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Hvorfor lokaldemokratiutvikling?

Kommunelovens formålsparagraf:

"Loven skal også legge til rette for en 

tillitsskapende forvaltning som bygger på 

en høy etisk standard."
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Kommunepolitikken er under press fra mange hold 
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Hva er et «godt lokaldemokrati»?

Godt lokaldemokrati – ei plattform

Det demokratiske kretsløpet

Europarådets 12 prinsipper for godt styresett
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Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…

• innbyggerne kjenner seg godt representerte,

• de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for 
innbyggerne, og … 

• kommunen leverer det som er lovet



• Pålitelig styre 

– har borgerne tillit til styret?

• Ansvarlig styre 

– kan borgerne føre kontroll med styret?

• Borgernært styre 

– blir borgerne hørt av de styrende?

• Effektivt styre 

– hva får borgerne igjen av styret?

Målestokk for godt lokaldemokrati

15 spørsmål i lokaldemokratiundersøkelsen er laget utfra disse
- samlet si noe om status
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KS lokaldemokratiundersøkelse 
- et tilbud til (nesten) alle kommuner

• Et godt bilde av tilstanden - hvor er det behov 
for endring og utvikling? 

• Innbyggere - 15 spørsmål gjennom 
telefonintervju

• Folkevalgte i kommunestyremøte, 15  + 26 
spørsmål

www.bedrekommune.no

http://www.bedrekommune.no/
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Etterpå… "mer demokrati"

God lokaldemokratisk styring

Hvordan involvere innbyggerne

Nærdemokrati

Kommunestørrelse og 
demokrati

Folkevalgtdag –
skreddersøm



Flere veier til god lokaldemokratisk styring 
– hvilken vei velger dere?

• Hva fremmer og hemmer 
god demokratisk styring?

• Hva kan folkevalgte påvirke?

• Nesten alle måter å 
organisere på fungerer i 
kommuner med høy grad av 
tillit!

«Pålitelig, ansvarlig, effektivt og borgernært»



Kjennetegn god lokaldemokratisk styring – ikke lette å påvirke

BETYDNING

SPESIELT VIKTIGE

Kommunestørrelse 

• Større – ansvarlig styre

• Mindre – borgernært styre 

Lokalmedier

• Kritisk blikk 

Individuelle faktorer

• Kvinner, eldre og høyt 
utdannende mer fornøyde

• Bodd lenge – mindre fornøyde

Politisk posisjon

• Posisjon mer fornøyd enn 
opposisjon

IKKE ENTYDIG PÅ TVERS AV 
KOMMUNENE 

Sentralitet og bosettingsmønster

Befolkningssammensetning

Økonomi

Sivilsamfunnsorganisering

Samfunnsengasjement

Kommunestyrets sammensetning



Forhold som har betydning og som kan påvirkes! 

SPESIELT VIKTIGE

Intern kultur preget av tillit og 
åpenhet

• Åpenhet, innsyn og inkludering 

• Ordførerens rolle er viktig

Tydelige ansvarslinjer og god 
rolleavklaring

• Delegeringsreglementet!

Informasjonstiltak forutsetning for 

• Delegering og målstyring 

• Tiltak for borgernærhet 

• Innsyn gir tillit og nødvendig for å 
holde de styrende ansvarlige 

IKKE ENTYDIG PÅ TVERS AV 
KOMMUNENE 

Politisk styringsmodell

Delegering til politiske utvalg og til 
administrasjon

Målstyring

Interkommunalt samarbeid

Møteledelse 

Kanaler for innbyggerdeltakelse

Møteledelse 



Aktuelle tiltak for god lokaldemokratisk styring
- pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet 

• Informasjon og innsyn til befolkning, presse og folkevalgte

• Ta den politiske debatten ut i pressen og inn i kommunestyrene

• Skriftliggjøre prosedyrer for vedtak og gi innsyn i beslutningsgrunnlag

• Tydelig og skriftlig nedfelt rolle- og ansvarsavklaring mellom de 

politiske nivåene og mellom politikere og administrasjon

• Etablere kanaler for deltakelse, rutiner for å innarbeide innspill samt for å 
formidle hvordan innspill tas til etterretning

• Kontrollert delegering

• Aktivisere hele kommunestyret og inkludere opposisjonen i reelle politiske 

diskusjoner … det viktigste er å ha kontinuerlig fokus på den demokratisk 

styringen…

Kapittel 8



Involvere innbyggerne i den kommunale 
beslutningsprosessen



Vellykket innbyggermedvirkning - kommunenivå

• Forankring i det representative demokratiet

– Utarbeide strategier, visjoner og mål for medvirkning

– Politikerne må se på innbyggerne som medspillere og 
sparringspartnere

• Prosedyrer for:

– Når og hvordan medvirkingstiltak skal gjennomføres

– Hvordan bringe innspill videre

– Gi innbyggerne tilbakemelding

• Ressurser - demokratiansvarlig 

- ansatt med spesielt ansvar øker bevisstheten og fokus




