrati i de nye regionene. KS mener det er viktig at også de politiske
partiene går tungt inn i disse prosessene.

KS mener at en mer selvstendig kommunesektor med økt handlingsrom er helt avgjørende
for økt deltakelse i, og interesse for, lokalpolitikken. KS mener det er viktig å styrke
innsatsen som samfunnsutvikler lokalt og regionalt, slik at rollen som tjenestetilbyder og -
tilrettelegger blir balansert i de folkevalgtes arbeid.

KS mener at prinsippet om det representative demokratiet må ligge til grunn for all
utvikling av lokaldemokratiet. Tiltak for  økt dialog med og medvirkning fra innbyggerne
som supplement til den representative kanalen er viktig for et levende lokaldemokrati.

KS mener det er viktig å utvikle det representative demokratiet, og hindre en videre
fragmentering av makt og ansvar gjennom organisering av
kommunens/fylkeskommunens/regionens oppgaver og eierinteresser.
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KS mener at utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid kan redusere kommunestyrets
politiske styring og kan føre til et lokaldemokratisk underskudd. For å sikre demokratisk
styring og kontroll er det avgjørende at politikerne er bevisste på å velge styringsformer
som ivaretar lokaldemokratiet. KS vil øke kunnskapen om dette temaet, både gjennom
Folkevalgtprogrammet og gjennom en veileder for interkommunalt samarbeid. KS mener
at bedriftsetableringer i kommunal sektor er kommet for å bli. Kommunene har ulike
muligheter til å organisere sin virksomhet ut i fra hva som er hensiktsmessig, slik
intensjonen med kommuneloven var. Det vil være svært uheldig å stramme inn på
kommunenes handlingsrom på dette området. Samtidig vil det alltid være behov for å
forbedre styringsinstrumentene.

KS mener det er behov for å få fram kunnskap om hva som påvirker innbyggernes tillit til
lokaldemokratiet og at en database kan systematisere kunnskap om dette. En slik database
kan også inneholde gode eksempler på metoder for medvirkning, og annen informasjon
som kan gi kunnskap om lokaldemokratiutvikling.

KS mener at kommunene skal ha full organisasjonsfrihet og at det derfor skal være opp til
kommunene selv å bestemme om det skal etableres råd som f eks eldreråd, ungdomsråd
osv.

KS mener at forsøkene med direkte ordførervalg må evalueres grundig før det besluttes om
dette skal bli en allmenn ordning.

KS mener at det bør være felles valgdag for stortings- fylkestings/ regionting- og
kommunestyrevalg.  Felles valgdag vil bidra til å tydeliggjøre sammenhengen og
ansvarsforholdene mellom de tre forvaltningsnivåene ,  og mest sannsynlig øke
valgdeltakelsen ved lokalvalget.
Vedtatt med  7 (2 Ap, 2 Sp, 1 SV, 2 Frp)  stemmer. 4 (1 Krf, 1 V, 1 SV, I Ap ) stemte for
egen kommunevalgdag , 3 (2H,1 Sp)  stemte for dagens ordning.

KS mener det bør satses på å utvikle elektroniske valgløsninger som kan garantere
tilfredsstillende trygghet for velgerne, og tilbyr et samarbeid med staten for å utvikle sikre
og brukervennlige løsninger. KS viser til eKommune 2009, som danner grunnlaget for KS
og kommunesektorens arbeid for utvikling av elektroniske tjenester.

KS mener at stemmerettsalder ved lokalvalg bør forbli den samme som myndighetsalderen.
Vedtatt med 9 stemmer  (3 Ap, 3 Sp, 2 H, 1 Frp).  De øvrige 5  (2 SV, 1 V, 1 Krf, 1 Frp)
stemte for 16 år.

KS mener det er en nær sammenheng mellom arbeidsvilkår, rekruttering og
representativitet. KS mener at man lokalt må legge til rette for at terskelen for å delta i
lokalpolitikken er lav, slik at rekrutteringen kan sikre en best mulig representativitet. KS
mener det er behov for en debatt og økt kunnskap om sammenhengen mellom
arbeidsvilkår, rekruttering og representativitet og eventuelle nødvendige tiltak eller nye
løsninger for å sikre et fortsatt representativt demokrati.

KS anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune bestemmer selv hvordan og når
folkeavstemningsinstituttet skal benyttes.
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Vedtatt mot 1 stemme (Ap), som ønsket "KS mener at folkeavstemning skal være
rådgivende og at kommunene fortsatt skal kunne bestemme selv hvordan
folkeavstemningsinstituttet skal benyttes."

KS mener at kommunene har et ansvar for å støtte og tilrettelegge for frivillig virksomhet
lokalt og har oppfordret kommunene til å utvikle en frivillighetspolitikk i samarbeid med
frivillige organisasjoner, blant annet gjennom utvikling av en veileder. KS vil utvikle
modeller for mer lokal tildeling av støtte til frivillige organisasjoner.

Saksfremstilling

Makt- og demokratiutredningen  (NOU 2003:19)  fastslår at lokaldemokratiet er i krise.
Krisen er et resultat av at det kommunale selvstyret har mistet mye av sitt innhold gjennom
kombinasjonen av rettighetslover ,  statlige pålegg og budsjettknapphet.  Disse temaene ble
behandlet i Lokaldemokratikommisjonens  rapport NOU 2005:6. KS  har avgitt
høringsuttalelse til denne tidligere ,  men vil understreke at også engasjement og deltakelse i
lokalpolitikken henger nøye sammen med hvilke rammebetingelser og handlingsrom
kommunene har. Det blir mindre interessant både å bruke stemmeretten sin lokalt og å delta
i lokalpolitikken hvis det ikke er en reell mulighet for å påvirke og utforme politikken
lokalt.

Temaet i NOU 2006:7 er deltakelse i lokalpolitikken. Forskning viser at innbyggerne har
høy grad av tillit til lokaldemokratiet. Allikevel er valgdeltakelsen lav. Hvis valgdeltakelse
skal måle tilstanden til lokaldemokratiet, blir det viktig å sikre høy valgdeltakelse. I tillegg
ser vi at rekruttering til lokalpolitikken er et økende problem.

Prinsippet om det representative demokratiet er helt grunnleggende i vårt demokrati. Ulike
former og modeller for medvirkning, deltakelse og dialog med innbyggerne mellom valg er
også viktig. Dette er viktige supplement til den representative kanalen med mange
muligheter gjennom blant annet ny teknologi. Det er allikevel avgjørende for legitimiteten
til vårt politiske system at utgangspunktet må være å utvikle det representative demokratiet
og sikre at det er folkets representanter som har politisk styring og kontroll.

Utvikling av nye metoder for dialog og involvering handler ofte om etablering av ulike
nettverk og partnerskap, en trend som har fått betegnelsen governance. Nettverk og
partnerskap  mellom  ulike aktører er positivt og kan bringe ny kunnskap og nye aktører inn i
samfunnsutviklingsarbeidet. Samtidig er det viktig å ha bevissthet om de demokratiske
aspektene rundt deltakelse i slike nettverk og partnerskap. At beslutninger blir tatt i ulike
former for nettverk, partnerskap og andre mer uformelle arenaer kan føre til uoversiktlighet
og uklarhet i ansvarsfordeling og styringsforhold og en fragmentering av makt og ansvar.

Tillit og legitimitet
Lokaldemokratikommisjonen har gjort et viktig arbeid, og mye dokumentasjon og
kunnskap har kommet fram. Nå er det viktig å følge opp dette arbeidet. Det er viktig å
innhente og opprettholde kunnskap om hva som påvirker tilliten til lokaldemokratiet,
valgdeltakelsen og tilrettelegge for diskusjon om hva som kjennetegner et godt
lokaldemokrati. En nasjonal database kan innhente og systematisere kunnskap om dette.

KS vil igangsette en bred medlemsdialog om lokaldemokratiet og dets utvikling og framtid
som kan resultere i en lokal demokratisk plattform for kommunesektoren. Dialogen bør
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handle om hva som kjennetegner et godt lokaldemokrati, og hvilke virkemidler som
videreutvikler og styrker lokaldemokratiet.

Valg og deltakelse
En felles valgdag for storting- fylkesting-/regionting- og kommunestyrevalg vil
sannsynligvis føre til økt valgdeltakelse. Like viktig vil det være å tydeliggjøre
ansvarsforholdene mellom nivåene og få frem helhetsperspektivet i politikken. En felles
valgdag vil være et bidrag til dette. Administrasjonen mener dette er så vektige grunner at
den går inn for at kommunestyrevalgene innfases med stortingsvalgene etter 2009.

Det kan imidlertid argumenteres for at en felles valgdag ikke vil gi oss den
temperaturmåleren på lokaldemokratiet vi har i dag. Men i Sverige har man felles valgdag
uten at lokaldemokratiet kan sies å være truet av den grunn.  Andre alternativer er en felles
valgdag for stortings-  og fy lkestings/regiontingsvalg og egen for kommunevalg ,  eventuelt
at regiontingsvalget holdes samtidig  med kommunevalget.

Rekruttering
Rekruttering til deltakelse i lokalpolitikken er helt avgjørende for et framtidig levende
lokaldemokrati. KS mener at partienes rekruttering dl deltakelse i lokalpolitikken henger
tett sammen med representativitet. For at vi skal ha et godt og representativt demokrati er
det viktig med bred sosial representasjon. Representativiteten i lokalpolitikken har utviklet
seg positivt over tid, men realiteten i dag er at det fortsatt er skjev representasjon i
kommunestyrene, særlig i maktposisjoner. Det er behov for tiltak som kan rette opp denne
skjevheten. KS har satt i gang et FOU-prosjekt med formål å øke kvinnerepresentasjonen i
maktposisjonene i lokalpolitikken.

En forskningsrapport fra NIBR (Berglund, 2005:18) viser at den største grunnen til frafall
blant lokale folkevalgte er at det tar for mye tid. Skal vi etterstrebe et representativt
demokrati må vi ta diskusjonen om arbeidsvilkår på alvor og forsøke å finne frem til
løsninger som gjør at terskelen for å engasjere seg i lokalpolitikken ikke blir for høy.
Partiene lokalt har et ansvar for å sette fokus på arbeidsvilkår for de folkevalgte. Samtidig
må også representativitet være sentralt i rekrutteringen og i nominasjonsprosessene. KS vil
se på mulighetene for å få mer kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsvilkår og
rekruttering, og eventuelle nye løsninger som kan senke terskelen for å engasjere seg i
lokalpolitikken.

Dialog og medvirkning
Deltakelse, dialog og medvirkning kan og bør supplere den representative kanalen for å
opprettholde et levende demokrati også mellom valg. Det finnes mange metoder, verktøy
og tiltak som gir innbyggerne mulighet til å påvirke, engasjere seg og si sin mening i
lokalpolitiske saker. Slike innspill må knyttes opp mot det lokaldemokratiske systemet.

Det er viktig å avklare formålet med, og bruken av resultatene, når man benytter seg av
metoder og tiltak for økt dialog og brukermedvirkning. Metoder og tiltak må knyttes til
aktuelle politiske prosesser for at det skal bety noe å engasjere seg. Det er viktig at
innbyggerne blir inkludert på et tidspunkt i prosessen hvor ikke utfallet i realiteten er
bestemt på forhånd. Det er helt avgjørende for legitimiteten til de folkevalgte at de tiltak og
metoder som brukes ikke bare blir et symboltiltak, men at det betyr noe å delta og at det
kommer tilbakemelding eller resultater i etterkant. Det er også viktig å fokusere på
representativitet ved bruk av slike metoder.
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Folkeavstemninger fungerer som et supplement til den representative kanalen. Gjennom en
folkeavstemning kan de folkevalgte spørre innbyggerne til råds i vanskelige eller store
saker. Det er ingen grunn til å innføre bindende folkeavstemninger da prinsippet om den
representative kanalen ligger til grunn for vårt demokrati. Det er imidlertid viktig å påpeke
at bruk av rådgivende folkeavstemninger kun bør benyttes med den hensikt å lytte til
resultatet.

Organisering
Vi ser en økning i antall kommunale og interkommunale selskaper, interkommunale
samarbeid, regionråd og ulike nettverk, som alle er modeller hvor mer eller mindre
politiske beslutninger blir tatt utenfor kommunestyret. Kommisjonen velger å fokusere kun
på kommunal selskapsdannelse som problematisk når det gjelder politisk styring og
etterspør mer kunnskap om dette. Det er ikke bare gjennom selskapsdannelse at
beslutningsmyndighet blir flyttet ut av kommunestyret, det gjelder også interkommunale
samarbeid. Direkte politisk styring blir erstattet med indirekte styring.

ECON har på oppdrag fra KS nylig gjennomført en undersøkelse om lokale folkevalgtes
oppfatning av politisk styring og kontroll i interkommunale samarbeid og funnet at mange
kommunestyrerepresentanter ikke har kunnskap om hvilke samarbeid kommunen deltar i.
Avstanden mellom innbyggerne til fora der avgjørelser om kommunale tjenester og
sumfunnsutviklingsspørsmål blir tatt, blir lengre i interkommunale samarbeid. Det er grunn
til å diskutere hvilke saksområder som bør og ikke bør organiseres med
beslutningsmyndighet utenfor kommunestyret, og om utvidet bruk av interkommunalt
samarbeid styrker lokaldemokratiet.

Etter vi fikk ny kommunelov i 1992, har det vært lagt stor vekt på å skille politiske og
administrative oppgaver i kommunene. Det har også vært gjennomført en utstrakt
delegering til rådmannen (administrasjonssjefen). Faren ved dette er at de folkevalgte har
kommet på utsiden av viktige prosesser og dermed mistet muligheten til å påvirke
utviklingen av store politiske saker. KS har derfor satt i gang et FOU-prosjekt som skal
søke nye grep og metoder på godt samspill mellom administrasjon og folkevalgte i
utviklingsprosessen av saker for å styrke det representative demokratiet.

KS er kjent med prosessene rundt utvidelsen av forsøk med direktevalg av ordfører ved
valget i 2007, og mener disse forsøkene bør evalueres grundig i etterkant før et lovforslag
om permanent innføring av dette eventuelt fremmes. Ved vurdering av innføring av
direktevalg av ordfører bør det diskuteres hva formålet med det skal være.
Hovedargumentet for innføring av forsøksordning med direktevalg av ordfører var at det
ville føre til økt valgdeltakelse. Forskning viser at dette ikke holder stikk. Direktevalg av
ordfører førte ikke til økt valgdeltakelse i de kommunene som har hatt en slik ordning
(Bjørklund og Saglie (red) 2005). Direktevalg av ordfører kan svekke rollen og funksjonen
til kommunestyret som kollektivt organ.

Frivillige organisasjoner
Frivillig virksomhet har stor betydning for livskvaliteten til innbyggerne. Frivillig sektor er
en betydelig i aktør i samfunnsutviklingen og som lokaldemokratisk aktør.

Kommunene har et ansvar for å tilrettelegge for frivillig virksomhet. Gjennom å utvikle en
frivillighetspolitikk kan kommunen finne frem til prinsipper og tiltak som best mulig
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tilrettelegger for frivillighet.  KS har utformet en veileder som skal gi inspirasjon til
utvikling av lokal frivillighetspolitikk .  KS har også etablert et nettverk for kommuner som
jobber spesielt med en aktiv frivillighetspolitikk. KS har nå tatt initiativ til å utvikle et
Charter for frivillig arbeid i samarbeid med Kultur-  og kirkedepartementet.

Med vennlig hilsen

Ina Kathrine Ruud
Spesialkonsulent

6


