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SIGDAL KOMMUNE MØTEBOK
Kommunestyret

Arkivsaknr.:  06/01442-002
Lopenr.:  006004/06
Arkivnr.: 024
Saksbeh .:  Kjell Tore Finnerud

Styre /råd/utvalg Motedato Saksnr.
Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0064

SAKSPROTOKOLL :  HØYRING  -  LOKALDEMOKRATIKOMMISJONEN SI
ANDRE UTGREIING  -  NOU 2006 :7 - DET LOKALE FOLKESTYRET I ENDRING

Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommunestyre slutter  seg i  hovedsak til konklusjonene i
Lokaldemokratikommisjonens  2. innstilling  - NOU 2006 :/  Det lokale folkestyret i
endring? Om deltaking  og engasjement  i lokalpolitikken.

Sigdal kommunestyre vil spesielt peke på følgende punkter fra kommisjonens innstilling
som det bør legges vekt på ved videre behandling:

•  Valg holdes som i dag  (kommunevalg og stortingsvalg adskilt).

•  Det innføres valg over to dager.

• Det settes fortgang i arbeidet med å utvikle løsninger der hemmelig valg sikres
ved elektronisk valg.

• Det orienteres bedre om at det er mulig  å  stemme blankt.  Blanke stemmer
registreres og gis opp sammen med valgresultatet i den enkelte kommune.

• Omorganiseringsprosesser i kommunene må ha et styrka lokaldemokrati som
mål. Pr .  i dag har slike prosesser i hovedsak vært en innovervendt prosess for
ansatte i kommunen og for de folkevalgte .  Den fremste oppgava for folkevalgte er
å være ombudskvinner -og menn for innbyggerne .  Da må kommunene
organiseres slik at det er mulig for de folkevalgte å oppfylle denne rolla.

•  Ytterligere reduksjonen i antall kommunestyrerepresentanter bør stoppes.
Kombinert med gjennomgående representasjon  (kun kommunestyrets
medlemmer kan være medlem /varamedlem i utvalg )  fører dette til en
konsentrasjon av makt på få hender .  Det er ikke i samsvar med kommunelovens
ånd og bokstav: Alle innbyggere er valgbare til kommunale nemnder og utvalg.

• Kommunestyrene oppfordres til å ta en grundig debatt om hvordan
lokaldemokratiet kan fungere på best mulig måte ,  inkludert spørsmål om hvilke
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saker som skal delegeres til administrasjonen og hvordan den politiske
organiseringa best mulig sikrer høg deltakelse og høg representativitet.

• Grunnlaget for aktiv deltakelse er åpne prosesser: Kommunelovens bestemmelser
for møteoffentlighet ,  offentlighetslovens bestemmeleser om dokumentoffentlighet
og forvaltningslovens og andre lovers bestemmelser for saksbehandling og service
overfor innbyggerne,  legges til grunn for kommunenes virksomhet. Alle
kommuner bør ta i bruk  " meroffentlighetsprinsippet"  og sørge for at ansatte (og
folkevalgte)  i kommunene tilbys skolering, ikke minst med tanke på hvilke plikter
en har overfor innbyggerne med hensyn til å gi svar og til rask ,  god og effektiv
saksbehandling.

•  Kommunene bør være tilbakeholdne med å vedta eller Instruere ansatte mht.
deres ytringsfrihet. Ansatte har, på lik linje med andre innbyggere ,  rett til å uttale
seg om forhold i kommunen og til å kommunisere med folkevalgte. Å uttale seg på
vegne av kommunen er noe helt annet .  Det må arbeidsgiver kunne regulere.

+ Kommunene må være mer bevisst på hva en gjør når en organiserer kommunal
virksomhet i aksjeselskap .  Kommunene bør være varsomme med å flytte områder
der det er folkevalgt styring gjennom åpne prosesser til avgjørelser i aksjeselskap
bak lukka dører.

• Når det gjelder godtgjøring for verv som folkevalgt ,  må det sikres at trygda,
førtidspensjonister og studenter ikke får problemer i forhold til trygd ,  pensjon og
lån.

• For å sikre bred deltakelse, bør det legges bedre til rette for dekning av tapt
arbeidsfortjeneste for personlig eiere av  (små)bedrifter  (grundere).

• Kommunen  (partia )  ber ha en strategi der en søker å velge personer under 18 år
til kommunale utvalg.

• Kommunen bør sjøl få bestemme  (uten søknad )  om det er aktuelt å gjennomføre
direkte valg av ordfører.

Sigdal kommunestyre vil i tillegg gi uttrykk for støtte til mindretallet i kornmisjonen på
følgende punkt:

• Stemmerettsalderen bør senkes til 16 år ved lokalvalg .  Det åpnes i første omgang
for forsøk i et antall kommuner .  Slike forsøk bør gjennomføres i tett samarbeid
med skolen gjennom opplæring om (lokal )demokrati i god tid før det er aktuelt å
gå til valg.

Saken avgjøres  av: Kommunestyret
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Kommunes ret behandlet saksnr.  0064/06 den 19.10.2006
Behandling:
Runolv Stegane (V) satte fram følgende forslag  til uttalelse:

"Sigdal kommunestyre slutter  seg i  hovedsak til konklusjonene i
Lokaldemokratikommisjonens 2. innstilling -NOU 2006:/ Det lokale folkestyret  i endring?
Om deltaking  og engasjement  i lokalpolitikken.

Sigdal kommunestyre vil spesielt peke på følgende punkter fra kommisjonens innstilling som
det bør legges vekt på ved videre behandling:

• Valg holdes som i dag (kommunevalg og stortingsvalg adskilt).

• Det innføres valg over to dager.

• Det settes fortgang i arbeidet med å utvikle løsninger der hemmelig valg sikres ved
elektronisk valg.

• Det orienteres bedre om at det er mulig å stemme blankt. Blanke stemmer registreres
og gis opp sammen med valgresultatet i den enkelte kommune.

• Omorganiseringsprosesser i kommunene må ha et styrka lokaldemokrati som mål. Pr. i
dag har slike prosesser i hovedsak vært en innovervendt prosess for ansatte i
kommunen og for de folkevalgte. Den fremste oppgava for folkevalgte er å være
ombudskvinner -og menn for innbyggerne. Da må kommunene organiseres slik at det
er mulig for de folkevalgte å oppfylle denne rolla.

• Ytterligere reduksjonen i antall kommunestyrerepresentanter bør stoppes. Kombinert
med gjennomgående representasjon (kun kommunestyrets medlemmer kan være
medlem/varamedlem i utvalg) fører dette til en konsentrasjon av makt på få hender.
Det er ikke i samsvar med kommunelovens ånd og bokstav: Alle innbyggere er
valgbare til kommunale nemnder og utvalg.

• Kommunestyrene oppfordres til å ta en grundig debatt om hvordan lokaldemokratiet
kan fungere på best mulig måte, inkludert spørsmål om hvilke saker som skal delegeres
til administrasjonen og hvordan den politiske organiseringa best mulig sikrer høg
deltakelse og høg representativitet.

• Grunnlaget for aktiv deltakelse er åpne prosesser: Kommunelovens bestemmelser for
møteoffentlighet, offentlighetslovens  bestemmeleser  om dokumentoffentlighet og
forvaltningslovens og andre lovers bestemmelser for saksbehandling og service overfor
innbyggerne,  legges  til grunn for kommunenes virksomhet. Alle kommuner bør ta i
bruk "meroffentlighetsprinsippet" og sørge for  at ansatte (og folkevalgte) i kommunene
tilbys skolering, ikke minst med tanke på hvilke plikter en har overfor innbyggerne
med hensyn til å gi svar og til rask, god og effektiv saksbehandling.

• Kommunene bør være tilbakeholdne med å vedta eller instruere ansatte mht. deres
ytringsfrihet. Ansatte har, på lik linje med andre innbyggere, rett til å uttale seg om
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forhold i kommunen og til å kommunisere med folkevalgte. Å uttale seg på vegne av
kommunen er noe helt annet. Det må arbeidsgiver kunne regulere.

• Kommunene må være mer bevisst på hva en gjør når en organiserer kommunal
virksomhet i aksjeselskap. Kommunene bør være varsomme med å flytte områder der
det er folkevalgt styring gjennom åpne prosesser til avgjørelser i aksjeselskap bak
lukka dører.

• Når det gjelder godtgjøring for verv som folkevalgt, må det sikres at trygda,
førtidspensjonister og studenter ikke far problemer i forhold til trygd, pensjon og lån.

• For å sikre bred deltakelse, bør det legges bedre til rette for dekning av tapt
arbeidsfortjeneste for personlig eiere av (små)bedrifter (grundere).

• Kommunen (partia) bør ha en strategi der en søker å velge personer under 18 år til
kommunale utvalg.

• Kommunen bør sjøl få bestemme (uten søknad) om det er aktuelt å gjennomføre
direkte valg av ordfører.

Sigdal kommunestyre vil i tillegg  gi uttrykk  for støtte til mindretallet i kommisjonen på
følgende punkt:

• Stemmerettsalderen bør senkes til 16 år ved lokalvalg. Det åpnes i første omgang for
forsøk i et antall kommuner. Slike forsøk bør gjennomføres i tett samarbeid med
skolen gjennom opplæring om (lokal)demokrati i god tid før det er aktuelt å gå til
valg."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Pre$tfoss, den 23.10.2006

Tore innero'
Møtesekretær
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