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Saksutskrift

Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret

Saksbehandler: Saksnr.: 14/00513-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 15/14 05.03.2014
2 Kommunestyret 15/14 19.03.2014

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Ås kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det
nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til atdet nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 24.mars 2014

Rita Stensrud
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Tidligere behandlinger

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
Ås kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det
nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.
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Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:
Ås kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det
nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.

Ås, 12.02.2014

Trine Christensen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
1. Brev av 29.01.2014 fra KS til landets ordførere og fylkesordførere
2. Notat av 29.03.2012 fra KS til Stortinget

Lenker til www.stortinget.no:
Dokument 12:5 (2011-2012),
Dokument 12:19 (2011-2012)
Dokument 12:26 (2011-2012)

Vedtak i saken sendes til:
Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget
Kommunesektorens organisasjon (KS): ks@ks.no og dhs@ks.no

http://www.stortinget.no/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2011-2012/dok12-201112-005/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2011-2012/dok12-201112-019/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2011-2012/dok12-201112-026/
mailto:ks@ks.no
mailto:dhs@ks.no
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Saksutredning:

Sammendrag:
Spørsmålet om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret har vært et stadig
tilbakevendende tema siden 1998. Ingen av forslagene som har vært fremmet har fått
det nødvendige flertall i Stortinget. I jubileumsåret for Grunnloven har KS tatt initiativ til
en henstilling til Stortinget som de ber landets kommuner og fylkeskommuner å vedta.

Fakta i saken:
I brev av 29.01.2014 ber KS landets kommunestyrer og fylkesting å vedta en henstilling
til Stortinget om å grunnlovsfeste det lokale folkestyret, jf. vedlegg 1.
I forbindelse med kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 1. april 2014 planlegger KS å
overbringe en sterk henstilling til Stortinget om dette. Toppmøtets tema er
“Lokaldemokratiet –fjernstyrt eller folkestyrt”.

Som ytterligere bakgrunn for saken vises det til notat av 29.03.2012 fra KS til
Stortingets kontroll- og konsistusjonskomité, jf. vedlegg 2. Stortinget har i følge notatet
behandlet og avvist forslag til bestemmelser om grunnlovsvern av det kommunale
selvstyret i 1998, 1999, 2003 og 2007.
Fra kommunenes side har det bl.a. vært vist til de traktatmessige forpliktelser Norge har
påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15. oktober 1985 art. 2. Det vises til at
norsk rett ikke er i samsvar med dette og øvrige europeiske lands rett.

Det foreligger nå tre ulike forslag om grunnlovfesting av det lokale selvstyret i Stortinget.

Vurdering:

Økonomiske konsekvenser: Ingen

Alternativer:
Rådmannen kan ikke se at det er noen grunn til å gå inn i vurderingen av hvilke tre ulike
forslag om grunnlovfesting som Stortinget skal ta stilling til, eller å omformulere KS’
forslag.

Kommunestyret kan alternativt vedta ikke å gi uttalelse om grunnlovsfesting av det
lokale folkestyre.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til KS’ forslag om uttalelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Uttalelsen sendes innen 28.03.2014.
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