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Forord

Kommunal- og regionaldepartementet deltar i arbeidet i Europa-
rådets styringskomité for lokalt og regionalt demokrati (CDLR). 
Komiteen har medlemmer fra 46 medlemsstater. En vesentlig platt- 
form for komiteens arbeid er «Europeisk charter om lokalt selv- 
styre» fra 1985.  

Denne brosjyren er en kortversjon av den norske oversettelsen av 
rekommandasjonen Rec (2001) 19 «The Participation of Citizens in 
Local Public Life». En rekommandasjon (anbefaling) er et juridisk 
instrument som må vedtas enstemmig av medlemsstatene, men som 
ikke er folkerettslig forpliktende. Rekommandasjonen anbefaler å 
utforme en politikk for demokratisk deltakelse lokalt og det foreslås en 
rekke tiltak for å oppmuntre til og styrke innbyggernes deltakelse. 

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennom oversettelsen til 
norsk av rekommandasjon Rek (2001) 19 «Innbyggernes deltakelse 
i lokalt offentlig liv», og gjennom distribusjonen av denne kortver-
sjonen, henstille til lokale – og der det er hensiktsmessig – region-
ale myndigheter å følge opp rekommandasjonens anbefalinger. Mål-
gruppen for kortversjonen er lokale folkevalgte og administrasjon.

Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalavdelingen
Oslo, november 2005

Norsk oversettelse av Rek (2001) 19, langversjon (publikasjonsnr.  
H-2145) og kortversjon (publikasjonsnr. H-2182):
www.krd.no

Europarådets publikasjoner om lokalt- og regionalt demokrati: 
http://www.loreg.coe.int/en/start.html 



Dialog med innbyggerne

I dagens mer og mer globaliserte verden står det lokale selvstyret 
overfor mange utfordringer, og må forandre seg og tilpasse seg i 
takt med nye realiteter. Dette krever en styrking av lokalsamfunn-
ene og bedre kommunikasjon mellom lokalforvaltning og innbyg-
gere med tanke på å styrke den demokratiske prosessen.

Europarådet har alltid erkjent at lokal- og regionaldemokratiet er 
av avgjørende betydning. Lokalforvaltningen må innfri den enkelte 
europeers forhåpninger – i bygd og by, i regionene og på tvers av 
landegrensene. Europarådet er drivkraften bak en rekke nysats- 
inger som skal sette innbyggerne i stand til å delta effektivt i lokal- 
og regionaldemokratiet.

Et lokalsamfunn fungerer bedre når publikum tas med på råd, får 
vite hva som skjer og kan støtte opp. Mange har imidlertid mistet 
troen på det representative systemet, og lokalforvaltningen må  
derfor gå nye veier for å oppmuntre flere til å ta del i styre og stell. 

Folk stiller andre krav enn før, lokalpolitikken er i endring, og dette 
gjør det nødvendig å åpne for en mer direkte, fleksibel og saks- 
orientert publikumsdeltakelse. 

I et demokrati har innbyggerne rett til å si hva de mener, og bør få 
ta del i behandlingen av lokale saker. Dette gir grobunn for en god 
toveisdialog mellom innbyggere og lokalforvaltning. Innbyggerne 
blir tilfreds fordi vedtak som fattes er i samsvar med deres behov, 
og dette gir økt legitimitet til politikken som føres på lokalt plan. 
Samtidig blir lokalforvaltningen mindre lukket, mer tilgjengelig, 
fleksibel og demokratisk når folk flest blir spurt til råds.
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Sviktende deltakelse?

Er lokalpolitikken fortsatt relevant i en global verden? Er folk blitt 
mer selvopptatt og mindre interessert i kollektiv handling? En under- 
søkelse foretatt av CDLR konkluderer med følgende: Innbyggerne 
deltar ikke mindre i lokalpolitikken enn før, men de deltar på andre 
måter. Dette er en utfordring for det tradisjonelle politiske systemet. 
Det fins en lang rekke strategier og tiltak som kan brukes for å 
motivere innbyggerne til å delta.

6. desember 2001 vedtok Europarådets ministerkomité 

rekommandasjon Rek (2001) 19, som ble sendt ut til 

regjeringene i alle medlemsstatene. Rekommandasjonen 

skisserer et vidtfavnende, moderne sett av prinsipper  

og retningslinjer som kan benyttes av lokalforvaltningen 

for å oppmuntre innbyggerne til å delta aktivt i det  

offentlige liv. 

Rekommandasjonen

Grunnprinsippene for en politikk for økt deltakelse i lokaldemo-
kratiet er beskrevet i rekommandasjonens vedlegg I. Det sentrale 
poenget er å etablere en bredt anlagt strategi som tar hensyn både 
til mekanismene i det representative demokratiet og til ulike former 
for direkte deltakelse i beslutningsprosessen og i behandlingen av 
lokale saker.

Rekommandasjonen inneholder en hel rekke tiltak som kan iverk- 
settes for å forbedre dialogen mellom folkevalgte og lokalsamfunnet, 
altså velgerne. Disse tiltakene er også egnet til å styrke deltakelsen 
både i og utenom valgperiodene. Rekommandasjonen fokuserer 
spesielt på å oppmuntre innbyggerne, særlig underrepresenterte 
grupper, til å delta.



Resultater og forventninger

Når innbyggerne deltar i den lokale beslutningsprosessen, skapes 
det forventninger om å se konkrete resultater. Lokale myndigheter 
må være ærlige med hensyn til de begrensninger som gjelder for 
direkte kobling fra medvirkning til resultat.

Rekommandasjonen dekker fire hovedområder: A, B, C og 
D. For utdyping av begrunnelsen og tiltakene henviser vi til 
fulltekstversjonen av rekommandasjon Rek (2001) 19 med 
vedlegg, som du finner på www.krd.no

A.  Generelle tiltak

• Tydeliggjør lokalforvaltningens sentrale rolle i en verden  
    i endring

• Oppmuntre til funksjonell desentralisering

• Gi bedre borgerskapsopplæring

• Sørg for høye etiske standarder og innfør større åpenhet 

• Iverksett en fullstendig kommunikasjonspolitikk

• Utvikle et grendedemokrati for å gjøre kontakten med inn- 
    byggerne lettere

B.  Tiltak som gjelder deltakelse i lokalvalg og  
ordningen med representativt demokrati 

• Oppmuntre innbyggerne til å delta i valg

• Gjennomfør forsøksordninger for å prøve ut nye måter å  
    stemme på

• Se nøye på mekanismene for hvordan kandidater velges ut

• Unngå interessekonflikt i offentlige verv

• Vurder tiltak for å sette folkevalgte i stand til å utføre  
    sine oppgaver
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C.  Tiltak for å oppmuntre til direkte innbyggerdeltakelse i 
lokale beslutningsprosesser og i behandlingen av lokale saker 

• Gi lokale myndighetspersoner opplæring i kommunika- 
   sjonsteknikker for å fremme dialog:
    Lage retningslinjer, konferanser og seminarer

• Benytt alle typer kommunikasjon:
    Interaktive nettsider, kringkastingsmedier med flere kanaler
    Offentlige kunngjøringer, brosjyrer
    Offentlige møter, fora, komiteer
    Meningsmålinger, brukerundersøkelser

• Innfør mekanismer som gjør det enklere for innbyggerne  
   å delta:
    Opprop og forslag 
    Bruk av folkeavstemning
    Adgang for innbyggerne til å delta i beslutningsorganer  
    og ledelse

• Gi innbyggerne mulighet til å påvirke lokal planlegging 
   samt strategiske og langsiktige vedtak:
    Gjør innbyggerne delaktige i hele beslutningsprosessen
    Gjør tilhørende materiale lett tilgjenglig

• Sikre at direkte deltakelse får reell betydning:
    Få jevnlig tilbakemelding fra innbyggerne
    Sikre at innbyggerne ser konkrete resultater

• Sørg for støtte og finansiering til frivillighet i lokalsamfunn: 
    Ideelle organisasjoner
    Frivillige og samfunnsnyttige organisasjoner
    Aksjonsgrupper
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D.  Konkrete tiltak for å oppmuntre kategorier av innbyg-
gere som av forskjellige årsaker har vanskelig for å delta

• Identifiser underrepresenterte grupper:
    Kvinner og ungdom
    Underprivilegerte samfunnsgrupper

• Fastsett mål for å øke mulighetene for deltakelse:
    Generelle informasjonskampanjer
    Involvering i institusjonelle former for deltakelse
    Utpek tjenestemenn til å følge opp ekskluderte grupper

• Støtt kvinners deltakelse: 
    Gjør det lettere for kvinner å kombinere aktivt politisk  
    engasjement med familie og yrke
    Vurder innføring av kvotering

• Søk å engasjere ungdom i: 
    Skolen
    «Barneråd» og «ungdomsråd»
    Ungdomsorganisasjoner og ungdomssentre

• Oppmuntre innvandrere til å delta i det  
   lokale samfunnslivet  
    Integrering i alle tiltak
    Iverksette særskilte tiltak



Europarådets organisasjon

Europarådet gir 800 millioner europeere anledning til å bli hørt, og 
er den største paneuropeiske organisasjonen på mellomstatlig plan. 
Den ble grunnlagt i 1949 av 10 land og har nå 46 medlemsstater, fra 
Norge i nord til Malta i det sørlige Middelhavet, fra Aserbajdsjan ved 
Det kaspiske hav til Irlands vestkyst. I over 50 år har Europarådet 
arbeidet for å garantere demokrati, menneskerettigheter og rett-
ferdighet for alle i Europa. Se: www.coe.int/local

Europarådet og Den europeiske union

Europarådet må ikke forveksles med Den europeiske union. Europa- 
rådet er et eget, uavhengig organ. De to organisasjonene samar-
beider imidlertid i spørsmål av felles interesse. Ikke noe land er 
blitt medlem av EU uten først å ha vært medlem av Europarådet. 
Europarådet har sete i Strasbourg i Frankrike.

Europarådet

Europarådet er sammensatt av fire organer som hjelper organisa-
sjonen med å arbeide og utvikle seg i harmoni med de menneskene 
den representerer. 

Ministerkomiteen: 
det besluttende organet, der hver av de 46 medlemsstatene har  
ett sete

Parlamentarikerforsamlingen: 
et paneuropeisk forum av parlamentarikere fra alle de 46 landene

Europarådets kongress for lokalt og regionalt demokrati: 
talerøret for europeiske regioner og kommuner

Den europeiske menneskerettsdomstol: 
garantisten for menneskerettighetene i hele Europa
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CDLR

Styringskomiteen for lokalt og regionalt demokrati (CDLR) er sam-
mensatt av høytstående tjenestemenn fra de 46 medlemsstatene, 
og forbereder alle vedtak i Ministerkomiteen på sitt kompetanse-
felt. Den stod sentralt i utarbeidelsen av rekommandasjon  
Rek (2001) 19. Se: www.coe.int/local
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