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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Det var de dager i desember da KS gikk ut i og inviterte alle landets kommuner til å være
med på lokaldemokratiundersøkelsen for 2014.
100 kommuner vil bli valgt ut til å delta.
Askøy er en kommune som vokser svært fort og vi har mange store og vanskelige saker vi
må ta stilling til som politikere. Dessverre opplever vi noen ganger at innbyggere klager på
den politiske prosessen og sier de ikke blir hørt.
Ved å delta i KS sin undersøkelse er jeg sikker på at vi vil tenke ekstra mye på åpenhet og
demokratiske prosesser. Vi vil få bekreftelse på at mye av det vi gjør er riktig og vi vil helt
sikkert lære noe nytt.
Vil ordføreren søke for Askøy kommune slik at vi blir en del av undersøkelsen i 2014?
Link til KS sine sider om dette: http://www.ks.no/tema/Samfunn-ogdemokrati1/
Folkevalgtportalen/Lokaldemokratiundersokelsen-2014/Lokaldemokratiundersokelse-2014/
Ordfører vil gi følgende svar:
Ordfører er kjent med KS sin invitasjon til lokaldemokratiundersøkelsen.
KS opplyser at innbyggerdelen av undersøkelsen består av 15 spørsmål pr telefon til et
representativt utvalg av innbyggere. For dette må kommunen påregne en viss egenkostnad,
anslagsvis kr. 30.000, justert i hht kommunestørrelse. Det er søkt Kommunal- og
regionaldepartementet om delfinansiering, med derav mulig lavere egenandel.
Undersøkelsen rettet mot folkevalgte gjennomføres elektronisk i kommunestyrestyremøte. En
representant fra KS i fylket vil være til stede for å orientere og bistå.
Resultatene vil bli lagt inn i lokaldemokratibasen slik at det vil være mulig å sammenligne med
andre kommuner.
Undersøkelsen kan gjennomføres fra 15.januar, og vil i hovedsak avsluttes før
Kommunalpolitisk toppmøte 1.april.

Askøy kommunes anstrengte økonomi fører til innstramminger av driften på alle sektorer i
kommunen. Ordfører og varaordfører har av den grunn tenkt at Askøy ikke skal delta i denne
undersøkelsen.
Skulle kommunestyret vurdere dette annerledes skal ordfører selvfølgelig ta kontakt med KS for
om mulig å få delta i undersøkelsen.
Kleppestø, den 27.01.14
Siv Høgtun
Ordfører

