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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta
i et nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.

Bakgrunn for saken:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommuner som arbeider med
sammenslåing, men som ikke rakk å melde seg på innen fristen i vår, en ny mulighet til å
delta i det toårige prosjektet for å utvikle lokaldemokratiet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet.
Dersom kommunen vil delta i dette prosjektet, ønsker departementet at svarbrevet skal være
behandlet i alle kommunestyrene som skal bli en ny kommune eller i Fellesnemnda.
Svarfrist er senest 1. oktober 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Saksutredning:
Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i
kommunene på flere måter:
 Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet
 Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i
sammenslåingskommunene (jf. egen invitasjon fra KS)
 Underveisevalueringer for bl.a. å vurdere løsningsalternativer og overføringsverdien til
prosjektkommunene
 Tilskudd inntil 100 000 kroner per "nye kommune" til å arbeide med lokaldemokratiet
fra det andre prosjektåret, 2018. (med forbehold om at Stortinget godkjenner dette).

Hovedtema på samlingene
I prosjektet ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å legge til rette for gode
diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene som handler om:
 Hvilket lokaldemokrati kommunene ønsker å utvikle for sine nye kommuner
 Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i de nye kommunene slik at de
folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem.
 Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i
utforming og iverksetting av politiske tiltak.
I prosjektet ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å trekke frem både kommuner
i Norge og i andre land, som er foregangskommuner når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet,
og som har gjennomført ulike tiltak for å styrke lokaldemokratiet sitt.
Det vil ikke være deltakeravgift på samlingene. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader
må kommunene selv dekke. Kostnader blir dekket for inntil 7 personer fra hver
kommunekonstellasjon. Kommunene deltar likevel med så mange de ønsker, og dekker da
selv kostnadene for de som kommer i tillegg til de 7 som departementet dekker.
Målgruppen på samlingene/konferansen er politikere og representant(er) fra administrasjonen i
kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også invitere med seg
representanter fra sivilsamfunnet.
Rådmannens merknader:
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Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing - Ny
mulighet til å delta for kommuner som ikke rakk å melde seg på innen
fristen - ny frist:: 1. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette gi kommuner som arbeider med
sammenslåing, men som ikke rakk å melde seg på innen fristen i vår, en ny mulighet til til å
delta i det toårige prosjektet for å utvikle lokaldemokratiet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet.
Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i
kommunene på flere måter:


Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet



Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i
sammenslåingskommunene (jf. egen invitasjon fra KS)



Underveisevalueringer for bl.a. å vurdere løsningsalternativer og overføringsverdien
til prosjektkommunene



Tilskudd inntil 100 000 kroner per "nye kommune" til å arbeide med lokaldemokratiet
fra det andre prosjektåret, 2018. (med forbehold om at Stortinget godkjenner dette).

Hovedtema på samlingene
I prosjektet ønsker vi å legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene
som handler om:
 Hvilket lokaldemokrati kommunene ønsker å utvikle for sine nye kommuner


Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i de nye kommunene slik at
de folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem.



Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i
utforming og iverksetting av politiske tiltak.
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I prosjektet ønsker vi å trekke frem både kommuner i Norge og i andre land, som er
foregangskommuner når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet, og som har gjennomført ulike
tiltak for å styrke lokaldemokratiet sitt.
Svarfrist om å delta i prosjektet
Dersom kommunen vil delta i dette prosjektet, ønsker departementet at svarbrevet skal være
behandlet i alle kommunestyrene som skal bli en ny kommune eller i Fellesnemnda.
Svarfrist for om dere ønsker å delta er senest 1. oktober d.å. til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Kontaktperson er: Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no
Samlinger
12. – 13. juni arrangerte vi en oppstartsamling på Lillestrøm. Om lag 250 deltok på denne
samlingen.
Neste samling/konferanse er planlagt høsten 2018. Og en prosjektledersamling er planlagt i
uke 44 (første uken i november 2017).
Det vil ikke være deltakeravgift på samlingene. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader
må kommunene selv dekke. Kostnader blir dekket for inntil 7 personer fra hver
kommunekonstellasjon. Kommunene deltar likevel med så mange de ønsker, og dekker da
selv kostnadene for de som kommer i tillegg til de 7 som departementet dekker.
Målgruppen på samlingene/konferansen er politikere og representant(er) fra
administrasjonen i kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også
invitere med seg representanter fra sivilsamfunnet. I tillegg vil det altså bli arrangert
prosjektledersamlinger for lokale prosjektledere/ansvarlige fra administrasjonen i de nye
kommunene. Det vil i utgangspunktet bli avholdt en politikersamling og en
prosjektledersamling hvert år.
Et verktøy for å sjekke lokaldemokratiet – tilbud om KS lokaldemokratiundersøkelse
2017
Et sterkt og ansvarlig lokaldemokrati er en fornuftig investering for innbyggernes beste. Det
kommer ikke av seg selv. Når den nye kommunen skal utformes og flere kommuner skal bli
til en ny, kan det være en fin anledning til å sjekke ut sterke og svake sider ved dagens
lokaldemokratier i de gamle kommunene. Hva trengs å jobbe med når dere skal utforme
lokaldemokratiet i den nye kommunen? Og hva kan en bygge videre på?
KS har allerede invitert dere til å delta i Lokaldemokratiundersøkelse 2017:
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-ogdemokrati/lokaldemokrati-og-styring/tilbud-ks-lokaldemokratiundersokelse-2017.pdf
Påmelding skjer til KS som har ansvaret for gjennomføringen. Påmeldingen vil være åpen
utover høsten 2017 og frem til årsskiftet 2017/18. Undersøkelsen kan være et godt verktøy,
og gi et nyttig grunnlag når en vil arbeide med å utvikle lokaldemokratiet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, i samarbeid med KS, presentere
oppsummeringer av resultatene fra denne undersøkelsen/behovsanalysen på samlingene vi
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vil arrangere – og presentere alternative og aktuelle løsningsalternativer (politiske
organisasjonsformer og arbeidsmåter, medvirkningsordninger, digitale løsninger, m.m).
Vi ønsker dere velkommen til å delta i prosjektet "Fornying og utvikling av lokaldemokratiet"!
Vi håper vi dette toårige prosjektet vil være til hjelp og støtte, og til inspirasjon for diskusjoner
og beslutninger lokalt.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne-Karin Ødegård
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Agdenes kommune
Askim kommune
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bindal kommune
Bjugn kommune
Eidsberg kommune
Flora kommune
Fosnes kommune
Fusa kommune
Førde kommune
Gaular kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest
kommune
Hitra kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Holmestrand
kommune
Hornindal kommune
Jølster kommune
Klæbu kommune
Kristiansand
kommune
Kvalsund kommune
Leikanger kommune
Leka kommune
Meldal kommune
Moss kommune
Namdalseid
kommune
Namsos kommune
Naustdal kommune
Norddal kommune
Nærøy kommune
Nøtterøy kommune
Orkdal kommune
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Rådhuset
Postboks 2003
Vangen 1
Kong Beles veg 20
Rådhuset
Rådhuset
Ordfører Voldens vei
1
Markegata 51
Servicekontoret
Postboks 24
Postboks 338

7316
1802
5745
6899
7980
7160
1850

LENSVIK
ASKIM
AURLAND
BALESTRAND
TERRÅK
BJUGN
MYSEN

6900
7856
5649
6802
6973

Kommunehuset
Postboks 1224

8294
9616

FLORØ
JØA
EIKELANDSOSEN
FØRDE
SANDE I
SUNNFJORD
HAMARØY
HAMMERFEST

Rådhuset
Elvestadveien 1000
Hofslundveien 5
Postboks 318

7240
1827
3090
3081

HITRA
HOBØL
HOF
HOLMESTRAND

Postboks 24
Kommunehuset
Postboks 200
Postboks 417 Lund

6761
6843
7541
4604

HORNINDAL
SKEI I JØLSTER
KLÆBU
KRISTIANSAND S

Rådhusv. 18
Skrivarvegen 7
Lekatun
Kvamsveien 2
Postboks 175
Gløttvegen 2

9620
6863
7994
7336
1501
7750

KVALSUND
LEIKANGER
LEKA
MELDAL
MOSS
NAMDALSEID

Postboks 333
Sentrum
Postboks 43
Postboks 144
Idrettsvegen 1
Postboks 250
Borgheim
Postboks 83

7801

NAMSOS

6806
6211
7970
3163

NAUSTDAL
VALLDAL
KOLVEREID
BORGHEIM

7301

ORKANGER

Os kommune
Roan kommune
Rygge kommune
Rømskog kommune
Sande kommune
Skånland kommune
Snillfjord kommune
Sogndal kommune
Songdalen kommune
Spydeberg kommune
Stordal kommune
Søgne kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Trondheim kommune
Trøgstad kommune
Vikna kommune
Volda kommune
Vågsøy kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
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Postboks 84
Larkollveien 9
Kommunehuset
Postboks 300
Postboks 240
Krokstadøra
Postboks 153
Postboks 53
Stasjonsgata 35
Kommunehuset
Postboks 1051
Rådhuset
Rødsgata 36
Postboks 2300
Sluppen
Postboks 34
Postboks 133
Sentrum
Stormyra 2
Postboks 294
Postboks 401
Øvre Årnes 7

5202
7180
1570
1950
3071
9439
7257
6851
4685
1820
6250
4682
9444
3145
7004

OS
ROAN
DILLING
RØMSKOG
SANDE I VESTFOLD
EVENSKJER
SNILLFJORD
SOGNDAL
NODELAND
SPYDEBERG
STORDAL
SØGNE
HOL I TJELDSUND
TJØME
TRONDHEIM

1861
7901

TRØGSTAD
RØRVIK

6100
6701
7129
7170

VOLDA
MÅLØY
BREKSTAD
ÅFJORD

Fra: Ødegård Anne-Karin[Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no]
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