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Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om
rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Vi viser til brev av 03.10.2007 med høring av forslag til endringer i kommuneloven,
forvaltningsloven og forskrifter i kommuneloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren.

Forskningsrådet har ingen kommentarer til selve forslaget.

Forskningsrådet vil imidlertid orientere om at programmet Demokrati, styring og regionalitet har satt
i gang forskningsprosjekter som har stor relevans for problemstillinger når det gjelder
velferdsrettigheter, lokalpolitisk handlefrihet og innbyggernes holdninger. Følgende tre prosjekter er
i oppstartfasen i 2007:

Rettens refleksive rom: Velferdsrettigheter, rettsanvendelse og regionalitet (Rokkansenteret).
Prosjektets sentrale mål er å utvikle kunnskap om hvordan en refleksiv form for velferdsrettigheter
anvendes i spenningsfeltet mellom det lokale selvstyre, ekspertstyre og brukerinnflytelse, samt
hvordan forskjellige regionale kontekster påvirker denne rettsanvendelsen.

Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge (Institutt for
samfunnsforskning). Prosjektet vil styrke innsikten i følgende forhold:
Hvilke faktorer bidrar til mer eller mindre effektiv lokal oppfølging av nasjonal politikk? Under
hvilke betingelser oppstår faktiske motsetninger mellom stat, fylkeskommuner og kommuner i
oppfølgingen av nasjonal politikk? Hvordan håndteres og eventuelt reduseres spenninger i det norske
flernivå-demokratiet?

Den krevende borger: Utfordringer for kommunesektorens organisering og tjenesteyting (Institutt for
statsvitenskap, Universitetet i Oslo)
Dette prosjektet retter søkelyset mot problemstillinger knyttet til offentlig tjenesteproduksjon i
spenningen mellom befolkningens erfaringer og forventninger, nye brukerbehov, rettsliggjøring og
demokratisk styring. Prosjektet tar sikte på å besvare bl.a. følgende spørsmål: Hvilke forventninger
til og erfaringer med lokal og regional politikk og tjenesteyting har borgerne? Hvordan søker
kommunene og fylkeskommunene å tilpasse seg disse forventningene og erfaringene mht.
informasjonspolitikk, organisasjonsløsninger og strukturelle tilpasninger? Er det sammenhenger
mellom forventninger og erfaringer på den ene siden og kommunesektorens utviklingsstrategier på

Norges fors° --- ir -- °'/ Telefon: +47 22 03 70 00 All post og e-post som inngår Kindly address all mail and e-mail
The Resear: Cou il, lrway  Telefaks: +47 22 03 70 01 i saksbehandlingen, bes adressert to the Research Council of Norway,
Stensberggata 26 post@forskningsradet.no til Norges forskningsråd not to individual staff.
Postboks 2700 St. I ,..rashaugen www.forskningsradet.no og ikke til enkeltpersoner.
NO-0131.Oslo Org.nr, 970141669



den andre siden? Kan f.eks. gode og aktive informasjonsstrategier etterspores i innbyggernes
tilfredshet med tjenester og tillit til lokalpolitikken?

Prosjektene er i oppstartfasen og vil gå fram til og med 2010.  for å presentere foreløpige resultater fra
aktuelle tema vil programstyret gjennomføre brukerrettede formidlingstiltak.  I denne forbindelsen vil
vi orientere om at programstyret vil arrangere et seminar om Kommunalt selvstyre -  demokratisk
problem eller ressurs? 14. februar 2008.

Med vennlig hilsen
Norges  forskningsråd
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