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DET LOKALE FOLKESTYRE I ENDRING - UTTALELSE TIL NOU 2006: 7

Det vises til Deres brev datert 28.4.2006, der departementet ber om eventuell uttalelse til
NOU 2006:7 Det lokale folkestyre i endring. Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken.

NOU 2006:7 ble behandlet i formannskapssak 211/06, og det ble fattet følgende vedtak:

"" Ringsaker kommune slutter seg til lokaldemokratikommisjonen sitt forslag til utgreiing
NOU2006: 7  "Det lokale folkestyret  i endring  -  om deltaking og engasjement i
tokapotttikken ",  slik det -framgår av vedleggil ,  med følgende tilføyelse : "Eldrerådet må bestå
og fortsatt være et lovfestet organ.""

Vedlagt følger  høringsuttalelsen fra Ringsaker kommune.
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utviklingssjef
le Roger Strandbakke
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Dato: 27.9.2006

NOU 2006:07 Det lokale folkestyret  i endring, om deltaking og engasjement
i lokalpolitikken  -  høringsuttalelse fra Ringsaker kommune.

NOU 2006: 7 viser til at innbyggerne i Norge stort sett er fornøyd med lokaldemokratiet og de
tjenestene kommunene leverer. Kvaliteten på lokaldemokratiet kan blant annet måles på
innbyggernes tillit til folkestyrte organer. Det påpekes behov for økt forskning på dette
området. NOU 2006: 7 tar opp flere tiltak som Ringsaker kommune slutter seg til. Ringsaker
kommune mener det bør legges særlig vekt på å følge opp følgende punkter:

Staten bør delegere flest mulig oppgaver og penger til kommunene fordi avgjørelser da blir
fattet nær den enkelte innbygger. I tillegg bør en foreta mer forskning på dette området. Det
bør også jobbes sentralt med innføring av en ordning med elektronisk stemmegivning.
Dette kan være elementer som er med på å snu trenden med en synkende valgdeltagelse.

Kommunen må legge til rette de adm. forholdene ved et valg. Slik som informasjon om
valget, antall valgdager, hvilke dager valget gjennomføres på, åpningstider, valglokalenes
utforming og plassering, tilrettelegging for funksjonshemmede og muligheter til
forhåndstemming. En bør også vurdere en prøveordning i utvalgte kommuner der
stemmerettsalderen senkes til 16 år. Dette for å engasjere ungdom i nærmiljøet sitt og i
politikk og politisk arbeid.

Politiske partier må jobbe aktivt for å rekruttere og nominere innbyggere fra alle sosiale lag.
Vikt ig at riktige saker settes på dagsorden og tas opp til diskusjon med kommunens
innbyggere.

Den enkelte innbygger må ta det samfunnsansvaret det er å bruke stemmeretten sin. En er
enig med flertallet i kommisjonen for utarbeidelse av NOUen at det ikke veien å gå og gi
bøter til de som ikke stemmer. En skremmer ikke folk til å engasjere seg. En er enig i at
Stortingsvalget bør holdes avskilt fra fylke og kommunevalg. Dette for å kunne sette fokus på
de lokale sakene og ikke bli borte i det nasjonale pressefokuset. Ved lokale lister så er en
enige med forslag til NOU 2006: 7 i at hvis en har fått nok underskrifter ved et valg så må
man ikke skaffe nye for å stille med liste ved neste valg.

En er enig i at en ser en ny trend i det norske politiske deltakingsmønsteret. Færre ønsker å
være medlemmer i politiske partier og har gått bort fra den kollektive måten og drive politisk
arbeid på. Mange har gått over til å delta i den politiske arena gjennom enkeltsaker og er nå
mer opptatt av de sakene som har med seg og sine og gjøre og ikke så mye om de kollektive
sakene. Det er viktig at en utvikler systemene og måten en gjør ting på slik at en engasjerer
flest mulig av innbyggerne våre. En ønsker et levende og sterkt demokrati bygget på
samfunnets og enkeltindividets behov. Det er viktig å bruke andre metoder for å få engasjert
den enkelte innbygger slik at det blir lagt til rette for dette i den enkelte kommune.
Kommunen selv bør bestemme hvilke metoder den ønsker å benytte seg av for å øke
valgdeltakelsen.

En er også enig med flertallet rundt spørsmål om folkeavstemminger. Det representative
demokratiet er fundamentet for folkedemokratiet.  Derfor  ønsker en ikke bindende
folkeavstemminger, men kun rådgivende. En er også enig i at det er viktig å legge til rette for



innbyggerinitiativ og at terskelen for dette skal være så lav som mulig. Innbyggerinitiativ bør
også kunne fremmes av personer under 18 år.
En er også enige i at bruken av gjennomgående representasjon må vurderes nøye, da det kan
bidra til et profesjonalisert politisk nivå der få har mange verv. Dette bidrar til at det er mange
færre som får mulighet til å delta i lokaldemokratiet. Møtegodtgjøringssatsene må stå i stil
med arbeidsbelastningen og være av en slik størrelse at alle kan være med. Dette gjelder
satser, godtgjøring reise, dekking av barnepass og annen omsorgstjeneste. Studenter må ikke
miste rett til studielån ved deltagelse i politisk arbeid. Fastsetting av møtedager og tider må
være slik at flest mulig kan delta.

En må jobbe aktivt for å engasjere ungdommen i kommunene og at en formalisering av
ungdomsarbeidet er viktig og riktig. Stemmerett ved 16 års alder bør vurderes og det bør
åpnes opp for at ungdom under 18 år kan delta i nemnder og utvalg. Det er viktig å gi
ungdommen opplæring i bla hvordan benytte seg av innbyggerinitiativ.

Det er viktig at det skapes arenaer der den enkelte innbygger, organisasjoner osv får kontakt
med administrasjonen og med politikerne. Den enkelte kommune må da ta i bruk det som er
riktig for seg, slik som brukerundersøkelser, bruker-råd, folkemøter, høringer,
folkeavstemminger osv. Disse må kun være rådgivende, for det er politikerne som skal ta
avgjørelsene.

Eldrerådet må bestå og fortsatt være et lovpålagt organ.

Det må arbeides aktivt med informasjonsarbeid i kommunene bla gjennom møter og skriftlig
informasjon. Lett tilgjengelige dataløsninger som åpner opp for en tettere dialog mellom:

-Tnrifiiygger dm iiistråsjon, administrasjon--- politiker-,- innbygger pOTifikere er viktig.
Det må sees på slike muligheter med kommunenes hjemmesider og e-postsystem.

Det er viktig og få til et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene. Disse
organisasjonene er en flott arena for samhandling mellom den enkelte innbygger og
kommunen og politikere. En er enig med kommisjonen i at kommunene i større grad enn i dag
bør stå for fordelingen av statlige midler til frivillige organisasjoner. Dette for å få en bedre
samordning. Dette krever selvsagt en formalisert avtale der organisasjonene må synliggjøre
bruken av de tildelte midlene.


