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Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret
Det vises til Kommunalpolitisk toppmøte 1. april 2014 med tittel «Lokaldemokratiet – fjernstyrt eller
folkestyrt». KS planlegger på dette toppmøtet å overbringe en sterk henstilling fra kommunene og
fylkeskommunene til Stortinget om å grunnlovfeste det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens
jubileumsår. For å få mest mulig tyngde bak en slik henstilling, er det avgjørende at mange
kommuner og fylkeskommuner har vedtatt en uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyre,
slik Hovedstyret i KS har anbefalt. Det vises i den forbindelse til brev fra meg til alle ordførere og
fylkesordførere datert 26.4.2013, med vår referanse 09/00837-45.
Vedtakene i kommunestyrer og fylkesting sendes til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på
Stortinget. Som sagt i mitt brev ber vi om at KS får kopi av vedtakene, slik at de kan overleveres
samlet til leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Kommunalpolitisk toppmøte 1.april. Jeg
håper dette lar seg gjennomføre – det vil gi tyngde til markeringen. Send gjerne også en kopi til
stortingsrepresentantene fra eget fylke.
Det ligger nå tre forslag til grunnlovfesting av det lokale folkestyret i Stortinget. De fleste partiene på
Stortinget står bak et eller flere av forslagene. Stortinget foretar nå en språklig gjennomgang av
Grunnloven, og vil til høsten starte behandlingen av de ulike andre grunnlovsforslagene.
Vedlagt følger forslaget til uttalelse om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret, som også lå ved
brevet av 26.4.2013. I tillegg er det vedlagt notat fra KS til Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite vedrørende høring av grunnlovsfesting av lokaldemokratiet, datert 29.3.2012,
som ytterligere bakgrunn. Dette notatet omhandler forslaget som lå til behandling i 2012, men kan
gjerne brukes i forhold til de nåværende forslagene i Stortinget.
Jeg håper dette kan bidra til gode vedtak og en kraftfull markering 1.april.
Jeg håper dere kan sende oss vedtakene innen 28.3.2014. Vedtakene sendes til: ks@ks.no og
dhs@ks.no
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