
 
Til ordfører NN 
XXX Kommune 
 

Mars 2009 
 
 
Oppfordring til å danne en lokalsamfunnsforeningen – for lokaldemokrati og 
desentralisering. 
 
Gjennom lang tid har det kommet signaler fra forskjellige politiske partier og andre aktører 
om at kommunestrukturen i Norge må endres. I løpet av våren skal mange partier behandle 
sine forslag til stortingsvalgprogram på landsmøtene og det later til at mange vil programfeste 
endringer av samme omfang som i Danmark, der 2 av 3 kommuner ble borte. De forskjellige 
partiene gir uklare signaler om viljen til å tvinge gjennom omfattende sammenslåinger. 
 
Debatten om kommunestrukturen er viktig. Den kommer samtidig med at en lang rekke 
reformer i offentlig forvaltning er i ferd med å ta form og nye blir varslet.  
NAV-reformen og politireformen er eksempler på slike endringer med store konsekvenser for 
tjenestetilbud rundt om i landet. Regjeringen tar i disse dager initiativ til en ny stor reform i 
helsevesenet: den såkalte samhandlingsreformen. Intensjonen med denne og andre reformer er 
sikkert gode, men både mål og resultater av reformene kan og må diskuteres.  
 
Både i spørsmålet om sammenslåing av kommuner og i diskusjonen om den videre 
utviklingen av reformer i offentlig sektor er det nå behov for en organisasjon som målbærer 
betydningen av lokaldemokrati og desentralisering. Denne organisasjonen må ha et tydelig 
standpunkt mot tvangssammenslutning av kommuner og mot sentralisering av viktige 
velferdstjenester. Organisasjonen bør forsøke å samle små og mellomstore kommuner, fylker, 
interesseorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner om et felles budskap. Denne 
organisasjonen vil også kunne samarbeide med ulike fagmiljøer i universitets- og 
høgskolesektoren, og andre, om et opplysningsarbeid i disse sakene.  Mange fagmiljøer og 
framtredende forskere advarer mot det som nå er i ferd med å skje. Organisasjonen bør derfor 
også kunne drive et omfattende opplysningsarbeid mot opinionen. 
 
Kommunene er bærebjelkene i velferdsstaten. En omfattende tvangssammenslutning av 
kommuner vil føre til sentralisering av bosetting, arbeidsplasser og makt. De mange 
kommunene i landet virkeliggjør et reelt folkestyre som befolkningen slutter opp om. Vi må 
ikke passivt sitte og vente på det som nå er i ferd med å skje. Tvert om bør vi være i forkant 
av utviklingen for på den måten å gi vårt bidrag til viktige debatter vi ser vil komme. 
 
Vi vil be om tilslutning til følgende: 
 

• Et ordfører-opprop der kommunene tydelig avviser alle forslag om direkte eller 
indirekte tvangssammenslutning av kommuner.  

• Et ordførermøte i august der partilederne for partiene på Stortinget, samt 
Kommunalministeren, inviteres for å diskutere kommunestrukturen og spørsmålet om 
bruk av direkte eller indirekte tvang.  

• Støtte til et arbeid for å avklare interessen for dannelsen av en lokalsamfunnsaksjon. 
Aksjonen vil kunne dannes i forlengelsen av ordførerkonferansen i august.  

 



 
Fram mot ordførerkonferansen vil det bli etablert et bredt sammensatt foreløpig styre for 
aksjonen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Ole Gustav Narud (Sp)           Svein Olav Agnalt (Ap)        Jan Davidsen 
Ordfører i Åmot                     Ordfører i Skiptvet                 Forbundsleder Fagforbundet 
 
 
 
May Elin Imset (SV)  Per Berger (H)  Eivind Borge (Frp) 
Varaordfører i Løten  Ordfører Hole   Ordfører Hvaler 
 
 
 
Tore Johansen  (Krf)    Runar Bålsrud (V) 
Ordfører i Aremark     Ordfører i Hurdal 
 
 


