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NOU 2006:7 LOKALDEMOKRATIKOMMISJONEN HØRINGSUTTALELSE

Fylkesutvalget gjorde i sak 06/ 54 følgende vedtak:

Med bakgrunn  i NOU 2206:7  Det lokale folkestyret  i endring ? Om deltaking og engasjement
i lokalpolitikken gjorde fylkesutvalget følgende vedtak:

1. Folks interesse for å delta i lokale valg avhenger av hva slag makt og myndighet
kommunestyre og fylkesting har

2. Kunnskap om hva som påvirker folks engasjement og valgdeltakelse i den enkelte
kommune og fylkeskommune samles i en database

3. Forvaltingsreformen må føre til at oppgaver overføres fra sentralt hold til lokal og
regional forvaltning

4. Fylkesutvalget mener at vi bør beholde samme fordeling av valgdager som vi har i dag
5. Det settes i gang forsøk med stemmerettsalderen på 16 år flere steder i landet
6. Lokale lister bør samle inn underskrifter foran hvert valg
7. Det er ikke aktuelt å minske antallet fylkestingsrepresentanter i fylkestinget
8. Finnmark bør fortsatt ha et ungdomspolitisk utvalg valgt av fylkestinget
9. Folkeavstemninger må fortsatt være rådgivende
10. Overføring av møter i Finnmark fylkesting på nett gjøres permanent
11. Eldreråd og råd for funksjonshemmede skal være lovpålagt
12. Kommuner/fylkeskommuner velger sjøl om de vil ha direkte valg av ordfører /

fylkesordfører.
13. Det åpnes for utprøving og testing av elektronisk stemmegivning.
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f.
BAKGRUNN

I mars 2004 fikk en regjeringsoppnevnt kommisjon i oppdrag å analysere og vurdere
lokaldemokratiets vilkår og utforming. Mandatet var todelt og skulle presenteres i to offentlige
utredninger. Den første utredningen som kom i 2005 drøftet forholdet mellom stat og kommune
og forutsetningene for et levende demokrati ( NOU 2005:6). Fylkesutvalget behandlet saka i
september 2005 og gjorde følgende vedtak:

" Etter mange år med utredninger om oppgavefordeling og regionstruktur er det nå behov for
handling. Konklusjonene i utredningene har b. la. vært at avgjørelser som krever politisk skjønn
skal legges til et folkevalgt organ og at oppgaver skal legges til laveste forvaltingsnivå. Dette har
fylkestinget sluttet seg til. Fylkesutvalget mener at konklusjoner må trekkes raskt og reformer må
settes ut i livet".

Den andre utredningen, NOU 2006:7, ble levert i april 2006  og er nå sendt ut på  høring til en lang
rekke  instanser med høringsfrist 1. oktober 2006. Dette  saksforelegget tar for seg hovedpunktene
i NOU-en.  Sammendraget er lagt ved.

BESKRIVELSE

NOU 2006:7 handler i hovedsak  om følgende tema:

Fallende valgdeltakelse ved lokalvalg
Ulike tiltak for å få opp valgdeltakelsen
Situasjonen for de ulike partiene i lokalpolitikken
Rekruttering og representativitet i lokalpolitikken
Ulike former for deltakelse utenom det representative lokaldemokratiet
Kommunal organisering og lokaldemokratiet
Frivillige organisasjoner og lokaldemokratiet

Nedenfor beskrives kommisjonens synspunkter på disse tema.

Fallende valgdeltakelse ved lokalvalg

Deltakelsen ved kommunevalg og fylkestingsvalg er lavere enn ved stortingsvalg. Valgdeltakelsen
ved kommunevalg har sunket fra 81 % i 1963 til 59 % i 2003. Ved fylkestingsvalget i 2003 deltok
bare 55,6 % av velgerne. For Finnmark er tallene for fylkestingsvalgene følgende:

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
65,6% 63,6% 63.3% 55,5% 53,8% 53,7% 46,2% 49,5%

Hva er den synkende valgdeltakelsen et uttrykk for ? Høy valgdeltakelse blir gjerne sett på som
uttrykk for et vitalt og levende lokaldemokrati. Lav oppslutning om valg blir vurdert som uttrykk
for lav legitimitet. Undersøkelser viser likevel at lokaldemokratiet har stor og stabil støtte i
befolkningen, og kommisjonen peker på at det direkte politiske engasjementet i form av deltakelse
i demonstrasjoner, boikotter og underskriftskampanjer har økt. I faglitteraturen blir denne
utviklinga tolka slik at det skjer en utvikling fra kollektivt til et mer individuelt politisk
engasjement. Med andre ord er engasjementet vridd fra saker med kollektivt mål til saker som
gjelder " meg og mine".
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Ulike tiltak for å få opp valgdeltakelsen

Kommisjonen foreslår en rekke tiltak for å få opp valgdeltakelsen ved lokalvalg:

Vi må skaffe oss kunnska

Kommisjonen stiller spørsmål om hvordan tillit og legitimitet kan holdes ved like og bedres.
Dette vet vi for lite om og det foreslås at Kommunenes Sentralforbund skaffer fram kunnskap på
dette området. Data om tillit og legitimitet bør samles inn med jevne mellomrom slik at vi kan
følge utviklinga. Slik kunnskap må ikke bare gjelde for kommunesektoren i gjennomsnitt, men
vise utviklinga i den enkelte kommune og fylkeskommune. Kommisjonen vil altså vite mer om
hva som påvirker folks engasjement og tillit til lokaldemokratiet og at informasjonen samles i en
database.

Desentraliserin av makt o ansvar

Kommisjonen mener at dersom lokalpolitikken er viktig nok, vil folk møte opp og stemme ved
valg. Både staten og kommunene kan medvirke til at publikum opplever lokalvalg som viktige.
Staten kan desentralisere makt og ansvar og på den måten synliggjøre at kommunestyre og
fylkesting er viktige arenaer i vårt politiske system. Videre har kommune og fylkeskommune
ansvar for å sette saker som opptar folk på dagsorden og samtidig gjøre det klart i forkant av valg
hva slags styringsalternativer som finnes. Er alternativene og sakene viktige nok, vil velgernes
interesse for å delta i valg skjerpes.

Val avviklin  a kan endres

Valgloven gir muligheter som kan ha positiv effekt. Det ser for eksempel ut til at åpne valglokaler
på søndag er viktig for valgdeltakelsen. Videre må det informeres om at velgerne har mulighet til
å stemme blankt og at valgstatistikken viser antallet blanke stemmer og forkasta stemmer.
En annen viktig sak er å gjøre valglokalene tilgjengelig for alle. Mennesker med
funksjonshemming utgjør en stor del av befolkningen, og det er et demokratisk problem dersom
det ikke er godt nok tilrettelagt for denne gruppa. Det er utvikla retningslinjer som tilfredsstiller
kravet om universell utforming som må følges opp i praksis.

Elektronisk  stemme ivnin

Kommisjonen er opptatt av at elektronisk stemmegivning må innføres. Det langsiktige målet er at
slik stemmegivning kan utføres utenfor valglokalet. Det foreslås utprøving og testing for enkelte
grupper, for eksempel funksjonshemmede i forbindelse med forhåndsstemning og i avviklinga av
rådgivende folkeavstemninger.

Når skal det holdes val ?

Flertallet i kommisjonen går inn for at det fortsatt skal være felles valgdag for kommune- og
fylkestingsvalg. Bakgrunnen er at det skal være fokus på lokale saker i et lokalvalg. Dersom alle
valg slås sammen, vil det bli for mye fokus på nasjonale saker, og det blir vanskeligere å stille
lokale politikere til ansvar.
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Stemmerettsalderen

Flertallet går inn for å beholde den stemmerettsalderen vi har fordi den bør følge
myndighetsalderen på 18 år. Et mindretall vil senke stemmerettsalderen til 16 år fordi det kan
skape større engasjement blant ungdom.

Situasjonen for de ulike partiene i lokalpolitikken - rekruttering og representativitet

Partiene har vært og er de viktigste aktørene i lokaldemokratiet. De har nærmest monopol på
rekruttering til folkevalgte organ og er bindeledd mellom innbyggerne og det politiske system.
Men partiene sliter på lokalplan. Medlemstallene går ned for de fleste partiene, færre personer er
aktive og arbeidsbyrden er stor for de som engasjerer seg. Dette er en stor utfordring for partiene. Å
sammenligne med tidligere glansperioder blir likevel galt, og i forhold til andre land er bildet ikke så
dystert.

Ved siste kommunevalg var det få partier som rapporterte at de hadde problemer med å stille liste.
Årsaka til dette finner vi ikke bare i partienes rekrutteringsarbeid. Årsaka er at kravet til tallet på
listekandidater er redusert.

Listekandidater

Den typiske representant er en mann i 40-50-åra, har høy inntekt og bedre utdanning enn
gjennomsnittet. Kvinnerepresentasjonen i perioden 1963 - 2003 økt fra 6,3% til
35,8 %. Svært mange representanter er offentlig ansatte. Dette betyr at mange sitter på begge sider av
bordet. De både forbereder og vedtar kommunenes politikk. I byer som Drammen og Oslo er
innvandrergrupper godt representert.

Årsaken til barrierer for representasjon for sosiale grupper kan være partienes måte å drive
rekrutteringsarbeid på samt at enkelte sosiale grupper er mindre villige enn andre til å stille til valg.

Kvotering av kvinner er vanlig i norske partier, unntatt i Høyre og Fremskrittspartiet. Dette har ført til
at kvinneandelen i politiske fora har økt. Likevel er bare 17 % av  dagens  ordførere kvinner. Det viser
at kvotering ikke sikrer kvinner maktposisjoner

Kommisjonen er ikke fornøyd med den sosiale representasjonen i lokale folkevalgte organ, men vi har
fri nominasjonsrett, og tiltak overfor partiene er ikke aktuelt.

Lokale lister

De lokale listene er et stabilt innslag i norsk lokalpolitikk. I over 40% av kommunene er lokale lister
vanlig. 75% av listekandidatene på de lokale listene sier at bakgrunnen for lokale lister er misnøye
med de etablerte partiene. Kommisjonen oppfordrer de politiske partiene til å
ta et enda større ansvar for å engasjere innbyggerne i partiarbeid. Til dette arbeidet er større
økonomiske ressurser gjennom økt stemmestøtte et viktig virkemiddel.

Kommisjonen ønsker at det skal bli enklere å stille lokale lister. I dag kreves det et visst antall
underskrifter for hver gang  noen  vil stille en lokal liste. Kommisjonen vil at kravet om underskrifter
skal falle bort når lista skal stilles for andre gang ved neste valg.
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Færre  ersoner i  offentli e verv

Kommisjonen er skeptisk til at utviklinga går i retning av færre offentlige verv og at gjennomgående
representasjon brer om seg i kommunene. Dette fører til at det å være politiker blir profesjonalisert og
at færre blir dratt inn i politisk virksomhet. De mindre partiene blir uten representasjon og spennvidden
i syn og holdninger blir redusert. Kommisjonen aksepterer ikke argumenter om at mange politikere
blir dyrt, og mener at mange lokalpolitikere er en styrke for demokratiet. Dersom alle skal ha mulighet
til å delta, er det viktig at ordningene om honorar ikke ekskluderer for eksempel trygdemottakere,
studenter og førtidspensjonerte. Alle må få dekket utgifter til reise, barnepass, omsorgsoppgaver, tapt
arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.
Et mindretall uttrykker bekymring over at selvstendig næringsdrivende kommer dårlig ut når det
gjelder tapt arbeidsfortjeneste- særlig eiere av småbedrifter og grundere.

Ulike former for deltakelse  utenom  det representative lokaldemokratiet

Kommisjonen ser det som positivt at folks generelle politiske engasjement har økt, og ser ingen
motsetning mellom saksorientert engasjement og politisk arbeid innenfor folkevalgte organer.

Lokale folkeavstemnin er

Folkeavstemninger i kommunene har vært svært vanlig i Norge. I perioden 1970 til 2000 er det holdt
514 rådgivende folkeavstemninger mot under 50 i våre naboland Sverige, Danmark og Finland i om
lag samme periode. Tema i Norge har vært alkohol- og språkpolitikk og kommuneinndeling.
Kommisjonen går inn for at vi fortsatt skal ha rådgivende folkeavstemninger og ønsker ikke å innføre
bindende avstemninger fordi dette vil bryte prinsippet om det representative demokrati som er
fundamentet i lokalpolitikken.

N teknolo i o lokaldemokrati

Kommisjonen mener at nettsider er viktig av hensyn til å levere gode tjenester og for å komme i
kontakt med innbyggerne. Særlig viktig er det å synliggjøre politisk aktivitet og etablere
toveiskontakt. Videre er det viktig å innføre mer offentlighet i saksbehandlinga.

IKT-baserte tiltak vil gjøre det lettere for publikum å følge den politiske debatten. Et viktig verktøy er
overføring av politiske møter via lyd / bilde. Dette kan kombineres med at folk får stille spørsmål til
politikerne og få raske svar.

Tross ulike tiltak for å engasjere publikum, er kommisjonen for det første klar på at vi ikke må innføre
tiltak som rokker ved kommunestyrets politiske autoritet. For det andre er det viktig å få i tale de som
har vansker med å bli hørt og for det tredje er det viktig å gi tilbakemeldinger til de som tar kontakt.

Kommisjonen ser det som særlig viktig at ungdommen engasjeres via ungdomsråd. Her bør
deltakelsen avgrenses til de som er under 18 år. Det er ikke noe som hindrer ungdom under 18 år i å
velges inn i kommunale nemnder og utvalg. Også her må det følge økonomi med for å vise at
ungdommen tas på alvor.

Skolen  må ta sin del av ansvaret for demokratiopplæringa. Utvikling  av undervisningsopplegg kan
gjøres i samarbeid med kommunene.
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Brukermedvirknin i lokaldemokratiet

Kommunene har i dag en rekke ordninger for å trekke brukerne inn i ulike prosesser. Folkemøter,
forbrukerråd, forbrukerpanel og brukerundersøkelser er eksempler på dette. Både eldreråd og
representasjonsordning for funksjonshemmede er lovfesta. Kommisjonen mener det må være opp til
kommunene sjøl å etablere slike råd. Med andre ord ønsker kommisjonen at disse ikke lenger skal
være lovfesta. Argumentet er at det kan gi et uheldig signal om at disse gruppene ikke bør nomineres
eller delta på linje med andre grupper i det representative systemet. Kommunene bør til en hver tid
kunne opprette råd for grupper som er underrepresenterte og som trenger ekstra muligheter for å kunne
påvirke politikken. Et mindretall i kommisjonen ønsker å beholde eldreråd og representasjonsordning
for funksjonshemmede som sentralt lovfesta organer, men at det skal være opp til kommunene om de
ønsker slike fora.

Ungdomsråd
Kommisjonen anbefaler at kommunene tar i bruk ordninga med ungdomsråd for ungdom under 18 år.
Videre anbefales det at ungdomsrådene får ressurser for å vise at rådene tas på alvor.

Ansattes rett til å uttale se

Kommisjonen har ikke behandla ansattes lojalitetsplikt og ytringsfrihet, men vil likevel oppfordre
kommunene til å være varsomme med å gi instrukser eller utarbeide reglement som setter opp skranker
for de ansatte i forhold til omverdenen. I forholdet  til pressen, har kommunene selvsagt full
styringsrett når det gjelder hvem som kan  uttale seg.

Kommunal  organisering  og lokaldemokratiet

I mandatet fikk kommisjonen i oppgave å drøfte følgende tema :

• Parlamentarisme som styringsform
• Viktige beslutninger trekkes ut fra folkevalgte organer og føres over til foretak/ selskaper
• Kommunene kan inngå samarbeidsavtaler med private. Vil dette svekke kommunestyrets

rolle og dermed svekke interessen for politikk?

Kommisjonen konkluderer med at kommunene må stå fritt når det gjelder organisasjonsformer. Dette
gjelder også valg av selskapsdannelser. Styringsmodellene må tilpasses kommunale forutsetninger og
utfordringer. Mindretallet mener at den kommunale selskapsdannelsen svekker den politiske styringa
og kontrollen fordi selskapene er ansvarlig overfor politikerne og ikke overfor innbyggerne.

Når det gjelder spørsmålet om direkte valg av ordfører, er flertallet positiv til ordninga og mener at
kommunene sjøl må velge om de vil ha det eller ikke. En forutsetning er imidlertid at ordføreren
tildeles mer makt enn i dag.
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Frivillige  organisasjoner og lokaldemokratiet

Kommisjonen er opptatt av at det skal være gode kanaler mellom frivillige organisasjoner og
kommunene. At innbyggerne aktiviserer seg for å skape gode lokalsamfunn er av stor betydning
for lokaldemokratiet. Staten bevilger mye midler til organisasjoner med sterk nasjonal forankring,
og midlene fordeles av sentrale myndigheter. Kommisjonen mener at kommune/
fylkeskommunene i større grad skal fordele disse midlene. På den andre siden er det viktig at
organisasjonene har en plan for hvordan midlene skal brukes.

Kommisjonen er opptatt av at kommunene skal trekke veksler på lokale organisasjoner og blant
annet trekke dem inn når saker er ute på høring.

VURDERING

Valgdeltakelsen synker

12003 var valgdeltakelsen til fylkestingsvalget i Finnmark nede i 49,5%. Likevel var det en
økning fra 1999 på 3,3 %. Årsaken til økningen kan være det sterke fokus på fiskeripolitikk som
preget valgkampen i 2003. Erfaringa viser at enkeltsaker og klare alternativer fører til økt
engasjement.

Kommisjonen antyder at folks engasjement i dag mer og mer dreier seg om hva som er bra for den
enkelte og deres familier. På den andre siden viser folk stort engasjement for enkeltsaker og
aksjoner også i Finnmark. Her kan nevnes aksjonene for å beholde to sykehus i Finnmark,
beholde AMK-sentralen i Kirkenes og beholde Finnmark som egen region.. Videre samlet
motstanden mot Finnmarksloven 11 500 underskrifter. Dette må bety at når alternativene er
klare og forståelige, engasjerer folk seg.

Kunnska  om hva som  åvirker folk

Kommisjonen vil vite mer om hva som påvirker folks engasjement, og foreslår at data samles inn
med jevne mellomrom. Informasjonen skal samles i en database. Fylkesrådmannen mener dette
kan være en god ide, særlig dersom data viser utviklinga i den enkelte kommune og
fylkeskommune.

Desentraliserin av makt o ansvar

Kommisjonen mener at dersom lokalpolitikken engasjerer og er viktig nok, vil folk møte opp og
stemme. Staten må overføre makt og ansvar til kommunestyre og fylkesting. Det er å håpe at
forvaltingsreformen fører til at nye og større oppgaver legges til regionene. På den måten vil folk
få større og mer avgjørende politiske spørsmål å ta stilling til. Fylkesrådmannen er enig i dette.

Valgavvikling

Valglokalene må være tilgjengelig for alle. Dersom lokalene ikke er tilrettelagt for
funksjonshemmede, har vi et demokratisk problem. Det er utvikla retningslinjer for universell

7



8

utforming. Dersom det blir mulig å stemme elektronisk utenfor stemmelokalene, vil det
sannsynligvis gjøre det lettere for funksjonshemmede å stemme.

Når skal det holdes val ?

Fylkesrådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å slå sammen fylkesting-, kommune- og
stortingsvalg. Årsaken er at de lokale og regionale sakene kan drukne i nasjonale spørsmål. Vi har
i tillegg sametingsvalg som ikke er omtalt av kommisjonen. Fylkesrådmannen mener vi fortsatt
bør ha samme fordeling av valgdager som i dag. Det er viktig at perioden mellom to valg ikke blir
for lang.

Stemmerettsalderen

På dette området står valget mellom å beholde stemmerettsalderen på 18 år som også er
myndighetsalderen eller senke den til 16 år for å engasjere flere ungdommer. Fylkesrådmannen
mener at stemmerettsalderen vi har i dag bør beholdes.

Kvotering

Det er liten tvil om at kvoteringsregler i partiene har ført til at kvinneandelen i politiske organer
har økt. Imidlertid fører ikke kvoteringsregler automatisk til flere kvinner i maktposisjoner. Her
spiller plasseringa på listene en viktig rolle. Dersom kvinner skal bli ordførere, må kvinner være
villige til å stå på førsteplass, og partiene må nominere dem. Når det gjelder partienes valg av
listekandidater, er det en intern sak for partiene som utenforstående ikke kan blande seg opp i.

Lokale lister

Kommisjonen går inn for at lokale lister ikke trenger å samle inn underskrifter når den samme lista
blir stilt for andre gang. Dette betyr at det blir enklere for bygdelister å stille til valg. Det er ingen
tvil om at et stort antall lister i kommunestyre og fylkesting gjør det vanskeligere å styre.
Fylkesrådmannen tror det vil begrense antallet bygdelister dersom det må samles inn underskrifter
for hver gang.

Lokale folkeavstemnin er

I Norge har det vært vanlig med rådgivende folkeavstemninger. Tema har som regel vært alkohol-
og språkpolitikk samt  sammenslåing  av kommuner. På nasjonalt plan har det vært rådgivende
folkeavstemninger om EU-saka. Selv om folkeavstemningene ikke er bindende, skal det svært
mye til før politikerne ikke følger rådene. Kommisjonen går inn for at folkeavstemningene
fortsatt skal være rådgivende. Fylkesrådmannen  er enig  i at bindende folkeavstemminger vil
svekke prinsippet om det representative demokrati.

Færre ersoner i offentli e verv
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Kommisjonen er skeptisk til at gjennomgående representasjon brer om seg. De mindre partiene
blir uten representasjon og færre personer er med i politiske virksomhet. Finnmark har siden 1976
hatt samme antall fylkestingsrepresentanter. Forslag om å redusere antallet av økonomiske årsaker
er stemt ned. Fylkestinget har i dag flere representanter fra mindre partier.

Ungdomsråd

Fylkeskommunen har opprettet et ungdomspolitiske utvalg (UPU ). På denne bakgrunn er det
ikke aktuelt å opprette et eget ungdomsråd. Politikere har jevnlig kontakt med tillitsvalgte for
elevene. Fylkesrådmannen mener disse to arenaene dekker behovet for kontakt med ungdom

Ny teknologi  og lokaldemokrati

Nettsidene

Finnmark fylkeskommune har nettsider som er svært godt besøkt.  12005 hadde vi 426.326 besøk
og vi publiserte 556 saker på nettet. Fylkesrådmannen har inntrykk av at det er særlig pressen som
henter stoff fra våre nettsider.  Saksdokumenter og vedtak blir umiddelbart lagt ut.  Fylkestings
representantene har anledning til å sende inn innlegg ,  men det gjøres i liten grad.

Overførin av møtene i f lkestin et

Fylkeskommunen har som et prøveprosjekt overført ett fylkestingsmøte på nett. Det vurderes å
gjøre dette til en fast ordning. I dag mangler noen tekniske installasjoner, og det må hentes inn
pristilbud før eventuell iverksetting.

Brukermedvirking

I dag er eldreråd lovpålagt. Råd for funksjonshemmede blir lovpålagt i forbindelse med valget i
2007. Kommisjonen går inn for at det skal være opp til kommunene/ fylkeskommunen om de vil
opprette eldreråd og råd for funksjonshemmede. Begrunnelsen er at slike råd kan hindre at eldre
og funksjonshemmede nomineres på listene og deltar på lik linje med andre i det politiske system.
Landskonferanser for begge rådene har gått sterkt imot kommisjonens forslag om å gjøre det
frivillig for kommunene å opprette rådene. Fylkesrådmannen støtter lovpålagte råd.

Kommunal organisering og lokaldemokratiet

Val av  ordfører/  f Ikesordfører

Forsøk med direkte valg av ordfører ble første gang gjennomført i 1990. Da deltok 20 kommuner i
forsøket. Ved kommunevalget i 2003 deltok 37 kommuner. Det har ikke vært gjennomført forsøk
med direktevalg av fylkesordfører. Resultatene av forsøket viser at direktevalg av ordførere ikke
har hatt noen effekt på valgdeltakelsen, men førte til større engasjement i valgkampen.

Flertallet i kommisjonen er positiv til direktevalg av ordfører og ønsker at kommunene skal kunne
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velge hvilken ordning de vil ha. Forutsetninga for direkte valg av ordfører, er at ordføreren får
mer makt enn i dag.

Finnmark har to ganger hatt direkte valg av ordfører - i Vardø og i Porsanger. Vardø er gått bort
fra ordninga, mens Porsanger i dag har ordfører som er direktevalgt. Fylkesrådmannen er i tvil
om hvor god ordninga med direkte valg av ordfører er. Årsakene er at en direktevalgt ordfører kan
stå uten støtte i kommunestyret og på den måten havne i en posisjon uten makt og innflytelse på
vedtak som gjøres. Fylkesrådmannen mener tross sin skepsis til ordninga at det bør være adgang
til å holde direkte valg på ordfører / fylkesordfører

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON

Med bakgrunn  i NOU 2206:7  Det lokale folkestyret  i endring  ?  Om deltaking og engasjement i
lokalpolitikken  har fylkesrådmannen følgende synspunkter:

1. Folks interesse for å delta i lokale valg avhenger av hva slag makt og myndighet
kommunestyre og fylkesting har

2. Kunnskap om hva som påvirker folks engasjement og valgdeltakelse i den enkelte
kommune og fylkeskommune samles i en database

3. Forvaltingsreformen må føre til at oppgaver overføres fra sentralt hold til lokal og
regional forvaltning

4. Fylkesrådmannen mener at vi bør beholde samme fordeling av valgdager som vi har i
dag

5. Stemmerettsalderen på 18 år bør beholdes
6. Lokale lister bør samle inn underskrifter foran hvert valg
7. Det er ikke aktuelt å minske antallet fylkestingsrepresentanter i fylkestinget
8. Finnmark bør fortsatt ha et ungdomspolitisk utvalg valgt av fylkestinget
9. Folkeavstemninger må fortsatt være rådgivende
10. Overføring av møter i Finnmark fylkesting på nett gjøres permanent
11. Eldreråd og råd for funksjonshemmede bør være lovpålagt
12. Kommuner/fylkeskommuner velger sjøl om de vil ha direkte valg av ordfører /

fylkesordfører.

Vadsø  5. september 2006

Tom Mikalsen
fylkesrådmann

Kari Meløy
Informasjonssjef

VEDLEGG  Sammendrag av NOU 2006:7
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