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ABSTRACT 

Neighbourhood councils are sub-municipal committees 
which operate within a geographically delimited area 
of a municipality or a municipal department. Their 
activities cover a single established policy area such 
as social services (single functioned committee) or 
several areas such as education, leisure, and social 
issues (multi-functioned committee). The thesis 
includes a comparative analysis of the origin, 
occurance, and performance of multi-functioned 
neighbourhood councils in Finland, Norway, and Sweden 
during the period 1968-1986. In the case of Denmark, 
the debate is analyzed and the question posed as to 
why neighbourhood councils were not introduced during 
this period. 

It is the interplay between a number of factors 
which determines how and why neighbourhood councils 
occur and in some cases endure and are developed 
further. The countries' traditions and 
characteristics - such as the size of the public 
sector and local government's share of it, size of 
municipalities, and political culture - are important 
in this context. Increased democracy and greater 
effectivity were the main aims of the reform and these 
have been achieved to some extent. The occurance of 
neighbourhood councils also means that participation, 
recruitment, articulation of demands, and 
communication between elector and elected are changed 
and somewhat improved. Where neighbourhood councils 
exist, greater consideration is given to geographical 
(rather than departmental) principles in the 
distribution and redistribution of services and 
welfare. Neighbourhood councils are clearly a source 
of further variation between and within the Nordic 
countries. It is, however, too early to judge whether 
the variation within countries will develop into 
inappropriate deviations from the principal of equal 
services for all or if they, on the contrary, are 
indications of greater future responsiveness. 

Key words: Central-local government relations, 
decentralization, geographical distribution of 
services and welfare, local democracy, multi-
functioned committees, municipalities, neighbourhood 
councils, Nordic countries, sub-municipal committees. 
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1 LOKALA ORGAN I NORDEN 

Självstyrelsetraditionen och de lokala organen 

Kommunal självstyrelse - att en kommun själv vårdar 

sina angelägenheter - betraktas allmänt i de nordiska 

länderna som en av demokratins hörnpelare. Grannskaps

tanken, dvs ide'n om lokal självstyrelse, är en gammal 

företeelse.1) Byn utgjorde enheten i de tidiga nordis

ka samhällena. De äldsta lagarna reglerade byns liv 

och arbete i detalj redan under 1100- och 1200-talen. 

De gemensamma ärendena behandlades vanligen vid en 

stämma, som också kallades ting. Självstyrelse förekom 

emellertid bland självägande bönder redan innan lagar

na nedtecknades. 

Under senare delen av medeltiden började de själv

ägande bönderna minska i antal. Samtidigt stärkte sta

ten i respektive land sin ställning och de högre klas

serna utökade sina privilegier. Denna utveckling gick 

olika långt i de nordiska länderna. Självstyrelsen har 

en mera obruten tradition i Sverige-Finland än i Dan

mark och Norge.2) Ett uttryck för detta är att socken

stämman, som var en efterföljare till bytinget, över

levde enväldet i Sverige-Finland. Under 1760-talet 

tillkom fattigvårdslagstiftningen och socknarna fick 

därigenom nya uppgifter. Undervisning och bokspridning 

var andra, då aktuella frågor för socknen, vilken ut

gjorde ..."en obestridlig demokratisk församling".3) 

De svenska städernas rättigheter går långt tillbaka 

i tiden och därmed gäller motsvarande historiska tra

dition också för Finland. Städerna kom att spela en 

viktig roll inom den statliga förvaltningen.^) De ha

de också del i lagstiftningsprocessen via egna ombud 

vid riksdagarna. Denna 'representationsrätt' hade ut

vecklats i omedelbart samband med den lokala självsty-
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reisen och innebar att städerna (men inte invånarna) 

hade rösträtt vid riksdagarna. Den lokala förvaltning

en kunde inte, som i modern tid, avgränsas i statlig 

och kommunal verksamhet. En betydande del av den rätt 

som reglerade städernas förvaltning kom till under 

medverkan av städerna själva genom ombuden. 

Rättsbildningen i städerna - den lokala lagstift

ningen - utgick dels från magistraten, som i viss ut

sträckning kunde 'meddela beslut', dels från allmänhe

ten ('menigheten'), dvs städernas befolkning. Med ut

gångspunkt i både sedvanerätten och naturrättsliga 

idéer ansågs allmänt att ..."för tillkomsten av beslut 

rörande stadens förvaltning eller allmänna angelägen

heter i övrigt gällde i stort sett samma rättsgrund

satser som för enskildas avtal i allmänhet".5) 

Om förhållandena i Danmark och Norge under 1600-ta-

let säger Herlitz följande: "I den dansk-norska monar

kien ... resulterade utvecklingen i konungamaktens 

fullständiga seger: menigheterna förlorade all andel i 

tillsättandet av städernas styrelse".6) j Danmark-Nor

ge kringskars vid denna tid den lokala självstyrelsen 

också i övrigt. Angående förhållandet mellan städerna 

och staten i Sverige-Finland, liksom i Danmark och 

Norge, konstaterar Herlitz, att städerna i allmänhet 

inte drabbades av beslut som fattats utan att deras 

röst blivit hörd. 

Den kommunala självstyrelsen som således uppstod i 

de nordiska samhällena påverkades senare också av 

statliga beslut.7) Den kommunala förvaltningen stad

fästes genom lagstiftning på 1800-talet: i Norge 1837, 

i Sverige 1862, i Finland 1866 och i Danmark 1867. 

Kommunal självstyrelse och kommunal demokrati är 

inte synonyma begrepp. Demokrati betecknar, enligt 

Ross, en teknik enligt vilken politiska beslut fat

tas. 8) Kommunal demokrati innebär t ex att de förtro

endevalda, dvs kommuninvånarnas representanter, utses 

genom allmänna, direkta och hemliga val samt att 

åsiktsbildningen sköts av fria politiska partier.9) 

Insikten om att lokal självstyrelse kan fungera 

även om demokratin inte är en realitet präglar resone-
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mangen inom den svenska kommunalforskningsgrupp som 

påbörjade sin verksamhet under 1960-talet. De forsk

ningsresultat som denna redovisade kännetecknas av fö

reställningen att självstyrelsen har två egenskaper av 

särskild betydelse. Dessa egenskaper (eller, enligt 

gruppens egen terminologi, "värden") är demokrati och 

effektivitet. De kan variera på en skala och empiriskt 

anta allt från mycket höga till mycket låga värden. 

Självstyrelse förverkligas enligt detta betraktelse

sätt av institutioner, vars uppgift är att ansvara för 

att gemensamma angelägenheter sköts inom det territo

rium som självstyrelsen omfattar. Detta kan ske mer 

eller mindre effektivt och mer eller mindre demokra

tiskt . 10) 

Samhällsutvecklingen har hållit frågan om arbets-

och ansvarsfördelningen mellan nationella och kommuna

la politiska organ ständigt aktuell. I det statliga 

perspektivet har effektivitetsaspekter ofta övervägt 

när reformer genomförts. Exempel är kommunindelnings-

reformerna som i huvudsak gynnade effektiviteten på 

bekostnad av demokratiaspekterna. 

Frågan om den territoriella storleken på en själv-
f 

styrande enhet och därmed antalet medborgare som om

fattas av självstyrelsen har från tid till annan sys

selsatt beslutsfattare och vissa forskare. Svaret på 

frågan hur många medborgare som bör ingå i en lokal 

enhet varierar självfallet beroende på vilket resultat 

som bedöms mest angeläget och i vilken grad olika mål 

eller resultat antas stå i konflikt med verksamheten. 

Vissa forskare anser, att participation utöver valdel

tagande är det väsentliga och hävdar, att ju större en 

enhet är desto färre medborgare kan delta direkt samt 

utöva inflytande och kontroll.1!) 

Deltagandet riskerar emellertid att bli ointressant 

om enheten är mycket liten. 

"At the one extreme, then, the people vote but 
they do not rule; at the other they rule - but 
they have nothing to rule over. 

Å andra sidan hävdas ofta, att den administrativa ef
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fektiviteten blir mindre i små enheter. Det skulle så

ledes under vissa omständigheter "kunna råda ett sorts 

motsatsförhållande mellan demokrati och effektivitet. 

Att bestämma en storlek som är optimal ur båda syn

punkterna blir därmed en fråga om avvägning mellan två 

mål som inte samtidigt kan uppnås fullständigt. Ett 

ofta anfört exempel på en sådan motsättning är, att 

större enheter befolkningsmässigt sett ger ett bättre 

skatteunderlag samtidigt som demokrati blir svårare 

att förverkliga. 

Andra forskare hävdar, att det inte råder någon 

motsättning mellan demokrati och effektivitet.13) Det

ta resonemang baserar sig på den representativa demo

kratins principer. Demokrati förverkligas, enligt det

ta synsätt, dels genom allmänna val där alla invånare 

kan delta och tillsammans utse sina representanter, 

dels genom att de förtroendevalda är lyhörda för opi

nionsyttringar i medborgarleden. Om medborgarna an

ser, att de inte fått gehör för sina krav och önskemål 

kan representanterna bytas ut vid nästa val. Medbor

garnas deltagande i politiken yttrar sig i kontakter 

med de förtroendevalda, närvaro vid informationsmöten, 

aktivitet inom politiska partier etc.14) 

Sedan slutet av 1960-talet har s k 'lokala organ'* in

rättats i ett antal kommuner i Norden. Lokala organ 

finns också på andra håll i västvärlden. I början av 

detta sekel presenterades i USA idéer som där gick un

der beteckningen 'neighborhood government'. Sedan åt

minstone tre decennier tillbaka förekommer motsvarande 

organ i ett flertal europeiska länder. Bakgrunden till 

inrättande och konstruktionen av organen varierar 

starkt. Ett gemensamt drag är, att målsättningarna ut

trycks som ökat medborgardeltagande, bättre informa

tionsspridning, decentralisering, lokal förankring av 

* Lokal betecknar i detta sammanhang subkommunal i 
motsats till 'lokal = kommunal'. På senare tid har 
benämningen 'lokala nämnder' vunnit insteg i den 
svenska debatten. Här används dock genomgående den 
hittills vedertagna termen 'lokala organ'. 
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politiska beslut, ökad effektivitet, bättre demokrati 

och en strävan att uppnå bättre kontakt mellan väljare 

och valda.15) j Norden har diskussionerna om organen i 

allmänhet startat i de stora städerna och spritts till 

mindre orter. 

Termen 'lokalt organ' betecknar inget enhetligt fe

nomen. De företeelser som analyseras i avhandlingen 

måste uppfylla följande nödvändiga och tillsammans 

tillräckliga villkor: 

att ett direktvalt kommunalt organ, t ex fullmäktige 

för Sverige, beslutat att göra det möjligt att in

rätta lokala organ i den egna kommunen, 

att organen - bestående av representanter för politis

ka partier och/eller andra organiserade intresse

grupper - har till uppgift att endera endast ge 

råd beträffande verksamheten eller att ge råd och 

dessutom självständigt fatta vissa beslutlG) samt 

att verksamheten inte omfattar hela kommunen utan en

dast en territoriellt avgränsad del av denna eller 

en viss institution. 

'Lokalt organ' används ibland i debatten som beteck

ning på spontant bildade organisationer av typen ak

tionsgrupper. Sådana sammanslutningar kan ha ambitio

nen att 'styra' verksamheten i ett geografiskt område. 

Som framgått av definitionen inkluderas de emellertid 

inte i det objekt som här står i fokus för intresset. 

Lokala organ är således, som de definieras här, en 

speciell typ av kommunala nämnder. 1*7) 

Ett vanligt förekommande svar på frågan varför de 

bör inrättas är, att organen i egenskap av kommunala 

nämnder är uttryck för en strävan att decentralisera, 

dvs att föra över befogenheter till en lägre nivå i 

den politiska och/eller administrativa sfären.18) Syf

tet med organen är, enligt vissa förespråkare, att öka 

medborgardeltagandet och bl a därigenom förbättra de

mokratin samt att öka effektiviteten, eller annorlunda 

uttryckt att förändra det politiska systemet och dess 

funktioner i något avseende. Enligt andra förespråkare 
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ar syftet att underlätta för kommunerna att artikulera 

och organisera sina egna behov och krav, även om dessa 

skulle vara andra än statens och rent av i vissa fall 

leda till agerande som går ut på att bekämpa statlig 

policy. 

Det är av strategisk betydelse för de lokala orga

nens verksamhet om de begränsas till enbart en sektor 

eller om de spänner över mer än ett område, exempelvis 

fattigvård och undervisning. Den typ av lokala organ 

som enbart behandlar ett etablerat politikområde, som 

utbildning, fritid, social verksamhet eller byggande, 

kallas här för 'sektorsspecifika' och de som spänner 

över flera för 'sektorsövergripande'. En annan indel

ningsgrund är huruvida organen är enbart rådgivande 

eller om de också har beslutande uppgifter. Beslutan

derätten är ibland sammankopplad med viss egen budget 

som det lokala organet kan förfoga över. 

Om verksamhetens omfattning och organens besluts

kompetens beaktas kan lokala organ typologiseras som i 

figur 1.1 nedan. 

Figur 1.1. Olika typer av lokala organ. 

Organen är 

Enbart Beslutande* 
rådgivande och rådgivande 

En sektor A B 
Uppgifterna 
omfattar 

Två eller C D 
flera 
sektorer 

* 'Beslutande' används här i vid mening och syf
tar närmast på att objektet är 'beslut fattade 
av förvaltningsorgan'. 
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Lokala organ betraktas således som ett uttryck för de

centralisering i en kommun. Sektorsspecifika lokala 

organ (A och B i figuren ovan) kan karaktäriseras som 

en 'vertikal decentralisering'. Befogenheter förs ner 

till en lägre nivå inom en och samma sektor. Verksam

heten följer det traditionella synsättet t ex när det 

gäller fördelningspolitik, serviceförmedling och poli-

cyformulering. Eventuella förändringar äger rum inom 

sektorn. Förändringarna är inte heller avsedda att 

nämnvärt påverka verksamheten utanför sektorsgränser

na. 

De sektorsövergripande organen (C och D i figuren) 

ger uttryck för en 'horisontell decentralisering' där 

verksamheten är tänkt att präglas av samordning och 

integrering av den kommunala serviceproduktionen inom 

en geografiskt avgränsad del av en kommun. Utnyttjan

det av resurserna förväntas bli effektivare genom att 

fler politikområden kan överblickas i ett subkommunalt 

sammanhang. 

Vissa lokala organ (A och C i figuren) är en vari

ant av det som ofta kallas 'administrativ decentrali

sering '. Det lokala organet har vissa verkställande 

uppgifter och kan ibland fungera som opinionsförmedla

re. Uppgifter och ansvar förskjuts nedåt i det kommu

nala administrativa systemet. De formella besluten 

fattas däremot av centrala facknämnder, kommunstyrel

se och fullmäktige. 

De lokala organ som omfattas av beslutande (och 

rådgivande) befogenheter (B och D i figuren) är ut

tryck för en 'politisk decentralisering'. Härmed av

ses, att politiskt utsedda representanter fattar de 

formella beslut som rör en del av kommunens territo

rium alternativt en eller flera institutioner. En viss 

del av beslutanderätten förökjuts således nedåt i det 

kommunalpolitiska systemet. 

Lokala organ har, som redan framgått, en lång tradi

tion i Norden. I det följande redovisas mera precist 

när embryon till organen började finnas. Detta sker i 

syfte att öka förståelsen för de sammanhang i vilka 
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reformerna förekommit och visa, att de lokala organen 

förändrats över tid. 

År 1866 infördes i Finland regler i kommunallagen, 

vilka innebar att 'kommunaldistrikt' fick inrättas.19) 

Distrikten, som skulle utgöra delar av kommuner, var 

avsedda att handha uppgifter inom undervisning och 

fattigvård. Är 1898 tillkom möjligheten att införa 

'tättbefolkade samhällen', dvs på landsbygden bildade 

enheter för ordnande och handhavande av gemensamma an

gelägenheter inom tätare bosättning. Samhällena hade 

rätt att pålägga sina medlemmar skatt för att bestrida 

utgifterna för verksamheten. De kunde tillsätta nämn

der och anställa förvaltningstjänstemän. De tättbefol

kade samhällena kunde teoretiskt omfatta områden som 

tillhörde olika kommuner inom ett och samma län. Läns

styrelsen fastställde stadgar och reglementen samt ut

övade tillsyn. 

Kommunaldistrikt inrättades aldrig i Finland trots 

att lagstiftningen gjorde detta möjligt. Bestämmelser

na försvann i samband med den senaste revideringen av 

kommunallagen år 1977. Tättbefolkade samhällen nybil

dades fram till omkring år 1920 och bestod sedan yt

terligare några årtionden. De sista upplöstes år 1955. 

Kommunallagens regler om kommunaldistrikt och tätt

befolkade samhällen åberopades i samband med att de

batten om lokala organ inleddes. Vid början av 1940-

talet framfördes i Helsingfors förslag om inrättande 

av 'förstadsnämnder', 'kommunaldistrikt' och 'lokala 

rådgivande delegationer'. Dessa skiljde sig från de 

nyss nämnda, tidigare existerande, därigenom att de 

avsågs bli enbart rådgivande. Under 1960-talet, när 

sammanläggningen av de finländska kommunerna till 

större enheter utreddes och diskuterades, övervägdes 

också inrättande av lokala organ. 

År 1964 föreslog en kommitté', att Helsingfors skul

le införa s k 'distriktsförvaltning' där de geografis

ka gränserna skulle motsvara f d kommuner. I varje om

råde skulle ett beslutande organ - distriktsfullmäkti

ge - utses av fullmäktige. Distriktsstyrelser före

slogs handha verkställandet av besluten. Lämpliga upp



9 

gifter fanns inom områden som kultur, t ex bibliotek, 

fritid och rekreation, undervisning, social- och häl

sovård samt planering. Dessutom skulle varje område få 

initiativ- och remissrätt i frågor som rörde respekti

ve distrikt. Förvaltningskontor för social- och hälso

vård samt bibliotek skulle placeras ute i kommundelar

na. Beträffande budgeten övervägde kommitte'n två al

ternativ. Antingen kunde fullmäktige bevilja medel som 

fritt fick disponeras av distrikten eller också kunde 

fullmäktige reglera medelsanvändningen i detalj. För

slaget om distriktsförvaltning blev dock inte antaget 

av stadsfullmäktige i Helsingfors. 

Vid den senaste revideringen av kommunallagen kom 

frågan om lokala organ ånyo upp till diskussion. De 

gamla reglerna om kommunaldistrikt och tättbefolkade 

samhällen ersattes av nya om kommundelsförvaltning. 

Sedermera inleddes försök i Finland med 'kommundels-

fullmäktige' i Uleåborg år 1978 och ' lokalkommitte'er ' 

i Helsingfors år 1981.20) oe förra skulle, enligt kom

munallagens intentioner, ha viss beslutanderätt, medan 

de senare avsågs bli enbart rådgivande. 

I Sverige finns en historisk tradition med organ av 

motsvarande slag som de finländska tättbefolkade sam

hällena, nämligen municipalsamhällen. När lokala organ 

började diskuteras i Sverige gjordes emellertid inga 

explicita kopplingar till tidigare, liknande former. 

Frågan om lokala organ, s k stadsdelsråd, blev ak

tuell år 1946 genom en motion från folkpartiet i 

Stockholms stadsfullmäktige.21) j motionen föreslogs 

inrättande av direktvalda organ för olika stadsdelar. 

Argumenten var, att administrationen blivit svårhan

terlig eftersom staden både till yta och folkmängd var 

stor. Man ansåg det också vara svårt att få fram med

borgarnas synpunkter i olikä frågor. Under de närmaste 

årtiondena återkom folkpartiet med liknande motio

ner. 22) Y)e stadsdelsråd som diskuterades i Stockholm 

föreslogs få rätt att göra framställningar i frågor 

som rörde stadsdelen samt rätt att avge yttranden i 

sådana frågor. Någon beslutanderätt skulle råden däre

mot inte få. 
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Debatten i riksdagen inleddes i början av 1960-ta-

let med diskussioner i samband med kommunindelningsre-

formen.23) Folkpartiet och kommunisterna drev frågan 

om inrättande av lokala organ. Syftet var, enligt mo

tionerna, att aktivera medborgarna och att vidga den 

kommunala demokratin. De framlagda förslagen ledde 

emellertid vid denna tidpunkt inte till någon långtgå

ende debatt. 

Kommunalrättskommittén, som påbörjade sitt arbete 

år 1959, hade också i uppdrag att utreda om det fanns 

möjligheter till en starkare förankring av den lokala 

förvaltningen inom olika delar av en kommun.24) i sitt 

betänkande år 1965 ställde sig kommitte'n avvisande 

till förslag om delegation genom lokala organ. Kommit

te'n ansåg, att det skulle bli svårt att finna menings

fulla uppgifter för organen, att den s k likställig

hetsprincipen skulle åsidosättas samt att det inte var 

önskvärt att i de nya blockkommunerna främja känslan 

av samhörighet inom de kommundelar som tidigare ut

gjort självständiga kommuner. 

De första lokala organen i Sverige tillkom år 1969 

då Luleå införde kommundelsråd, dvs lokala organ med 

enbart rådgivande uppgifter i en kommundel. År 1974 

bildades institutionsstyrelser (lokala organ med för

valtningsuppgifter för en eller flera anläggningar 

inom ett eller flera fackområden) i Botkyrka, Finspång 

och Luleå. Ungefär vid samma tidpunkt införde ett an

tal kommuner sociala distriktsnämnder med stöd av la

gen om social centralnämnd.25) senare inrättades dis

triktsnämnder också inom andra fackområden. En dis

triktsnämnd är ett lokalt organ som är knutet till en 

viss geografisk del av en kommun och med uppgifter 

inom ett enda fackområde. Örebro var först med att in

rätta kommundelsnämnder år 1980. Kommundelsnämnder är 

knutna till en geografisk del av en kommun och har 

förvaltningsuppgifter inom flera sektorer. 

I Norge och Danmark synes ingen tradition ha exis

terat med organ liknande dem som funnits i Finland och 

Sverige. Självstyrelsetanken är ändå, som inlednings

vis framgått, ett viktigt inslag i de norska och dans
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ka kommunerna. Den tidiga debatten om lokala organ är 

emellertid inte lika omfattande i dessa två länder. 

De första tankarna om lokala organ i Norge - by-

delsutvalg med, i första hand, rådgivande uppgifter -

presenterades år 1961 i en tidskriftsartikel av en so

cialdemokratisk kommunpolitiker i Oslo.26) Orsaken 

till att lokala organ borde inrättas uppgavs i arti

keln vara att fullmäktige sällan hade tid att behand

la de mindre frågorna av mera lokal karaktär. Sådana 

frågor var också viktiga för medborgarna och krävde 

därför ett forum. Samma år ställde en ledamot av Vens

tre en interpellation i Oslo fullmäktige med krav på 

åtgärder för att förverkliga ide'erna om lokala organ. 

Året därpå lades ett liknande förslag fram av en av 

kommunisterna. Inga beslut fattades dock om inrättande 

av sådana organ. 

I mitten på 1960-talet tillsattes ett par kommitté

er i Oslo med uppgift att utreda de frågor som ställts 

i interpellationerna från Venstre och kommunisterna. 

En av kommittéerna, den s k administrationskommittén, 

framhöll särskilt att det var viktigt att medborgarna 

fick större möjligheter att medverka i kommunala sam

manhang. 

Under slutet av 1960-talet uppstod ett visst in

tresse för lokala organ i några delar av Oslo kommun. 

Organen ansågs inte bara lämpliga som fora för diskus

sion utan också som viktiga förbindelselänkar mellan 

den lokala och den subkommunala nivån. Bydelsutvalg 

började införas i Norge år 1973. Först med att inrätta 

sådana organ var Oslo, Ski och Skien. 

År 1969 presenterades de första förslagen om lokala 

organ i Danmark i samband med diskussioner om kommuna

la indelningar. Folketinget behandlade år 1976 frågan 

om inrättande av rådgivande bydelsråd i Köpenhamn. 

Danmark skiljer sig från de tre övriga länderna genom 

att kommunerna inte, trots debatter och förslag, fram 

till år 1986 förändrat sin organisation genom att in

rätta lokala organ. 
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Avhandlingens syfte och disposition 

Syftet med föreliggande avhandling är att beskriva och 

jämföra uppkomst och förekomst av sektorsövergripande 

lokala organ i Finland, Norge och Sverige under perio

den 1968-1986 samt att i vissa avseenden belysa effek

ter av organens verksamhet. När det gäller Danmark 

analyseras debatten och frågan ställs om varför lokala 

organ inte införts under denna period. Syftet är också 

att åskådliggöra vissa inslag i de nordiska ländernas 

politik genom att följa frågan om lokala organ från 

idé till praktisk verklighet. 

Tidsperioden 1968-1986 har valts av flera skäl. Ett 

är att debatten om participation återkommer vid slutet 

av 1960-talet. 'Deltagande' ges visserligen olika in

nebörd av skilda förespråkare, men inte desto mindre 

gäller, att frågan om medborgarnas engagemang domine

rar debatten liksom det vetenskapliga tänkandet i de

mokratifrågor .27) Ett annat skäl är, att den nu pågå

ende verksamheten med lokala organ tar sin början i 

Norden omkring år 1968. Det är också vid denna tid

punkt som det ekonomiska klimatet börjar förändras, 

från tillväxt mot stagnation.28) De ekonomiska föränd

ringar som inträffade i slutet av 1960-talet är av den 

omfattningen att den klassiska, sektorsbaserade för

delningspolitiken av vissa uppfattats som svår att 

förverkliga. Andra metoder att fördela värden, t ex 

genom att anknyta till territorium, har blivit aktuel-

la.29) 

År 1986 är en lämplig brytpunkt i den meningen att 

lokala organ nu röner större uppmärksamhet än tidigare 

under 1980-talet. I respektive land arbetar sittande 

utredningar med olika spörsmål som rör organen och de

ras verksamhet. Vissa kommuner avvaktar resultat från 

utredningarna i syfte att eventuellt inrätta lokala 

organ. Andra fortsätter att vidareutveckla den verk

samhet med lokala organ som redan pågår. 

Avhandlingen innehåller två delar. Del I, som om

fattar kapitlen 2-4, tar upp debatt och lagstiftning 

som är av den karaktären, att hinder undanröjes eller 
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förutsättningar skapas för att inrätta och bedriva 

verksamhet med lokala organ. Del II, som omfattar ka

pitlen 5-7, syftar till att beskriva hur lokala organ 

faktiskt fungerar i några av de nordiska kommuner där 

de införts. 

Verksamhet med lokala organ kan, som framgått, om

fatta en viss geografisk del av en kommun eller en 

viss institution. Framställningen begränsas i del II 

till att gälla sektorsövergripande lokala organ. In

rättande av lokala organ för en mindre del av en kom

mun antyder att storlek (befolkningsmässigt och/eller 

geografiskt) av kommunala beslutsfattare uppfattas 

spela roll när det gäller att förverkliga demokrati 

och effektivitet. Den jämförelsevis stora innovativa 

potentialen hos de sektorsövergripande lokala organen 

är huvudskälet till att framställningen i del II kon

centreras till just sektorsövergripande organ. Därtill 

kommer att sådana organ, i motsats till de sektorsspe

cifika, har diskuterats i samtliga fyra länder som här 

är aktuella. Sektorsövergripande lokala organ kallas 

bl a i Danmark för bydelsråd, lokalråd, kvartersråd 

och distriktsfullmäktige, i Finland för lokalkommitté 

och kommundelsfullmäktige, i Norge för bydelsutvalg, 

grendeutvalg, kretsestyre och kommunedelsutvalg samt i 

Sverige för kommundelsråd och kommundelsnämnd. 

Gällande lagstiftning och den nationella debatten an

ger gränserna för verksamhet med lokala organ och där

med också den nationella nivåns officiella syn på den 

lokala nivåns handlingsfrihet. Debatt och lagstiftning 

är till viss del nödvändiga, men knappast tillräckliga 

villkor för lokala organs tillkomst. Flera faktorer 

torde spela in i fråga om både uppkomst och förekomst. 

I det moderna samhället sker allt mindre av styr

ningen från politiska organ med 'hårda' instrument åt

följda av sanktioner. Övertalning, utbildning, diskus

sion och dylikt har i långa stycken ersatt order och 

kontroll.^0) i detta sammanhang är både debatt och 

lagstiftning att betrakta som en sorts mjuka instru

ment av stor betydelse för uppkomst och förekomst av 
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lokala organ. Tyngdpunkten läggs på att övertyga så 

många inblandade aktörer som möjligt om det lämpliga i 

att bidra till att förverkliga ofta diffust angivna 

mål. Den debatt som föregår en reform blir av den an

ledningen viktig som bas för tolkningar av till exem

pel den lokala handlingsfriheten. 

I kapitel två, i vilket alla fyra länderna behand

las, redogörs ländervis för debatter på nationell ni

vå. Syftet med kapitlet är att framhålla likheter och 

skillnader beträffande innehållet i dessa inklusive de 

offentliga utredningar som debatterna baserat sig på. 

Uppmärksamheten riktas på de argument som förts fram 

både för och emot sektorsövergripande lokala organ, 

hur organen skall utses, deras kompetens och organisa

tion samt i vad mån begrepp som decentralisering, de

mokratisering, effektivisering etc använts i debatten. 

De frågor som ställs är: 

Vilka explicita mål angav debattörerna på natio
nell nivå för att inrätta sektorsövergripande lo
kala organ och/eller utforma lagstiftning som 
tillåter att lokala organ införs? 

Har dessa mål förändrats över tid och i så fall 
hur? 

Kapitel tre behandlar ländervis den lagstiftning som 

gäller sektorsövergripande lokala organ i Finland, 

Norge och Sverige. Danmark har, som tidigare nämnts, 

inte infört sådana organ och de legala möjligheterna 

inte prövats eller diskuterats i någon nämnvärd ut

sträckning under den här aktuella tidsperioden. 

Regler fyller uppgiften att underlätta beslutspro

cedurerna och att göra det enklare att utkräva an

svar. 31) Detaljerade lagregler riskerar emellertid att 

snabbt bli föråldrade. Det föreskrivna och det tilläm

pade stämmer kanske inte alltid överens. Övergripande 

formuleringar, som medger friare tolkningsmöjligheter, 

medför att beslutsfattare kan jämföra olika förverkli

gade alternativ för att senare eventuellt fastslå vil

ka regler som i fortsättningen bör gälla, liksom på 

vilka punkter det överhuvudtaget är nödvändigt med 
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lagregler. Det förhåller sig också så att även mycket 

exakt formulerade regler ibland ger utrymme för andra 

tolkningar.32 ) 

I Finland och Norge regleras verksamheten med sek-

torsövergripande lokala organ genom stadganden i res

pektive kommunallag och i Sverige finns, förutom kom

munallagen, en särskild lag om lokala organ. Kapitlet 

behandlar hur organen formellt skall utses, vilka ar

betsformer som gäller, förhållanden till överordnade 

liksom till andra kommunala organ, hur verksamheten 

skall finansieras'samt vilka likheter och skillnader 

som finns länderna emellan. De frågor som ställs i ka

pitel tre är: 

Vilken karaktär har den lagstiftning som avser 
att normera/reglera verksamheten med sektorsöver-
gripande lokala organ i Finland, Norge och Sve
rige? 

Vad är tillåtet respektive förbjudet enligt gäl
lande lag? 

Vilket utrymme ger respektive lag i praktiken? 

Förklaringar till förekomst eller frånvaro av lokala 

organ kan inte enbart sökas i beslutsfattarnas mål och 

motiv utan också i yttre förhållanden som utvecklingen 

i samhället. För att förstå varför lokala organ upp

kommer och förekommer i vissa kommuner är det viktigt 

att ta hänsyn till vad som skett och sker både i sam

hället och på olika nivåer inom stat och kommun. Loka

la organ betraktas därmed som en del av en helhet. 

I kapitel fyra analyseras egenskaper hos länderna 

och kommunerna i syfte att förklara varför lokala or

gan uppkommer alternativt inte uppkommer. Alla de fyra 

nordiska länderna ingår. Debatt på nationell nivå och 

lagstiftning om organen bildar utgångspunkt för analy

sen. De frågor som ställs är: 

Varför kom lokala organ upp på den politiska 
dagordningen i de nordiska länderna? 

Varför förekommer organen i varierande utsträck
ning i Norden? 
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Vilka egenskaper hos länderna respektive kommu
nerna kan belysa hur och varför förhållanden mel
lan olika nivåer förändrats? 

I avhandlingens andra del analyseras vad de sektors-

övergripande lokala organ, som införts, gör i respek

tive land och kommuner. Härvidlag jämförs organ med 

enbart rådgivande uppgifter med sådana som också har 

beslutanderätt. (Finland behandlas i kapitel fem, Nor

ge i kapitel sex och Sverige i kapitel sju.) De kommu

ner som ingår skall ses som exempel på hur verksamhe

ten med sådana organ har förverkligats. Varje kapitel 

utgår från de uttalade målsättningarna med lokala or

gan i respektive kommun. De mätningar som redovisas 

kopplas till målsättningarna. Av den anledningen blir 

också varje landkapitel något olika. 

Kommunfullmäktiges beslut om kompetens och organi

sation utgör, förutom målsättningsbesluten, grundval 

för lokala organs verksamhet. Sådana beslut syftar 

till att sätta gränser för handlingsfriheten på det 

subkommunala planet. Hur organen utformas kan påverkas 

av debatter och beslut som fattas på den nationella 

nivån såväl som av opinionsläget i den egna kommunen. 

Organ kan skapas för att fylla ett eller flera syften 

som hänger ihop med faktorer i den kommunala eller na

tionella miljön. 

Uppmärksamheten i kapitlen 5-7 riktas mot de för

troendevalda och medborgarna, två centrala aktörer i 

nordisk demokrati. Väljarna förväntas ge uttryck för 

sina önskemål och krav när det gäller hur samhället 

skall vara uppbyggt och hur det skall styras.33) oe 

artikulerar sina önskemål genom att delta i val och 

kan på andra sätt delta och utöva inflytande mellan 

valtillfällena. Det är också viktigt att beslutsfat

tarna rekryteras så att de blir representativa för 

medborgarna/väljarna. 

I ett demokratiskt system är det viktigt att poli

tiken uppfattas som legitim. Det gäller med andra ord 

för de valda att i stora drag ge medborgarna det de 

vill ha. De politiska beslut som fattas och de åtgär
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der som vidtas kan påverka legitimiteten antingen på 

kort eller på lång sikt. Övergripande, explicita mål 

formulerade i konkreta termer, som exempelvis inrät

tande av nya tjänster eller utökad service, är vanli

gen okontroversiella och skapar inte så ofta konflik

ter mellan olika politiska företrädare. Detta gäller i 

synnerhet i lägen där den offentliga ekonomin kan be

tecknas som god. Beslutsfattarna har emellertid inte 

enbart relativt okontroversiella mål för sitt handlan

de. På kort sikt kan deras intentioner vara att för

hindra att en 'känslig' fråga kommer upp på den poli

tiska dagordningen. Reformer av olika slag kan också 

tjäna ett mera långsiktigt syfte att reducera konflik

ter eller skapa konsensus.34) Syftet kan slutligen va

ra att "hänga med' i en allmän utvecklingstendens. 

Sistnämnda 'orsaker' till policybeslut kommer sällan 

eller aldrig till uttryck vid offentlig debatt. Olika 

mål kan självfallet förekomma samtidigt. Det som då 

blir intressant är var tyngdpunkten ligger. 

En fungerande kommunikation mellan väljarna och de 

valda ger förutsättningar för att krav och önskemål 

kan beaktas i den politiska processen. 

"The political dimension in democratic forms of 
decentralization means that local government 
enjoys the advantage of the two-way flow of 
information between government and governed which 
is an important feature of democracy. The 
apparatus of representation in the localities may 
thus increase the local policy-maker's capacity 
to reflect local demands and opinions."35; 

Om kommunikationen mellan väljare och valda fungerar 

tillfredsställande kan beslut fattas och verkställas 

enligt de principer som vid varje givet tillfälle är 

mest fördelaktigt sett både ur väljarnas och de valdas 

synpunkt, men också med beaktande av de ekonomiska 

villkor som gäller. 

Demokratiföreställningarna innebär med andra ord 

att den förda politiken, för att uppfattas som legi

tim, förutsätter att vissa minimikrav är uppfyllda i 

fråga om participation, rekrytering, artikulering och 
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kommunikation (mellan väljare och valda). Det finns 

bland en del politiker och forskare en föreställning 

om att vissa av det politiska systemets funktioner är 

något som lättare förverkligas på lokal nivå. 

"Local government, it is argued, is responsive to 
the needs of the community. Needs are identified 
by decision-makers with intimate knowledge of the 
locality and answerable to local interests36) 

Analysen av lokala organs verksamhet gäller frågan om 

huruvida funktionerna förändras, dvs om de ökar, mins

kar eller förblir oförändrade. Följande frågor besva

ras i kapitlen 5-7 : 

Vilka är kommunernas uttalade mål med sektors-
övergripande lokala organ? 

Vilken verksamhet har bedrivits i olika kommuner? 

Har man lyckats uppnå de fastställda målen med 
verksamheten? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan olika 
typer av sektorsövergripande lokala organ inom 
respektive land? 

Vilka effekter kan verksamhet med sektorsövergri
pande lokala organ få för det politiska systemet 
när det gäller participation, rekrytering, arti-
kulering och kommunikation? 
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Kommunerna i Norden 

De nordiska länderna "har, som redan nämnts, en själv

styrelsetradition som värnar om det lokala självbe-

stämmandet. Det sätt varpå kommunerna i respektive 

land är organiserade och arbetar samt relationerna 

mellan stat och kommun är historiskt betingade. För 

att placera lokala organ i sitt sammanhang är det vik

tigt att karaktärisera de nordiska länderna när det 

gäller kommunernas storlek, kompetens och relationer 

till andra nivåer inom den offentliga sektorn. För att 

förstå debatt och lagstiftning om organen krävs kun

skaper om hur den lokala nivån i stora drag ser ut och 

fungerar. En beskrivning av kommunernas utveckling 

tjänar således som underlag för analysen av vilken 

roll de lokala organen spelar för den kommunala själv

styrelsen i respektive land. 

De nordiska länderna är, i jämförelse med sin omvärld, 

relativt homogena.37) oe påminner om varandra både 

kulturellt och i fråga om politisk struktur. Den his

toriska bakgrunden är i stort densamma med periodvis 

gemensamt styre, t ex Sverige-Finland, Sverige-Norge 

och Danmark-Norge. 

Den offentliga förvaltningen i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige är indelad i sektorer som omfattar 

sociala frågor, kulturfrågor, utbildningsfrågor 

etc.38) indelningen finns i alla länderna på natio

nell och lokal nivå. Gränserna mellan olika förvalt

ningar är inte alltid dragna på exakt samma sätt, men 

indelningen är i grova drag densamma i de fyra länder

na. De likheter som framkommer vid en ytlig betraktel

se förbyts emellertid i skillnader när en jämförelse 

mellan länderna fördjupas. 

Under de senaste årtiondena har den offentliga sek

torn expanderat på de flesta håll i västvärlden. Ök

ningen för de fyra länder, som här är aktuella, kan 

åskådliggöras genom en presentation av de offentliga 

utgifternas andel av bruttonationalprodukten (BNP) un

der en följd av år. 
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Tabell 1.1. Offentliga utgifter i procent av BNP 
1968-1984. 

Är Danmark Finland Norge Sverige 

1960 24,8 26,6 29,9 31,0 
1968 36, 3 32,8 37,9 42,8 
1973 42,1 31,0 44,6 44, 7 
1974 45,9 32,0 44,6 48,1 
1975 48, 2 36, 1 48,4 48,9 
1976 47,8 37,0 50, 3 51,7 
1977 48,9 38, 2 52,1 57,5 
1978 50,6 37, 7 54,4 59, 2 
1979 53, 2 36,6 52,9 60,7 
1980 56, 2 36,5 50,7 61,6 
1981 59,8 37, 3 50, 3 64,6 
1982 61, 2 39,0 50,8 66,6 
1983 61,6 40, 3 50,9 66, 2 
1984 60,7 39,9 49,4 63, 7 

Källa: OECD Economic Outlook 1985. 

Ar 1960 stod de fyra länderna på ungefär samma nivå i 

fråga om offentliga utgifters andel av respektive BNP. 

Vid 1980-talets mitt utgjorde andelen mer än 60% av 

BNP i Danmark och Sverige. För Norge och Finland är 

motsvarande siffror lägre och uppgår till cirka 50% 

respektive 40%. Merparten av de offentliga utgifterna 

är numera kommunala.39) 

Den kommunala förvaltningen grundlades genom lag

stiftning på 1800-talet. De kommunallagar som gäller 

idag är i Finland och Sverige från år 1977, i Danmark 

från år 1968 och i Norge från år 1954. Lagarna har ge

nomgått vissa revideringar efter tillkomsten. En vik

tig skillnad mellan länderna är att kommunallagen för 

varje kommun i Danmark och Norge kompletteras med 

tilläggsbestämmelser (vedtaegter). Fullmäktige fattar 

beslut om tilläggsbestämmelserna och dessa fastställs 

sedan av statliga myndigheter. Den svenska och den 

finländska kommunallagen innehåller, jämfört med den 

danska och den norska, fler regler om arbetsformerna 

för de kommunala organen. 

Kommunsammanläggningar har sedan 1950-talet ägt rum 

i hela Norden. Åtgärderna har varit olika långtgående. 
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De har också genomförts vid något olika tidpunkter 

(jämför tabell 1.2). Huvudmotivet till sammanslagning

arna har varit detsamma i länderna. Genom att bilda 

större enheter ville man bl a garantera en viss mini

mistandard på den kommunala servicen. 

Tabell 1.2. Antal kommuner i Norden. 

Är 1950-53 1960-61 1974 1984 

Danmark 1 390 1 389 275 275 

Finland 549 548 477 461 

Norge 744 732 443 454 

Sverige 2 498 1 029 278 284 

Källor: Dansk statistisk årbog 1951, 1960; Statis
tisk årsbok för Finland 1953, 1960; Norsk statis
tisk årbok 1950, 1960; Statistisk årsbok för Sveri
ge 1951, 1961; NU 1975:38, NU 1984:16. 

Då det gäller minskningen i antalet kommuner blev re

formen i Sverige, liksom den i Danmark, omvälvande. I 

Norge halverades nära nog antalet kommuner, medan de 

finländska kommunsammanläggningarna aldrig genomfördes 

fullt ut. Ett flertal samtidiga reformer förändrade 

kompetensförhållandena mellan nationell, regional och 

lokal nivå inom den danska offentliga förvaltningen. 

Befolkningsmässigt är de nordiska kommunerna ganska 

olika. De svenska och de danska kommunerna är störst. 

Tabell 1.3 visar att spännvidden i befolkningsmängd 

mellan största och minsta kommun varierar avsevärt i 

respektive land. 
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Tabell 1.3. Befolkningsmängd i nordiska kommuner. 

Danmark 

Finland 

Norge 

Sverige 

Genomsnitt 

18 600 inv 

10 600 M 

9 100 " 

29 300 " 

Största kommun Minsta kommun 

490 589 inv 

484 471 " 

447 123 " 

653 478 M 

2 680 inv 
(Laesö) 

145 " 
(Sottunga) 

356 " 
(Modalen) 

3 156 " 
(Bjurholm) 

Anm. Huvudstaden är den största kommunen i alla fy
ra länderna. Uppgifterna avser följande perioder: 
Genomsnittet - december 1983; Största och minsta 
kommun - Danmark 1.1.1982, Finland 31.12.1983, Nor
ge 1.1.1984, Sverige 1.1.1985. 
Källor: Dansk statistisk årbog 1983; Statistisk 
årsbok för Finland 1984; Norsk statistisk årbok 
1984; Årsbok för Sveriges kommuner 1985; NU 
1984:16. 

I alla fyra länderna utses i kommunerna genom allmän

na val en representativ och beslutande församling. Den 

kallas i Sverige kommunfullmäktige, i Finland kommun-

eller stadsfullmäktige, i Norge kommune- eller bystyre 

och i Danmark kommunalbestyrelse eller i vissa större 

städer byråd. Denna församling utser i sin tur i tre 

av länderna ett verkställande organ: kommunstyrelse i 

Finland och Sverige samt formannskap i Norge. I de 

danska kommunerna handhas verkställigheten av de s k 

stående udvalgen och ibland av borgmesteren. I de tre 

övriga länderna finns också ett varierande antal sty

relser och nämnder, både obligatoriska och fakultati

va. Här föreligger en skillnad mellan Danmark och de 

övriga tre. Den danska kommunalbestyrelsen har vanli

gen hand om sådana uppgifter som i de andra länderna 

lagts på styrelser och nämnder. 

Antalet ledamöter i den danska kommunalbestyrelsen 

är betydligt mindre än i de övriga nordiska länderna. 

Som jämförelse kan nämnas att fullmäktige i Stockholm 

består av 101 ledamöter, stadsfullmäktige i Helsing

fors, liksom bystyret i Oslo av 85 ledamöter och kom-
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munalbestyrelsen i Köpenhamn av 55 ledamöter. 

De nordiska kommunerna har två typer av befogenhe

ter, s k specialreglerad och s k allmän kompetens. 

Kommunernas allmänna kompetens finns inskriven i både 

den svenska och den finländska kommunallagen. Den in

nebär kortfattat att kommunerna, inom vissa ramar, kan 

handha uppgifter som inte sköts av någon annan myndig

het. I den svenska kommunallagen heter det att "Kommun 

och landstingskommun får själva vårda sina angelägen

heter". 40) Motsvarande stadgande i den finländska kom

munallagen lyder "På kommun ankommer att handha till 

dess självstyrelse hörande och för kommunen i lag sär

skilt stadgade uppgifter".41) En viktig begränsning är 

att uppgifterna skall ha en viss anknytning till kom

munen, dvs inte vara en s k riksangelägenhet. Kontrol

len av hur kommunerna tolkar den allmänna kompetensen 

utövas av medborgarna genom den kommunala besvärsrät

ten, som gäller huruvida de valda församlingarnas be

slut av medborgarna uppfattas höra till 'kommunens an

gelägenheter' samt om de tillkommit på ett formellt 

riktigt sätt. 

I Danmark och i Norge har kommunerna också en all

män kompetens men den är inte inskriven i kommunalla

garna. I Norge talar man om en negativt begränsad kom

petens som i praktiken ger mycket vidsträckta befogen

heter, till exempel då det gäller affärsdrivande verk

samhet. Däremot saknar medborgarna i Danmark och Norge 

kommunal besvärsrätt. I stället inträder en statlig 

kontroll som avgör huruvida kommunerna håller sig inom 

ramen för vad som kan betraktas som allmän kompetens. 

Medborgarna kan, genom att vända sig till de statliga 

organen - indenrigsministeriet i Danmark och kommunal

og arbeidsdepartementet i Norge - få lagligheten i de 

kommunala besluten prövad. Därefter bedömer myndighe

ten i fråga om en granskning skall ske. 

En gemensam utveckling i de fyra länderna är ök

ningen av de uppgifter som handhas av kommunerna. Ett 

flertal speciallagar reglerar detta: lagar om hälso

vård, utbildning, socialvård, plan och byggande etc. 

De sociala utgifterna upptar numera en mycket stor del 
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av den samlade offentliga budgeten, I början av 1960-

talet utgjorde andelen sociala utgifter i de nordiska 

länderna omkring 10% av BNP. År 1981 hade andelen ökat 

till drygt 20% i Finland och Norge, omkring 30% i Dan

mark och 34% i Sverige.42) 

En stor del av den specialreglerade verksamheten 

finansieras genom statsbidrag. Kommunerna finansierar 

emellertid en allt större andel av sin verksamhet med 

skatt som de själva tar ut. I Danmark och i Norge har 

den offentliga utgiftsökningen som kommunerna därmed 

åstadkommer bedömts vara nödvändig att begränsa. Detta 

har skett genom att lagstiftning som anger ett skatte

tak införts. 

Finland saknar s k sekundärkommuner (amtskommune, 

fylkeskommune, landstingskommun). Uppgifter som i de 

andra länderna läggs på denna nivå sköts i Finland 

vanligen av kommunalförbund. I slutet av 1970-talet 

fanns det drygt 400 olika kommunalförbund i landet, 

både med specialreglerade och med fakultativa uppgif

ter. 

En skillnad mellan Finland och de övriga länderna 

är den regel i den finländska kommunallagen som ger 

medborgarna rätt att ta initiativ i frågor som rör den 

egna kommunen/kommundelen.43) Dessa initiativ eller 

'medborgarmotioner' skall minst en gång per år samman

fattas i en förteckning där det framgår vilka åtgärder 

som vidtagits eller ståndpunktstaganden som gjorts. 

Ärenden som inte färdigbehandlats skall också förteck

nas .44 ) 

Metod och material 

Avhandlingen har en beskrivande, en jämförande och en 

utvärderande ansats. Att jämföra de nordiska länderna 

är av flera skäl naturligt och viktigt. Faktorer som 

både underlättar och motiverar jämförelser är den ge

mensamma historiska bakgrunden, likheter i politiskt, 

kulturellt och ekonomiskt hänseende samt det faktum 
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att länderna samarbetar, utbyter erfarenheter och ofta 

agerar tillsammans på den internationella arenan. I 

relation till sin omvärld "kan Norden i många samman

hang betraktas som en enhet. 

Del I som behandlar debatt, lagstiftning och olika 

former av sektorsövergripande lokala organ fyller be

hovet att sätta in läsaren i de lokala organens fram

växt i respektive land. Beskrivningarna är ibland, av 

nödvändighet, ganska detaljerade i syfte att tydliggö

ra likheter och skillnader vid jämförelser mellan län

derna och mellan olika typer av lokala organ. Både för 

att förstå vad debatt och lagstiftning betyder och för 

att kunna förklara variation i fråga om effekter av 

organens verksamhet krävs, att en bedömning görs av 

hur mycket egenskaper hos länder betyder jämfört med 

egenskaper hos kommuner inom länderna. Detta innebär 

dels att lokala organ i ett land bör jämföras med mot

svarande företeelser i andra länder, liksom att ut

vecklingen från en form av lokala organ till en annan 

inom en och samma kommun beaktas. 

Eftersom analysen gäller komplicerade fenomen är 

det lätt att likheter mellan länder och kommuner fram

står i tydligare dager än olikheter. Jag har strävat 

efter att även belysa skillnaderna eftersom de bidrar 

till förståelsen av bakgrunden till uppkomst och före

komst samt effekter av lokala organ. 

Utvärderingen omfattar både debatt och lagstiftning 

om samt verksamhet med lokala organ. Traditionella ut

värderingar, liksom policy-studier i allmänhet, be

gränsas ofta av att de 

"...are micro rather than macro. They focus 
on specific institutions rather than on the 
character of the system in which such 
institutions operate and how the system 
determines the outcomes of micro level 
behavior."^5) 

En generell svårighet vid utvärderingar är att målfor

muleringar ofta är oklara både för forskare, besluts

fattare och verkställare.^6) Det är också skillnad 

mellan olika typer av mål, vilket har konsekvenser för 
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både hur lätta de är att utvärdera och när utvärdering 

kan och bör göras. Kortsiktiga och konkreta mål som 

att öka antalet förtroendevalda kan både nås snabbt 

och utvärderas på ett relativt enkelt sätt. Långsikti

ga och mera abstrakta mål som att öka samordningen tar 

längre tid att uppnå, eftersom de förutsätter föränd

rade arbetsformer och synsätt hos de agerande. Det är 

dessutom vanligt att de ursprungliga, officiella målen 

förändras efter hand som verksamheten pågår. Ibland 

inträffar det också att motstridiga intressen förenas 

kring samma mål, men av olika skäl.47) Verkligheten är 

således mångfacetterad och inte alltid 'rationell' i 

förhållande till en beslutsfattares mål. Till svårig

heterna att utvärdera bidrar, förutom det faktum att 

målen kan vara mångtydiga, retoriska och stadda i ut

veckling, också den omständigheten att antalet inblan

dade aktörer ofta är många.48) 

Vissa forskare har på ett förtjänstfullt sätt vid

gat utvärderingsperspektivet till att omfatta makro-

analys och mer komplexa situationer. Franke-Wikberg 

poängterar vikten av att i en utvärdering belysa hur 

verkligheten faktiskt ser ut och inte enbart hur den 

bör se ut.49) Makroperspektivet tillgodoses, enligt 

henne, genom att process, resultat samt yttre och in

re förutsättningar på olika nivåer relateras till va

randra. Hjern betonar nödvändigheten av att inte redu

cera komplexiteten i en utvärderingssituation så, att 

den utmynnar i entydiga mål och få aktörer.50) Lokala 

organ betraktas således här som delar av en större 

helhet. 

Det material som ligger till grund för kapitel två ut

görs av motioner, propositioner, offentliga utredning

ar m m om sektorsövergripande lokala organ. Syftet med 

kapitlet är att översiktligt analysera den argumenta

tion som förts i de offentliga sammanhangen och ge en 

bild av debattläget. Debatterna har valts ut bl a via 

index i de olika riksdagstrycken genom sökord som 'lo

kala organ', 'närdemokrati', 'bydelsråd' osv. Genom 

att gå bakåt i tiden har vissa debatter kunnat spåras 
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genom hänvisningar i olika utredningar, utskottsbered

ningar och liknande material. 

Den metod som här kommit till användning kan karak

täriseras som en form av innehållslig idéanalys. "En 

debatt kan handla om ett så viktigt problem, att den 

kan vara värd att studera enbart för sitt sakliga in

nehålls skull."51) De argument som analyseras i kapi

tel två gäller varför lokala organ bör inrättas, för-

och nackdelar med olika typer av organ, beslut om lag

stiftning, hur organen skall utses, organisation och 

kompetens samt på vilket sätt organen skall betraktas 

i relation till sin omvärld (decentralisering, demo

kratisering, effektivisering). De olika argumenten be

döms mera ytligt. Indelningen 'för' och 'emot' syftar 

endast till att översiktligt strukturera det omfattan

de materialet. 

Riksdagstryckets omfattning varierar i respektive 

land, beroende på hur många debatter som förts, i hur 

många år frågan varit aktuell och hur många offentli

ga utredningar som tillsatts. Antalet motioner och 

propositioner där lokala organ behandlats är störst i 

Sverige. Eftersom frågan varit aktuell där under många 

år (vissa motioner har lagts fram år efter år med näs

tan samma ordalydelse) är riksdagsbehandlingen i ut

skott och som debatter omfattande. I Danmark har ett 

antal motioner och propositioner lagts fram, men däre

mot endast en utredning tillsatts. I Finland och Norge 

är förhållandena de motsatta. Där förekommer inga el

ler få motioner och propositioner, men rätt många of

fentliga utredningar. 

En terminologisk förvirring uppstår lätt då länder 

med olika språk ingår. "Alla de fyra språken, också 

finskan, har ett betydelsesystem eller en semantik, 

som är närbesläktad. Trots detta finns det självfallet 

en hel mängd olika termer som trots yttre likhet kan 

ha olika betydelse."52) I vissa fall har termen lokalt 

organ getts olika innehåll i respektive land. Samma 

beteckning används ibland för olika typer av lokala 

organ. Ett exempel är former som getts prefixet 'dis

trikts-'. I Sverige finns distriktsnämnder, en form av 
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sektorsspecifika lokala organ. I Danmark förekommer i 

debatten förslag om distriktsnämnder, distriktsfull

mäktige och distriktskommuner i betydelsen sektors-

övergripande lokala organ. I Finland diskuterades un

der 1960-talet också en typ av distriktsfullmäktige 

med uppgifter från flera sektorer. 

Det har förelegat vissa svårigheter att renodla in

nehållet i debatterna. I den debatt som förts på det 

nationella planet förekommer ofta att utredningar ba

seras på förhållanden i någon eller några enskilda 

kommuner. I kapitel två har jag så långt det varit 

möjligt undvikit att ta med beskrivningar av händelse

förlopp och verksamhet med lokala organ i namngivna 

kommuner. 

Få källor finns att tillgå då det gäller material 

till kapitel tre om lagstiftningen. Med undantag för 

förarbeten finns endast ett fåtal tolkningar gjorda av 

jurister, som vanligen också deltagit i de kommittéer 

som förberett lagarna. I materialet diskuteras ofta 

tänkbara lösningar medan explicit hänsyn till praktis

ka arrangemang av lokala organ i kommunerna inte tas. 

I kapitlet analyseras innehållet i lagtexter, lagkom

mentarer och vissa förarbeten till lagarna med avseen

de på inrättande av lokala organ, arbetsformer, rela

tion till överordnade organ och finansiering. 

Materialet till kapitel fem, sex och sju utgörs av 

olika undersökningar i ett antal kommuner samt kommu

nala handlingar, som protokoll, utredningar etc. Inne

hållet i de kommunala handlingarna analyseras med ut

gångspunkt i de explicita målsättningar som förts fram 

i respektive kommun. De studier som används utgör, med 

få undantag, samtliga undersökningar som fram till år 

1986 genomförts i Finland och Sverige. Ett problem är 

naturligt nog att studierna i fråga om såväl fråge

ställningar som material i viss mån skiljer sig från 

varandra. Jag har själv lett eller medverkat i tre av 

studierna: en om kommundelsråd och två om kommundels-

nämnder i Umeå. I en av de sistnämnda undersökningarna 

ingår också Eskilstuna och Örebro. Övriga undersök

ningar är genomförda av andra forskare.53) Detta mate-
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rial "har, utifrån de mätningar som redovisas i respek

tive forskningsrapport, reanalyserats. I vissa fall 

ingår inte bortfallsanalyser. Ibland mäts samma varia

bel på olika sätt. Vid reanalysen har dessa begräns

ningar bedömts och endast det jag ansett användbart 

har utnyttjats. Underlaget ger svar på de frågor som 

ställs i dessa kapitel. En utförligare presentation av 

materialet finns i bilaga 4. 

Några större utvärderingar av lokala organ före år 

1986 är mig veterligen inte genomförda i Norge.54) De 

norska förhållandena har i huvudsak analyserats på ba

sis av kommunala handlingar. Det material som använts 

ger dock en god bild av hur verksamhet med lokala or

gan i Norge fungerar. 
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2 DEBATTER PÄ NATIONELL NIVÅ 

Inledning 

Debatter om lokala organ "har förts i de nationella 

församlingarna i alla de fyra nordiska länderna. För

slagen har innehållit såväl övergripande som detalje

rade överväganden om åtgärder och förts fram både i 

korta inlägg av enskilda riksdagsledamöter och i par

lamentariska utredningar av det större formatet.1) of

ta har de lokala organen satts in i ett vidare samman

hang och betraktats som en komponent bland flera av

sedda att uppnå vissa önskade resultat. Ibland har re

sonemangen anknutit till förhållanden i bestämda kom

muner framför allt i huvudstäderna. Andra gånger har 

de gällt mera principiella spörsmål, till exempel hu

ruvida en viss typ av lokala organ är lämpliga att in

rätta. 

I det följande beskrivs huvuddragen i de debatter* 

om lokala organ som förts på nationell nivå i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige under perioden 1968-1986. 

Tyngdpunkten i framställningen ligger på de sektors-

övergripande organen. Händelseutvecklingen i respekti

ve land presenteras i kronologisk ordning i syfte att 

tydliggöra eventuella förändringar i debattklimatet. 

Debatterna beskrivs med avseende på argument för och 

emot lokala organ och för och emot lagstiftning av be

tydelse för möjligheterna att inrätta sådana organ. 

Andra argument som analyseras gäller förslag om hur 

lokala organ bör utses samt vilken kompetens och orga

* I kapitlet används 'debatt" som en samlande beteck
ning för riksdagsdebatter, motioner, propositioner, 
utredningar m m. Det framgår av sammanhanget när 
det är fråga om debatt i denna bemärkelse eller i 
betydelsen 'riksdagsdebatt'. 
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nisation de bör få. Särskild uppmärksamhet ägnas huru

vida argumenteringen innehåller referenser till för

bättringar med anknytning till decentralisering, demo

krati och effektivitet. De frågor som ställs är: Vilka 

explicita mål angav debattörerna på nationell nivå för 

att inrätta sektorsövergripande lokala organ och/eller 

utforma lagstiftning som tillåter att lokala organ in

rättas? Har dessa mål förändrats över tid och i så 

fall hur? 

Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan länder

na, där både likheter och skillnader i debatterna 

lyfts fram. 

Danmark 

Den danska debatten om lokala organ pågick under åren 

1969-1977 och föranleddes främst av motioner som pre

senterades i folketinget. Endast en statlig utredning 

har, under den här aktuella perioden, behandlat frågan 

och då under rubriken "kommunal närdemokrati". Tyngd

punkten i den danska debatten har legat på sektors

övergripande organ. Några förslag om sektorsspecifika 

lokala organ har inte funnits. Möjligen kan de förslag 

om s k brukarmedverkan som förekommit uppfattas som en 

sektorsspecifik företeelse men tanken har aldrig dri

vits på ett sådant sätt att den kan sägas utgöra ett 

konkret förslag om att införa sektorsspecifika organ. 
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Figur 2.1. Former av lokala organ som diskuterats 
danska folketinget 1968-1986. 

Organen är 

Enbart Beslutande och 
rådgivande rådgivande 

Uppgifter 
från en 
sektor 

Uppgifter Bydelsråd i Distriktsnämnder 
från två Köpenhamn 1976 1969 
eller flera Kvartersråd 
sektorer 1977 

Lokala råd 1977 

Förslag om distriktsnämnder 

År 1969 behandlades i danska folketinget ett förslag 

till lag om revidering av den kommunala indelningen i 

områden kring Århus, Odense och Ålborg.2) Lokala organ 

föreslogs som ett möjligt medel för att komma till 

rätta med befarade problem i samband med revideringen. 

Olika politiska partier lade fram diverse förslag till 

vad en sådan verksamhet kunde omfatta, relationerna 

till den kommunala självstyrelsen, vad organen kunde 

kallas osv.3) 

Socialistisk folkeparti presenterade det mest de

taljerade förslaget.4) Man ville dela in de nya stor

kommunerna i ett antal distriktskommuner. De geogra

fiska gränserna skulle, enligt förslaget, fastställas 

av inrikesministern. I varje distriktskommun skulle 

distriktsfullmäktige väljas direkt enligt reglerna i 

den kommunala vallagen. Ett 'storbyråd', dvs fullmäk

tige för hela kommunen, skulle fungera som överordnat 

organ. Uppgiftsfördelningen mellan storkommunen och 

distriktskommunerna föreslogs bli preciserade i ett 

reglemente som skulle utarbetas av inrikesministern. 
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Den överordnade planeringen, beslut om skatter, kol

lektivtrafik, vatten och avlopp, skolbyggande m m 

skulle handhas av storbyrådet. Utöver detta skulle 

distriktskommunerna själva få föreslå vilka uppgifter 

som skulle finansieras genom att en viss andel av 

skatteintäkterna tillföll distriktskommunerna efter 

vissa kriterier som invånarantal, åldersfördelning och 

befolkningstillväxt. 

Vid den andra behandlingen av frågan om den kommu

nala indelningen i de tre aktuella områdena debattera

des bl a förslaget om distriktskommuner.5) Flera par

tier var tveksamma att förverkliga förslaget med moti

vering att det inte fanns något behov av dylika demo

kratiska organ, att sådana fenomen måste få växa fram 

i sin egen takt, att det skulle bli skattemässiga pro

blem, att förslaget inte var tillräckligt väl genomar

betat osv. Vid den efterföljande voteringen förkasta

des Socialistisk folkepartis förslag om distriktskom

muner med 114 röster mot 12. Venstresocialisterna 

tillhörde dem som röstade för. Fyra ledamöter lade ner 

sina röster. Därmed var frågan avförd från den fort

satta behandlingen av huvudärendet. 

Revidering av kommunallagen för Köpenhamn 

I november 1976 kom regeringens förslag till ny kommu

nallag för Köpenhamn.6) Samtidigt föreslogs inrättande 

av s k bydelsråd. Det egentliga initiativet kom från 

kommunalpolitikerna i Köpenhamn, vilka dock inte var 

eniga i frågan. Deras förslag avsåg direktvalda råd 

med fyra års mandatperioder. Valen skulle äga rum i 

samband med ordinarie kommunalval. Råden skulle ha 

yttrande- och förslagsrätt samt fungera som remissin

stanser i subkommunala frågor. Någon egentlig beslu

tanderätt var inte planerad, åtminstone inte i inled

ningsskedet. Köpenhamns fullmäktige hade inte tagit 

ställning till hur många råd som skulle inrättas eller 

vilken geografisk omfattning de skulle ha.7) 

I regeringens proposition hölls frågor som antal 
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råd, storlek, uppgifter m m helt öppna. Dessa frågor 

skulle fastställas i ett särskilt reglemente som utar

betades av fullmäktige och godkändes av inrikesminis

tern. Från Socialdemokraternas sida, som då var i re

geringsställning, medgav man att förslaget skulle ses 

som ett försiktigt försök att förverkliga närdemokra

tiska idéer. I den paragraf (nr 52) som lades fram er

bjöds Köpenhamns kommun möjlighet att inrätta sådana 

råd: 

"Der kan i et regulativ, der vedtages af borger-
representationen og stadfaestes af indenrigsmi-
nisteren, optages bestemmelser om oprettelse af 
bydelsråd, deres valgmåde og funktioner."8) 

Vid den första behandlingen av lagförslaget framkom 

stark kritik gentemot tanken på bydelsråd. Av hela 

lagkomplexet debatterades denna fråga mest. Två parti

er gick på ungefär samma linje som Socialdemokrater

na. 9) Socialistisk folkeparti såg bydelsråden som ett 

sätt att komma till rätta med den maktlöshet och alie

nation som partiet ansåg präglade förhållandena i sta

den. Partiet ville införa ännu mera subkommunalt in

flytande. Venstresocialisterna kunde också tänka sig 

en vidare utveckling. En tanke som partiet gav uttryck 

för gick ut på att Köpenhamn, Frederiksborg och Ros-

kilde skulle bilda en amtskommun (motsvarar ungefär 

landsting i Sverige och fylkeskommuner i Norge). Detta 

storamt skulle i sin tur indelas i 10-15 mindre kommu

ner och i dessa skulle bildas 5-10 kvartersråd, lokal

råd eller bydelsråd. Varje råd skulle omfatta en be

folkning på ca 10 000 invånare och ha hand om konkreta 

uppgifter. 

Övriga partier ställde sig med olika motiveringar 

negativa till förslaget om paragraf 52. I flera inlägg 

poängterades i stället vikten av att låta olika gräs

rotsrörelser och medborgarinitierade försök göra sig 

gällande. En lagstiftad närdemokrati bedömdes inte 

ligga i medborgarnas intresse. Också paragrafens 'lö

sa' formulering kritiserades. I många inlägg efterlys

tes klarare besked om kompetens och ansvar. Enligt 
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Kristelig folkeparti har närdemokrati ingenting med 

partipolitik att göra. De ansåg att medborgarnas kun

skaper om och inflytande på politiken inte förbättras 

genom bydelsråd eftersom närdemokrati inte kan kanali

seras via politiska grupperingar. Förslaget karaktäri

serades till och med av en centrum-demokrat som en 

"odemokratisk form av närdemokrati". Inrikesministern 

framförde också viss tveksamhet inför paragraf 52 men 

poängterade samtidigt att den tillkommit efter önske

mål från Köpenhamns fullmäktige. 

I kommunalutskottet ville samtliga partiföreträda

re, utom Socialdemokraterna och Socialistisk folkepar

ti, att förslaget om bydelsråd skulle utgå.10) vid 
ärendets andra behandling kvarstod regeringens propo

sition. 11) De olika partierna tycktes i större ut

sträckning ha 'läst på' om närdemokrati och fört in

terna diskussioner om vilken inställning man skulle ha 

till frågan om lokala organ. 

Socialdemokraternas ordförande konstaterade i sitt 

inledningsanförande att tanken på bydelsråd ingalunda 

var en dansk företeelse.) Han nämnde de nordiska 

grannländerna och hoppades att Danmark skulle bli 

först i Norden med lagstiftning om folkvalda bydels

råd. Syftet med råden skulle vara att aktivera medbor

garna i det kommunala arbetet. Han önskade få ett sam

spel mellan medborgarna, bydelsråden och fullmäktige 

till fördel både för kommundelar och hela kommunen. I 

enlighet med principerna i den danska kommunallag

stiftningen skulle råden liksom andra kommunala organ 

som formellt antas ha inflytande inom den kommunala 

verksamheten utses genom direkta val. Genom att välja 

representanter för det subkommunala området blir dessa 

också ansvariga inför sina väljare. Råden skulle få 

initiativrätt till fullmäktige, men Socialdemokraterna 

kunde också tänka sig att utöka befogenheterna. 

De övriga partierna, utom Socialistisk folkeparti, 

hade inte låtit sig övertygas om fördelarna med att 

införa paragraf 52. Bydelsråden ansågs bli en spegel

bild av fullmäktige, vilket inte skulle 'främja närde

mokratin'. Venstresocialisterna var i princip inte 
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emot bydelsråd, men ansåg att det lagda förslaget var

ken gav innehåll eller en preciserad kompetens åt rå

den. Förslaget om bydelsråd förkastades av folketinget 

med 94 röster mot 70. En ledamot avstod från att rös

ta. Paragraf 52 var därmed avförd från den fortsatta 

behandlingen av ny kommunallag för Köpenhamn. 

Förslag om ny kommunal indelning av Köpenhamn 

I samband med debatten om ny kommunallag för Köpenhamn 

uppkom ett förslag att i stället dela in staden i ett 

antal kommuner. Venstre och Radikale venstre lade fram 

en särskild motion i slutet av år 1977.13) Bakgrunden 

till motionen angavs vara att den kommunallag som 

gällde för Köpenhamn 'inte gagnade befolkningen utan i 

stället ökade makten hos administrationen'.14) Enligt 

motionärerna var det en allmänt utbredd önskan att Kö

penhamns fullmäktige förenklades och demokratiserades. 

Genom att dela in staden i minst sex självständiga 

kommuner ansåg man sig kunna stärka närdemokratin. 

Några närmare detaljer preciserades inte. Motionärerna 

ville tillsätta en reformkommission som grundligt 

skulle undersöka och värdera alla praktiska problem 

och söka utröna vilka konsekvenser förslaget fick på 

längre sikt. 

Mottagandet i folketinget var blandat. Inrikesmi

nistern såg inget som helst 'närdemokratiskt perspek

tiv' i förslaget.^) Han betraktade närdemokrati sna

rare som en fråga om förhållandet mellan väljare och 

valda än som territoriell omfattning av en kommun. So

cialdemokraterna, Framstegspartiet, Konservativa fol

kepartiet, Centrum-demokraterna och kommunisterna 

ställde sig avvisande till motionen. Socialistisk fol

keparti, Kristelig folkeparti och Rättsförbundet ut

tryckte viss tveksamhet, men kunde tänka sig en närma

re granskning av förslaget utförd av en reformkommis

sion. 

Det enda parti som förklarade sig positivt var 

Venstresocialisterna. Partiet ville dela in staden i 
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10-15 kommuner med sammanlagt 50-100 kvartersråd. Des

sa råd skulle exempelvis ha uppgifter som rörde kol

lektivtrafik (rutter och trafiktäthet)/ drift av an

läggningar, samordning av budgetförslag från skolor, 

daghem m m, fördelning av ramanslag till dessa insti

tutioner samt inrättande och drift av hälsocentra i 

kvarteren. Varje kvartersråd skulle omfatta 5-15 000 

invånare. 

Efter avslutad debatt övertogs ärendet av kommunal

utskottet. Något betänkande hade vid slutet av år 1986 

inte publicerats. 

Utredningen om närdemokrati 

I augusti 1975 tillsatte inrikesministern en utredning 

med uppgift att penetrera frågan om närdemokrati.16) 

Utredningen skulle bl a undersöka vilka problem som 

förelåg då det gällde medborgarnas direkta deltagande 

i den kommunala beslutsprocessen. Enligt direktiven 

skulle medborgarnas deltagande inte få leda till att 

den kommunala 'helheten inom planering och styrning' 

åsidosattes. Betänkandet, som lades fram i mars 1977, 

innehöll en noggrann genomgång av den kommunala verk

samheten i Danmark. En del av betänkandet behandlar 

s k lokala råd.^-7) 

Utredningen var långt ifrån enig i sina ställnings

taganden. En majoritet motsatte sig folkvalda lokala 

råd. Ett problem som man pekade på gällde 'mandatkon

flikten'. Folkvalda råd och fullmäktige skulle basera 

sina mandat på samma väljarunderlag. Konflikten ansågs 

ligga dels i vem som skulle ha sistahandsansvaret och 

dels i hur organen skulle förhålla sig till varandra i 

händelse av konflikt. 

Ett annat problem var rådens kompetens. Utredningen 

ställde sig negativ till tanken att direktvalda lokala 

råd skulle tilldelas en självständig kompetens (..."at 

lokalrådet inden for et i saglig og geografisk hen-

seende naermere afgraenset område suveraent og uaf-

haengigt af kommunalbestyrelsen kan traeffe beslutning 
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i sager vedrörende kommunale anliggender"18)). Det- an

sågs föreligga en risk att servicenivån blev alltför 

olika i skilda delar av en och samma kommun. Man ville 

inte föreslå ändringar som ledde till att fullmäktige 

miste sin makt, vilket skulle bli fallet om kompeten

sen splittrades. Enda möjligheten att ge folkvalda råd 

beslutanderätt var, enligt utredningen, att fullmäkti

ge delegerade denna rätt. Detta förfarande stred inte 

heller mot gällande lag. 

Om man däremot införde lokala råd utsedda av full

mäktige kunde man tillämpa kommunallagens bestämmelser 

om särskilda utskott för handhavande av vissa ärenden 

eller för beredande och rådgivande uppgifter. Enligt 

utredningen borde de lokala råden i första hand ge råd 

och förslag, informera samt skapa kontakt. 

Sammantaget tvivlade utredningen på att medborgar

nas deltagande skulle öka genom inrättande av lokala 

råd. Det skulle bli svårt att kombinera lokala hänsyn 

med s k helhetssyn. Samhällsstrukturen skulle bli mer 

formaliserad. 

"Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at der 
bedst skabes og sikres et naerdemokrati ved et 
udviklet brugerdemokrati, der bygger på befolk
ningens interesser, samt et udviklet kommunika
tionssystem mellem kommunen og borgerne, der 
muliggör at interesserede borgere kan göre deres 
indflydelse gaeldende..."19) 

Inrikesministern presenterade sina ställningstaganden 

angående kommunal närdemokrati i en skriftlig redogö

relse till folketinget.20) Enligt hans uppfattning in

nebar strävandena efter närdemokrati att avståndet 

mellan väljare och beslutande organ skulle minska. Ge

nom att konstatera att närdemokrati också diskuterades 

i länder där kommunsammanslagningar inte ägt rum an

tydde ministern att han ansåg också andra aspekter än 

den territoriella indelningens effekter på demokratin 

vara viktiga. Bydels- eller lokalråd kunde som han såg 

det lösa vissa men inte alla problem. Arbetsgruppen 

hade också pekat på flera närdemokratiska inslag i den 

danska kommunala apparaten som inte utnyttjades fullt 
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ut av medborgare och andra- Problemen med närdemokrati 

kunde kanske lösas genom att befintliga medel kom till 

användning. 

Ministern menade vidare att förslag som rörde med

borgarnas möjligheter att delta borde tillgodose för

hållandet mellan inflytande och ansvar samtidigt med 

kravet att den beslutande församlingen är representa

tivt sammansatt. Det viktigaste var dock att det ska

pades en dialog mellan medborgarna och det offentliga 

samt att beslutsunderlagen blev bättre. En risk med 

att 'formalisera demokratin' kunde nämligen vara att 

den stelnar i sina former. Den grundläggande ide'n om 

kommunal självstyrelse motsade också en detaljregle

ring. 

Utredningen om närdemokrati och ministerns redogö

relse presenterades i folketinget.21) De olika parti

erna var till övervägande del nöjda med det arbete som 

utredningen lade fram. Samtliga var eniga om att det 

fanns ett problem som borde lösas. Fyra partier - So

cialdemokraterna, Socialistisk folkeparti, kommunis

terna och Kristelig folkeparti - förespråkade inrät

tande av lokala råd, men uppfattning om vilken be

slutskompetens de borde ha varierade mellan partierna. 

Socialdemokraterna ville t ex ha lokala råd med be

slutanderätt, medan Kristelig folkeparti endast kunde 

tänka sig remissrätt. Radikale venstre pläderade för 

kommunala folkomröstningar, vilka man i framtiden 

helst såg som bindande. Övriga partier förde fram mer 

allmänna tankegångar om decentralisering, om befintli

ga möjligheter till inflytande, om ökad brukarmedver-

kan och om lokalråd inrättade på medborgarnas eget 

initiativ. 

Utredningen om kommunal närdemokrati föranledde in

te någon proposition från den danska regeringen. 

I samband med frikommunförsöken i Danmark har debatten 

om lokal- eller bydelsråd åter aktualiserats.22) Flera 

kommuner som ingår i försöken vill inrätta lokal- el

ler bydelsråd i syfte att öka medborgarnas deltagande 

och engagemang. Man ser lokala organ som ett medel att 
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decentralisera och som en serviceförbättrande åtgärd. 

Däremot poängteras att syftet inte är att uppnå bespa

ringar eller administrativa förenklingar. Verksamheten 

med lokal- eller bydelsråden föreslås finansieras an

tingen via omdisponering av befintliga medel eller ge

nom att öka de kommunala intäkterna. Många viktiga 

frågor är ännu olösta. Exempel på sådana är rådens po

litiska sammansättning, valsätt och kompetens. 

Finland 

Den finländska debatten om lokala organ har pågått se

dan början av 1940-talet. År 1968 inleddes arbetet med 

revidera kommunallagen och i detta sammanhang kom för

slag om införande av s k kommundelsfullmäktige. Någon 

annan typ av lokala organ har inte debatterats i den 

finländska riksdagen under den aktuella tidsperioden. 

De lokala organ som sedan år 1981 finns i Helsingfors 

( lokalkommitte'er ) har nämligen inte explicit behand

lats i riksdagsdebatten. 

Figur 2.2. Former av lokala organ som diskuterats 
i finländska riksdagen 1968-1986. 

Organen är 

Enbart Beslutande och 
rådgivande rådgivande 

Uppgifter 
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sektor 
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sektorer 

Kommunde1 s f u 11 -
mäktige 1973 
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Ny kommunallag 

Totalrevideringen av 1948 års kommunallag kom igång i 

slutet av 1968 då kommunalf örvaltningskommitte'n till

sattes. År 1971 presenterade kommitte'n ett utkast till 

betänkande som remissbehandlades och två år senare 

publicerades det slutliga betänkandet.23) Kommunalför

val tningskommitte'n ville införa regler för någon form 

av kommunalförvaltning av lägre ordning, dvs lokala 

organ, i stället för dem som fanns för tättbefolkade 

samhällen och kommunaldistrikt. 

I samband med det förslag om lokala organ som lades 

fram i utredningen diskuterade kommitte'n frågor som 

frivillighet eller tvång, den territoriella indelning

en, val, kompetens, offentligrättslig ställning, bud

get och kontroll. Man utgick ifrån att endast ett få

tal kommuner hade behov av att införa en lägre för

valtningsnivå. Inrättandet skulle därför vara frivil

ligt. Den territoriella indelningen skulle överlåtas 

åt kommunfullmäktige. Verksamheten kunde omfatta såväl 

hel kommun som delar av kommun. Det lokala organet, 

kallat kommundelsfullmäktige, skulle utses genom di

rekta val, vilket enligt kommunalf örvaltningskommitte'n 

var det enda tänkbara om man avsåg att öka aktiviteten 

hos medborgarna. 

Kommundelsfullmäktiges kompetens föreslogs bli den

samma som diskuterats i samband med förslaget om dis

triktsförvaltning i mitten på 1960-talet: uppgifter 

inom kultur, fritid och rekreation, undervisning, so

cialvård, hälsovård samt planeringo Kompetensen skulle 

omfatta initiativ- och remissrätt samt vissa verkstäl

lande uppgifter. Befogenheterna skulle fastslås i reg

lementen och instruktioner som godkändes av fullmäkti

ge. Speciallagarna borde ändras så att uppgifter inom 

den specialreglerade sektorn kunde föras över till de 

nya lokala organen. Kommittén gick dock inte närmare 

in på dessa frågor. 

Ett flertal remissinstanser gav sina synpunkter på 

förslaget om kommundelsförvaltning. Bland dessa fanns 

de tre kommunförbunden samt ett antal ministerier. 
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Ingen av dem ställde sig helt negativ till förslaget. 

Stadsförbundet konstaterade att delförvaltning endast 

var av intresse för stora städer. Kunnallisliitto, det 

finska förbundet för landskommunerna, såg fördelar för 

kommuner ..."som har två eller flera separata centra, 

eller som är oenhetliga till följd av bosättningens 

eller näringslivets struktur eller på grund av olika 

språkgrupper24) Däremot varnade Kunnallisliitto för 

att använda möjligheten att införa delförvaltning som 

argument för att bilda stora kommuner. Finlands Svens

ka Kommunförbund ansåg å sin sida att delförvaltningen 

kunde underlätta kommunsammanslagningar. Enligt både 

Stadsförbundet och Finlands Svenska Kommunförbund, 

liksom många andra remissinstanser, borde kommundels-

fullmäktige alltid väljas genom direkta val. 

Ett antal länsstyrelser ifrågasatte dock behovet av 

reformen, vars reella betydelse för att främja den 

kommunala demokratin ansågs försumbar. Farhågor fram

fördes om att fullmäktige i kommuner som ville inrätta 

kommundelsfullmäktige inte skulle ställa medel till 

verksamhetens förfogande. 

Finansministeriet framhöll att delförvaltningen 

skulle medföra splittring, försvaga effektiviteten och 

försvåra samordningen mellan olika fackförvaltningar. 

Social- och hälsovårdsministeriet pekade på risken att 

servicevariationerna skulle öka. Miljövårdsdelegatio

nen såg positiva effekter ur miljövårdens synpunkt. 

Justitieministeriet ville gå ett steg längre och un

dersöka möjligheterna att införa direktdemokratiska 

beslutsprocesser for vissa ärenden. 

Regeringens proposition om ny kommunallag samt 

följdmotioner kom i slutet av år 1975.25) Qm införan

det av regler rörande kommundelsförvaltning sades bl a 

att 

"Det måste anses motiverat att skapa ett dylikt 
system då man försöker öka kommunmedlemmarnas 
möjligheter att deltaga i skötseln av ärenden som 
intresserar dem och inverka på beslut som rör 
dessa frågor samt övervaka att för dem särskilt 
viktiga synpunkter beaktas i kommunens förvalt
ning. .. Kommundelsfullmäktige borde väljas genom 
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direkta val för att systemet skulle motsvara sitt 
ändamål... Kommundelsfullmäktige skulle inte ha 
egen ekonomi, utan den skulle även i fortsätt
ningen i detta avseende utgöra en del av hela 
kommunens förvaltning. Den skulle sålunda verka 
med hjälp av de anslag som ställdes till dess 
förfogande i kommunens budget."26) 

Då det gällde kommundelsfullmäktiges uppgifter ville 

regeringen inte binda sig för några alternativ, utan 

man följde de förslag som kommunalrättskommitte'n pre

senterat . 

Under den fortsatta behandlingen uttryckte andra 

lagutskottet att det var 

..."ändamålsenligt att speciellt under tiden ef
ter kommunsammanslagning införa kommundelsför-
valtning inom sådana områden av en sammanslagen 
kommun, vilka tidigare tillhört olika kommuner. 
Utskottet konstaterar att införandet av kommun-
delsförvaltning i en kommun kräver noggrann pla
nering bl a för att en onödig ökning av kommunens 
tjänstemaskineri skall kunna undvikas."27) 

Vid riksdagsbehandlingen i november 1976 godkändes 

samtliga paragrafer om kommundelsförvaltning. Finlands 

Landsbygdsparti föreslog visserligen ett tillägg till 

paragraf 99 ("Förutom de valda medlemmarna får varje 

partigrupp, som är representerat i fullmäktige, utse 

en ledamot i kommundelsfullmäktige"28))t men förslaget 

föll vid voteringen med röstsiffrorna 2-185. Stadgan-

dena om kommundelsförvaltning infördes i kommunalla

gen, som trädde i kraft den 1 januari 1977. 

Ny riksdagsdebatt 

Då den nya kommunallagen tillämpats i knappt två år 

konstaterade regeringen att man tillsvidare inte hade 

särskilt många praktiska erfarenheter av kommundels-

fullmäktige samt att förslaget om direkta val mött 

motstånd.29) Endast en kommun hade infört kommundels-

fullmäktige, nämligen Uleåborg, och detta försök kunde 

närmast betecknas som trevande (se kap 5). I den riks
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dagsdebatt som följde hänvisades i flera inlägg till 

regeringens redogörelse där man konstaterat att effek

ten av de nya reglerna i kommunallagen inte blivit den 

avsedda. Vissa riksdagsledamöter uppgav ett antal 

tänkbara orsaker till varför de lokala organen inte 

fått den genomslagskraft som förväntats: 

- innehållet i stadgandena var misslyckat; en
ligt kommunallagen fick kommundelsfullmäktige 
en svagare ställning än vanliga nämnder 

- speciallagstiftningen tog ingen hänsyn till 
denna form av subkommunal verksamhet 

- kommundelsfullmäktiges självständiga beslutan
derätt var minimal 

- kommundelsfullmäktige hade inte fått några 
reella uppgifter och ingen egen budget 

- kommundelsfullmäktige kostade för mycket 

- företeelsen som sådan var ännu ny 

- kommundelsfullmäktige innebar ökad byråkrati. 

Många av riksdagsledamöterna ansåg ändå att de flesta 

problemen med de lokala organen skulle lösas om vissa 

ändringar i lagstiftningen vidtogs. Man ville fortsät

ta med verksamheten. 

Då den nya kommunallagen antogs var inget parti 

emot kommundelsfullmäktige. Vid debatten år 1978 ut

tryckte endast ett parti stor tveksamhet till de nya 

lokala organen. Konstitutionella folkpartiet hävdade 

bl a att en negativ inverkan som kommundelsfullmäktige 

hade var dess roll som politisk 'språngbräda' för ny-

rekryterade. Någon närmare motivering till varför det

ta var negativt gavs emellertid inte. 

Direkta val 

Vid 1975 års riksdag lade regeringen förutom förslaget 

till ny kommunallag också fram en proposition om di

rekta val till kommundelsfullmäktige.^0) sådana val 

kunde inte genomföras om inte vissa ändringar gjordes 
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i vallagen. Regeringen ville dessutom stifta en sär

skild lag om val till lokala organ som komplement till 

den kommunala vallagen. Varje kommundelsområde skulle 

bestå av ett eller flera valdistrikt. Enligt kommunal

lagen skulle val till kommundelsfullmäktige ske samti

digt som ordinarie kommunala val. Valförfarandet skul

le därmed underlättas eftersom valmyndigheten kunde 

vara gemensam och samma vallängd användas som vid 

fullmäktigevalen. 

Kandidater kunde ställas upp på i princip samma 

sätt som vid ordinarie kommunala val, under förutsätt

ning att de var bosatta inom det område valen gällde. 

Förhandsröstningen skulle gå till på samma sätt som 

tidigare. Ett genomförande beräknades inte medföra 

några stora kostnader. 

Förslaget till lag om val av kommundelsfullmäktige 

samt vissa ändringar i kommunala vallagen hade vid ut

gången av år 1986 ännu inte behandlats i riksdagen. 

Kommissionen för medborgarinflytande på boendemiljön 

I februari 1980 tillsatte inrikesministern en kommis

sion med uppgift att utreda frågan om och ge förslag 

till ökade möjligheter för medborgarna att delta i 

planering och utveckling av boendemiljön.31) Anled

ningen till att dessa frågor aktualiserades uppgavs 

vara det snabba och omfattande byggande som ägt rum 

under efterkrigstiden. Myndigheterna hade inte hunnit 

uppmärksamma de boendes situation med påföljden att 

alienation och likgiltighet brett ut sig i bostadsom

rådena. I Finland knöts boendeinflytandet samman med 

frågan om lokala organ på ett helt annat sätt än i 

exempelvis Danmark. 

I kommissionens slutbetänkande diskuterades också 

frågan om kommundelsförvaltning sett ur planeringsper

spektivet. Erfarenheterna från de försök med lokala 

organ som bedrevs eller bedrivits i Helsingfors och 

Uleåborg redovisades i korthet. Enligt kommissionen 

kunde förhållanden som materiellt välstånd och livs
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kvalitet förbättras genom s k boinflytande• I ett 

större perspektiv blev också den representativa demo

kratin bättre genom att medborgarna gavs tillfälle 

att, mer eller mindre direkt, delta på gräsrotsnivå. 

Den längre fritiden hade gett medborgarna tid att ägna 

sig åt aktiviteter av detta slag. På kort sikt kunde 

en förändring av planeringsprocessen leda till att 

kostnaderna stegrades. På längre sikt kunde dock nack

delarna uppvägas av de fördelar som en bättre plane

ring innebar. 

Kommissionen konstaterade att kommundelsfullmäktige 

mycket väl kunde medföra att medborgarnas möjligheter 

att delta blev bättre, förutsatt att lokala organ in

rättades i de befolkningsmässigt sett största kommu

nerna i landet. Lämpligt antal invånare per område med 

kommundelsfullmäktige uppgavs till 10 000-30 000. Ett 

lokalt organ kunde ge utlåtanden i en hel del plane

ringsfrågor. Kommissionen räknade upp följande: 

- "kommunplan med tillhörande bostadsprogram; 

- generalplan; 

- detaljplan för delområden; 

- betydande byggnadsprojekt, såsom läroanstalter, 
hälsostationer, daghem, bibliotek, idrottsan
läggningar och parker; 

- trafikplaner och större trafikarrangemang; 

- vatten-, avlopps- och fjärrvärmeplaner; 

- andra planer som påverkar miljön, såsom kollek
tivtrafikens rutter, hållplatser och taxista
tioner . " 32 ) 

Kommundelsfullmäktige kunde också ansvara för lokaler 

i området som skolor, daghem och ungdomsanläggningar 

och särskilt ansvara för att dessa i större utsträck

ning används under de tider då den ordinarie verksam

heten inte pågår. Andra angelägna och samtidigt lämp

liga uppgifter för ett lokalt organ var äldreservice 

samt ungdoms- och socialarbete. 

I kommissionens slutrapport riktades ett antal re
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kommendationer till olika myndigheter. Kommunerna upp

manades t ex att "sträva efter att utveckla sin för

valtning så, att beslutanderätt i så stor utsträckning 

som möjligt kunde delegeras (kommundelsförvaltning, 

nämnder, bostadsomràdeskommitte'er, hyresgästdemokra

ti). "33) 

Närdemokratikommissionen 

År 1982 presenterade närdemokratikommissionen sitt be

tänkande. 34) Kommissionen hade under drygt ett år ar

betat med frågor som bl a rörde kommundelsförvaltning, 

närmare bestämt uppgifter, kompetens, lagstiftning och 

förutsättningar att utveckla försöken. 

I utredningen konstaterades att kommunallagens reg

ler om kommundelsförvaltning fortfarande var nödvändi

ga. Man ansåg vidare att verksamheten med lokala organ 

också i fortsättningen skulle vara frivillig. Ett nöd

vändigt och tillräckligt villkor för att kunna uppnå 

närdemokrati är att de lokala organen utses vid direk

ta val. Därför borde arbetet med lagstiftningen ome

delbart fortsätta. Kommunallagen samt speciallagstift

ningen kunde ändras så att möjligheterna att delegera 

befogenheter ökade. Vidare borde informationsverksam

heten delegeras och kommunens kontakter med organisa

tioner och föreningar stärkas. 

Kommissionen lade fram fyra förslag som rörde tid

punkt och prioritering av åtgärderna. Arbetet med att 

försöka få till stånd nya närdemokratiförsök skulle 

fortsätta. Som exempel nämndes försöken i Sverige uti

från lagen om lokala organ. Ändringar i kommunallagen 

och den kommunala vallagen skulle genomföras. En ar

betsgrupp bestående av representanter för inrikesmi

nisteriet, kommunernas centralorganisationer samt kom

muner som inledde olika försök skulle bildas. Gruppens 

uppgift skulle vara att förmedla kunskaper om och föl

ja upp försöken. Ändringar i lagstiftningen borde, en

ligt närdemokratikommissionen, träda i kraft före kom

munalvalen år 1988. 
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I rapportens bilagedel presenteras de olika riks

dagspartiernas ståndpunkter i frågan om införande av 

kommundelsfullmäktige och andra former av närdemokra

ti. Av de olika kommunalpolitiska programmen framgår 

att kommundelsfullmäktige anses 

- öka medborgarnas möjligheter att utöva 
inflytande 

- minska avståndet mellan förvaltning och 
medborgare 

- vidga den kommunala demokratin 
- effektivisera förvaltningen i olika kommundelar 
- motverka den kommunala byråkratin 
- motverka det fåvälde som fullmäktige och 
kommunstyrelse representerar. 

Socialdemokraterna tog i sitt program inte ställning 

till valsätt eller kompetens hos de lokala organen. 

Kommundelsfullmäktige borde, enligt partiet, inrättas 

när man utan att öka byråkratin kunde få medborgarna 

att i högre grad delta i beslutsprocessen. Samlings

partiet ville ha direktvalda kommundelsfullmäktige med 

beslutanderätt. Centerpartiet ansåg lokala organ lämp

liga i stora kommuner. De borde utses genom direkta 

val och ge kommunmedborgarna ökade möjligheter till 

inflytande. 

Demokratiska förbundet för Finlands folk, Kristliga 

förbundet och Svenska folkpartiet förespråkade lokala 

organ som tillkom på medborgarnas initiativ. Kommunis

terna nämnde inte kommundelsfullmäktige alls i sitt 

kommunalpolitiska program, medan Liberala folkpartiet 

såg organen som ett sätt bland många att öka medbor

garnas deltagande i politiken. Landsbygdspartiet vil

le, med stöd av lagstiftning, införa obligatoriska lo

kala organ i större städer och kommuner. I likhet med 

de tankegångar som partiet förde fram i kommunallags

debatten ansåg man att varje parti, som fanns repre

senterat i fullmäktige, borde ha rätt att utnämna en 

ledamot i varje lokalt organ i kommunen. 
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Kommissionen för kommunala folkomröstningar 

I rapporten om kommunala folkomröstningar som kom år 

1985 togs också kommundelsförvaltning upp till diskus

sion. 35) Kommissionen ansåg att medborgarnas vilja och 

förmåga att delta i utvecklandet av 'närdemokratin' 

var betydligt större än vad verksamheten med lokala 

organ visade. En brist i sammanhanget hade varit att 

organen saknat beslutanderätt. Stora beslut, som pla

neringen av centrum i en storstad, var inga lämpliga 

ärenden att hantera i ett lokalt organ. Få ärenden var 

å andra sidan genuint lokala i bemärkelsen att de be

gränsade sig till en speciell kommundel. Kommissionen 

konstaterade också att det i de flesta fall var redan 

aktiva medborgare som deltog i verksamheten med lokala 

organ. 

Inrättandet av kommundelsorgan innebar enligt kom

missionen vissa förändringar. Förvaltningen som helhet 

måste införa nya arbetsformer. Sektoriseringen kunde 

minska och kommunen göra besparingar bl a genom en in

tegrering av de samlade resurserna. Ytterligare en 

förtroendemannanivå ansågs emellertid också kunna med

föra problem med informationsflödet mellan olika be

slutsinstanser. Partierna skulle få en ny uppgift som 

informationskanaler i kommunens politiska apparat. Det 

bedömdes finnas risk att de lokala organen skulle bi

dra till att förlänga avståndet mellan väljare och 

valda. Å andra sidan fanns möjligheter att lokala or

gan skulle medföra ökad aktivitet i partiernas lokal

organisationer. Resultat av undersökningar i Sverige 

antydde att detta var en riktig bedömning.36) j tre 

kommuner hade partiernas lokalavdelningar ökat sitt 

medlemstal och fått en mera utåtriktad aktivitet i 

form av studiecirklar, olika slags möten, trycksaker, 

utställningar m m. 

Kommissionen för kommunala folkomröstningar instäm

de i stort i de resonemang som den tidigare närdemo

krat ikommi ss ionen presenterade i sitt betänkande. Man 

anförde dock att strävandena att decentralisera borde 

ske genom småskaliga förändringar och äga rum inom be
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fintliga institutioner och serviceinrättningar, dvs 

inte vara sektorsövergripande. Utredningen gav också 

explicit uttryck för ståndpunkten att medborgarnas 

deltagande i politiken i ökad utsträckning borde be

traktas som en resurs eftersom en del tjänster genom 

medborgarnas frivilliga insatser kunde utföras utan 

kostnader för kommunen• 

Norge 

I Norge har stortingsdebatten sedan 1970-talets mitt 

rört enbart sektorsövergripande lokala organ. Olika 

typer av organ berördes perifert i den debatt som för

des i början av 1970-talet. Senare kom emellertid dis

kussionen att helt koncentreras till frågan om utökade 

befogenheter för den typ av organ som inrättats i ett 

antal kommuner. 

Figur 2.3. Former av lokala organ som diskuterats 
i norska stortinget 1968-1986. 

Organen är 
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rådgivande rådgivande 

Uppgifter 
från en 
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Uppgifter Lokalutvalg Bydels- och byg-
från två 1971 deutvalg 1971 
eller flera Kommunedels-
sektorer utvalg 1971 

Lokalutvalg 1974 
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Interpellation och spörsmål i stortinget 

Under 1970-71 års riksdag framställdes i stortinget en 

interpellation från Centerpartiet med hemställan om 

att kommunindelningsreformen och den "kommunala demo

kratin skulle utvärderas.37) j ên debatt som följde 

kom också frågan om kommunedelsutvalg att diskuteras. 

I Interpellationen hänvisades till den s k lokalför

valtningskommittén som tillsatts under år 1971 för att 

bl a ge förslag till decentralisering och förstärkning 

av den lokala självstyrelsen. I kommittédirektiven sa

des att ett botemedel mot olägenheter med storkommuner 

var att försöka ändra kommunallagen så att kommunerna 

kunde inrätta bydels- och bygdeutvalg med begränsad 

självstyrelse. 

Från socialdemokratiskt håll hävdades i debatten 

att den lokala självstyrelsen inte berodde på de ter

ritoriella gränserna, utan på kommunernas möjligheter 

till egna initiativ. Den kommunala självstyrelsen var 

på väg att bli en illusion, bl a för att den norska 

kommunallagen från år 1954 var föråldrad. I stället 

borde man försöka ta sikte på att stimulera den en

skilde medborgaren till större engagemang i lokalsam

fundets utveckling. Lokala folkvalda utvalg ansågs va

ra ett lämpligt sätt att erbjuda fler medborgare möj

ligheter att delta i beslutsprocessen. 

I ett antal inlägg från Höyre betonades att en vik

tig del av "lokaldemokratin' bestod i att befolkningen 

fick sina krav och behov uppfyllda. Utvalgen kunde 

skapa direkt kontakt med de ansvariga kommunala orga

nen. På detta sätt kunde hela befolkningen i större 

utsträckning komma med i beslutsprocessen. Av inläggen 

framgick att Höyre förespråkade rådgivande lokalut-

valg. 

I ett spörsmål från Venstre till kommunministern 

två år senare togs frågan upp om att i kommunallagen 

införa regler om direktvalda kommunedelsutvalg.38) 

Frågeställaren anförde att försöken med lokalutvalg 

kommit igång och att intresset för utvalgen också av

speglade sig i partiernas program. Bestämmelserna i 
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kommunallagen medgav emellertid endast att utvalgen 

tilldelades rådgivande funktioner och viss initiativ

rätt och detta uppfattades vara till hinder för den 

fortsatta utvecklingen. 

Venstre ville ha en så bred och allsidig samman

sättning av utvalgen som möjligt. Deras åsikt var att 

utvalgen/ om de utsågs på basis av de politiska styr

keförhållandena i en kommun, endast skulle utgöra 

fullmäktiges förlängda arm. Den lösning som föresprå

kades var direkta val. Huvudargumentet var att ett så

dant förfaringssätt skulle ge lokala grupper direkt 

representation. En viss beslutanderätt kunde förverk

ligas genom stadganden i kommunallagen eller genom att 

ge fullmäktige möjlighet att delegera vissa befogenhe

ter. Vad beslutanderätten i praktiken skulle gå ut på 

nämndes inte. 

Kommunministern hänvisade i sitt svar till lokal

förvaltningskommittén. Utvalgen kunde enligt honom bi

dra till att stärka kontakterna mellan väljare och 

valda och därmed främja den lokala demokratin. Hans 

mening var dock att det fanns ett antal frågor som 

borde ställas och diskuteras innan frågan slutligt av

gjordes, nämligen: Hur stor befolkning skall utvalgen 

täcka? Vilken sammansättning skall de ha? Hur skall 

ledamöterna utses? Vilka ärenden skall de behandla? 

Skall de ha beslutanderätt och i så fall i vilka ären

den? Skall de ha rätt att disponera kommunala medel? 

På vilket sätt skall deras arbete passas in i den or

dinarie ärendebehandlingen i kommunen? För egen del 

ansåg statsrådet att utvalgen borde få uppgifter som 

var intressanta och att de borde ha beslutanderätt. 

Reformer i lokalförvaltningen 

'Hovedkomiteen for reformer i lokalförvaltningen' vil

ken tillsattes år 1971 hade bl a i uppdrag att behand

la frågan om inrättande av lokalutvalg i kommunerna. I 

ett av betänkandena tog man upp huvudmålen för reform

verksamheten och diskuterade i detta sammanhang 'demo-
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kratisering', 'decentralisering' och 'administrativ 

effektivitet'.39) Enligt kommittén skulle inrättandet 

av lokalutvalg ses som en form av decentralisering. 

Utvalgen kunde emellertid inte, med hänsyn till vilka 

uppgifter de hade vid denna tidpunkt, betraktas som en 

ny politisk enhet. Demokratiseringen borde leda till 

en allmän förstärkning av folkvalda organ och till 

bättre kontakter mellan medborgare och offentliga myn

digheter. Inrättande av lokalutvalg betraktades som en 

av de konkreta reformer som kunde ge upphov till posi

tiva effekter av nyss nämnt slag. 

Utredningen sändes på remiss till kommuner, fylkes-

kommuner och fylkesmän. Till övervägande del var dessa 

positiva till att rätten att införa lokalutvalg skrevs 

in i kommunallagen. I många kommuner var man emeller

tid tveksam till bl a frågan om direkta val. Kommunal

departementet ansåg att erfarenheterna av lokalutvalg 

var så begränsade att några särskilda regler i kommu

nallagen ännu inte behövdes. Man ville dock genomföra 

en ändring i lagen för att bereda kommunerna möjlighet 

att tilldela lokalutvalgen egna medel. Förslaget fast

ställdes av stortinget i mars 1977 och trädde omedel

bart i kraft.40) 

Lokalf ör va ltningskommitte'n 

Lokalförvaltningskommittén gav ut sitt betänkande om 

lokalutvalg år 1974.41) Kommitte'n ansåg att lokalut

valgen kunde bli ett viktigt medel för att 'demokrati

sera den kommunala förvaltningen'. Man underströk sär

skilt vikten av att fler människor, lokala organisa

tioner och synpunkter kom med i den kommunala besluts

processen och därigenom påvérkade de politiska avgö

randena. Kommitte'n pekade på svårigheterna att dra 

klara gränser mellan helhetssyn och lokala intressen 

och uttryckte oro för att intresset för lokalutvalgen 

skulle vara intimt sammankopplat med frågan om reell 

beslutanderätt. Utan några större erfarenheter - för

söken i t ex Oslo hade bara pågått i två år - var man 
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inte beredd att föreslå någon närmare precisering av 

kompetensen. Kommittén ville avvakta med lagförslag 

tills de pågående försöken gett klarare anvisningar om 

lämplig kurs. 

Den viktigaste uppgiften för lokalutvalgen skulle 

enligt kommitte'n bli att svara på remisser. Kommittén 

betonade vikten av att remissyttranden inhämtades ti

digt i processen. För att underlätta för lokalutvalgen 

att ta initiativ borde dessutom ett informationssystem 

utvecklas inom kommunerna. Geografiskt verksamhetsom

råde och antal utvalg var frågor som kunde överlåtas 

till kommunerna själva. Det är lämpligt att varje kom

mun fattar beslut utifrån de lokala förutsättningarna. 

En fördel är om de geografiska gränserna i möjligaste 

mån sammanfaller med övriga administrativa indelning

ar. Lokalutvalg behöver inte heller nödvändigtvis täc

ka hela kommunens område. 

Direkta val 

Den fråga som utlöste mest debatt inom lokalförvalt-

ningskommitten gällde hur utvalgen skulle utses. I en

lighet med gällande lagstiftning kunde utvalgen endast 

utses av fullmäktige. I flera kommunala utredningar 

hade frågan om direkta val förts fram. Direkta val an

sågs av förespråkarna främja det lokalpolitiska enga

gemanget. Kommittén föreslog att de kommuner som så 

önskade borde få hålla direkta val till utvalgen, men 

att det därmed inte skulle bli omöjligt för andra kom

muner att låta fullmäktige utse ledamöterna. Vidare 

borde frågan om valsätt enligt kommittén tas upp till 

omprövning när en första försöksperiod gått till ända. 

Kommittén blev inte enig om vilka som skulle ha 

rätt att ställa upp med listor i eventuella direkta 

val. Den ena hälften av ledamöterna ansåg att endast 

de politiska partier som också deltog i kommunalvalen 

skulle vara berättigade att delta. Den andra hälften 

ville utvidga kretsen med icke-politiska föreningar 

och organisationer. I övrigt ansåg man av praktiska 
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och ekonomiska skäl att val till utvalg tidsmässigt 

borde sammanfalla med kommunalvalen. Om ledamöterna 

utsågs indirekt borde sammansättningen grundas på par

tifördelningen inom hela kommunen. Fördelningen enligt 

röstetalen i respektive kommundel skulle nämligen för

utsätta att valkretsarna sammanföll med kommundelarna, 

vilket i praktiken inte alltid var fallet. 

Valglovutvalget lade år 1982 fram ett lagförslag om 

direkta val till lokalutvalg.42) Förslaget anknöt i 

stort till nu gällande regler för kommunalval. Man ut

gick ifrån att kommunfullmäktige skulle avgöra om di

rekta val skulle genomföras. Eventuella direkta val 

förutsattes hållas samtidigt med kommunalvalen. För

slaget hade år 1986 ännu inte behandlats i stortinget. 

Utredning om kommundelsförvaltning 

Ett underutskott till 'Hovedkomite'en for lokalförvalt

ning' utgav sitt betänkande i november 1985.43) j be

tänkandet presenterades kommundelsförvaltningens bak

grund, målsättningar och invändningar mot den. Utskot

tet lade vidare fram förslag till ändringar i kommu

nallagen och en redogörelse för relationerna till oli

ka förvaltningssektorer. Man gav också exempel på hur 

en kommundelsförvaltning kan organiseras. 

Utskottet konstaterade att målsättningarna med re

former i lokalförvaltningen - decentralisering, demo

kratisering samt förenkling och avbyråkratisering -

var svåra att uppnå i de stora kommunerna. Orsakerna 

bedömdes bl a vara befolkningstillväxten och den allt

mer specialiserade administrationen. Utskottet antog 

att kontakterna mellan medborgare och politiker skulle 

kunna förbättras om beslutanderätt överfördes till di

rekt eller indirekt folkvalda kommundelsorgan. En de

centralisering av administration och service kunde på 

liknande sätt förbättra medborgarnas kontakter med 

kommunförvaltningen och stärka de förtroendevaldas 

ställning i förhållande till administrationen. Decen

traliseringen skulle dessutom, enligt utskottet, för 
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många sektorer medföra en mera rationell användning av 

de kommunala resurserna. 

Utskottet pekade på tänkbara problem, till exempel 

att ytterligare en nivå kunde komplicera förvaltning

en, att skillnader i service kunde uppstå mellan olika 

kommundelar, att stordriftsfördelar kunde gå förlorade 

och att kommundelspolitikerna kunde få alltför oin

tressanta eller arbetskrävande uppgifter. Den politis

ka och administrativa ledningen i en kommun borde i 

nära samarbete med kommundelspolitikerna kontinuerligt 

söka praktiska lösningar på eventuella problem. Ut

skottet påpekade också nödvändigheten av centralt pla

cerade lokaler för kommundelsförvaltningen. I övrigt 

betonades vikten av att varje kommun beaktade sina 

egna förutsättningar och utformade verksamheten där

efter . 

Sverige 

Flera olika typer av lokala organ har varit föremål 

för debatt på nationell nivå i Sverige. Liksom i Fin

land startade debatten redan på 1940-talet men det 

dröjde två decennier innan frågan om lokala organ bör

jade diskuteras i riksdagen. Rådgivande kommundelsråd 

diskuterades redan år 1961, kommundelsråd med viss be

slutanderätt år 1962, distriktsnämnder inom sociala 

sektorn omkring år 1964 samt institutionsstyrelser un

der senare delen av 1960-talet. (I riksdagen lades 

också förslag om bl a kommundelsfullmäktige i en cen

termotion år 19751) Brukarmedverkan och brukarinfly-

tande har under senare tid också kommit upp till dis

kussion . 

Den svenska debatten är i jämförelse med de övriga 

nordiska länderna mycket omfattande och kan därför in

te, med hänsyn till utrymmet här, redovisas i sin hel

het. Tyngdpunkten läggs på tiden efter år 1975.44) 
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Figur 2.4. Former av lokala organ som diskuterats 
i svenska riksdagen 1968-1986. 

Organen är 

Enbart Beslutande och 
rådgivande rådgivande 

Uppgifter 
från en 
sektor 

Institutions
styrelse 1968 
Distriktsnämnd 
(1964) 

Uppgifter Kommundelsråd Kommundelsråd 
från två (1961) (1962) 
eller flera Kommundels-
sektorer nämnder 1979 

Anm. Årtalen inom parentes anger ungefär när 
olika typer av lokala organ började diskuteras 
på nationell nivå om detta skett redan före år 
1968. 

Motioner i riksdagen 

Från slutet av 1960-talet och fram till den tidpunkt 

då lagen om lokala organ trädde i kraft fördes nästan 

varje år debatter om lokala organ i riksdagen.45) oet 

var framför allt Folkpartiet och Centerpartiet, men 

också moderaterna, som drev frågan. Folkpartiet ville 

inrätta direktvalda kommunde1sråd. Centerpartiet fö

reslog också kommundelsråd, men frågan om direkta val 

blev med tiden mindre viktig. Man såg det som till

räckligt om råden fick förvaltande och/eller opinions

bildande uppgifter. Moderaterna intog till en början 

en allmänt positiv hållning, men i mitten av 1970-ta-

let bestämde de sig för direktvalda kommunde1sråd. I 

motioner från enskilda borgerliga riksdagsledamöter 

fördes olika konkreta förslag fram som gällde val, 

kompetens m m. Vänsterpartiet kommunisterna var posi

tiva till kommundelsråd på villkor att råden gavs en 
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viss angiven beslutanderätt. Socialdemokraterna motio

nerade under denna period om inrättande av institu

tionsstyrelser och distriktsnämnder. Behandlingen av 

dessa motioner i riksdagen och dess utskott innebar 

emellertid avslag eller inga åtgärder. Ofta hänvisades 

till sittande utredningar.46) 

Kommunaldemokratiutredningen 

Utredningen om den kommunala demokratin tillsattes år 

1970. Uppgiften var bl a att se över formerna för med

borgarnas inflytande på den kommunala verksamheten. I 

en rapport gav utredningen en översikt rörande lokala 

organ.47) Ett antal kommuner hade börjat bedriva för

sök med kommundelsråd. De första kommundelsråden in

rättades i Luleå år 1969. Syftet var ..."att bibehålla 

och få till stånd en utbyggd medverkan och att för

bättra det lokala inflytandet för medborgarna även 

mellan valen".48) utredningen konstaterade att kommun-

delsråden inte riktigt funnit sina arbetsformer, men 

att försöksperioden varit för kort för att några defi

nitiva slutsatser skulle kunna dras. 

I den debatt som följde i riksdagen våren 1977 med 

anledning av propositionen om kommunal demokrati, ny 

kommunallag m m framkom att de politiska partierna i 

viss mån ändrat attityd.^9) prån borgerligt håll, 

framför allt från centern, erkände man nu att frågan 

om direktvalda lokala organ var så komplicerad att den 

inte kunde lösas på kort sikt. Socialdemokraterna å 

sin sida ställde sig alltmer positiva till lokala or

gan, även om vissa kritiska röster fortfarande hördes 

inom partiet. I stort kan man säga att partierna i 

riksdagen nu var eniga om att någon form av organ bor

de skapas för att komma till rätta med de problem som 

den kommunala demokratin ansågs vara behäftad med. 
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Första propositionen om lokala organ 

I mars 1979 lade den borgerliga regeringen fram sin 

proposition om lokala organ i kommunerna•50) syftet 

var att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka 

och delta i det kommunala arbetet. I propositionen 

nämndes tre typer av lokala organ - kommundelsråd, 

distriktsnämnder och institutionsstyrelser - vilka fö

reslogs kunna erhålla förvaltande och verkställande 

uppgifter inom det kommunallagsreglerade området. Lag

förslaget gick ut på att ge kommunerna största möjliga 

frihet att besluta om organisation och verksamhetsfor

mer . 

I propositionen konstaterades att de lokala organen 

skulle betraktas som fakultativa nämnder och att de, i 

avvaktan på ytterligare överväganden, borde utses av 

kommunfullmäktige i respektive kommun. En långsiktig 

strävan uppgavs vara att göra det möjligt att inrätta 

lokala organ också inom det specialreglerade området. 

Regeringens förslag lades på riksdagens bord våren 

1979 redan innan kommunaldemokratiska kommitte'ns (KDK) 

betänkande, som i viss mån behandlade samma fråga, 

hunnit bli färdigt.51) KDK presenterade senare under 

1979 tre modeller för försöken: distriktsnämnd, kom

mundel snämnd och institutionsstyrelse. Tänkbara konse

kvenser av verksamhet med lokala organ analyserades i 

betänkandet. Exempel på sådana konsekvenser var enligt 

kommittén förändrad fördelning av den kommunala ser

vicen, fler förtroendevalda, underlättade kontakter 

mellan medborgarna och förvaltningarna, vitalisering 

av partierna, effektivare utnyttjande av resurserna 

samt svårigheter för facknämnderna att prioritera. Ett 

antal bilagor till utredningen hade utarbetats av 

Svenska Kommunförbundet. I dessa presenterades syn

punkter på konsekvenserna av lokala organ för fri-

tids-, kultur-, skol- och sociala sektorns verksamhet 

samt exempel på reglementen för lokala organs verksam

het inom dessa områden. 

Två motioner avlämnades i anslutning till regering

ens förslag. I den ena motionen föreslogs att de loka
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la organens sammanträden skulle vara offentliga på 

samma sätt som fullmäktiges, samt att man i tio kommu

ner på försök skulle medge undantag från skollagen och 

bygglagen. 

"Inom skolans område skulle det t ex vara värde
fullt att få pröva ett system med förtroendevalda 
institutionsstyrelser i ledningen för de lokala 
skolenheterna. Hur lokala organ kan medverka i 
den fysiska planeringen vore också värdefullt att 
få prövat."52) 

I den andra motionen föreslogs att försöksverksamheten 

också skulle omfatta direktvalda kommundelsråd. 

"Det sätt kommundelsråden utses på är av betydel
se i avsevärt vidare mening än ur valsynpunkt. 
Intresset för kommundelsråden, deras lokala för
ankring och deras arbetsmöjligheter påverkas av 
hur kommundelsråden utses. Därför är det angelä
get att möjligheterna till direkta val nu prövas 
och att försöksverksamheten därigenom görs mera 
meningsfull."53) 

Konstitutionsutskottet frångick den normala beredning

en av ärenden genom att ge bl a Svenska Kommunförbun

det tillfälle att avge yttrande över de förslag som 

presenterats. Kommunförbundet liksom senare utskottet 

tillstyrkte propositionen till alla delar. Inga reser

vationer eller särskilda yrkanden lämnades i utskot

tet. Däremot föreslogs att försöken i ett längre tids

perspektiv, efter utredning, borde vidgas till att 

också omfatta det specialreglerade förvaltningsområ

det. Ett förslag borde läggas fram i riksdagen under 

hösten 1979. 

Propositionen angående lag om lokala organ och ut

skottets tillägg godkändes i riksdagen utan debatt.54) 

Den nya lagen skulle träda i kraft den 1 januari 1980. 
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Proposition om lokala organ för specialreglerad 

förvaltning 

Hösten 1979 presenterades i en proposition förslag 

till verksamhet med lokala organ för specialreglerad 

förvaltning.55) Förslaget baserade sig på en utredning 

av KDK.56) Enligt både utredningen och propositionen 

skulle verksamheten kunna omfatta vissa ärenden som 

tidigare handlagts av socialnämnd, hälsovårdsnämnd, 

byggnadsnämnd, trafiknämnd och/eller skolstyrelse. 

I sin utredning konstaterade KDK att en specialreg

lerad verksamhet som splittrades på lokala organ kunde 

medföra problem vad beträffar samordning och statlig 

tillsyn. Dessa problem ansågs emellertid möjliga att 

lösa. Statliga föreskrifter kunde exempelvis riktas 

till kommunen centralt i stället för till särskild 

kommunal nämnd. Det faktum att kommunerna skiljer sig 

från varandra gjorde det nödvändigt att ..."raden av 

kommunala uppgifter som får läggas på lokalt organ 

blir så lång att ingen kommun skall behöva känna sig 

främmande för att ta itu med en försöksverksamhet på 

området".57) 

Kommitte'n konstaterade att det inom vissa special-

reglerade nämnder förekommer s k myndighetsutövning 

vilket gör att nämnderna vanligen är underkastade lag

regler då det gäller förfarande och beslutens inne

håll, men att legalitetskraven kunde tillgodoses även 

om lokala organ inrättades. Överförande av uppgifter 

till lokala enheter borde endast ske när uppgifterna 

har anknytning till kommundelen och i övrigt är lämp

liga för lokal förvaltning. Förslaget innebar i sin 

förlängning att de särskilda nämnderna, till exempel 

socialnämnden och byggnadsnämnden, kunde avskaffas. 

Detta borde dock inte ske under försöksperioden. 

"De centrala facknämnderna skall finnas kvar inte 
bara formellt utan också faktiskt i den meningen 
att de har uppgifter av övergripande natur inom 
sakområdet."5bJ 
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KDK förordade dessutom följande: 

- om samordningsfrågor:"den reglering av samord
ningsfrågor som redan finns i lokalorganslagen 
får gälla även för specialreglerad verksamhet" 

- om mandattid:"kommunfullmäktige får bestämma 
mandattid för lokalt organ även när organet 
handhar specialreglerade uppgifter" 

- om antal ledamöter :"regeln om minst fem ledamö
ter bör gälla för lokalt organ som tilldelas 
någon specialreglerad uppgift" 

- om jäv:"den strängare jävsregeln i förvalt
ningslagen får gälla för alla ärenden i ett lo
kalt organ så snart organet har någon special
reglerad uppgift."59) 

Kommitte'n gav exempel på konkreta ärenden som kunde 

överföras till organen. Man ansåg det dock varken möj

ligt eller lämpligt att till de lokala organen överlå

ta samtliga uppgifter som ankom på de centrala nämn

derna . 60 ) 

I propositionen anförde departementschefen att de 

lokala organen kunde utgöra naturliga fora för diskus

sion och beslut i frågor som direkt berörde kommunens 

invånare. Organen kunde också medföra en vitalisering 

av de politiska partiernas lokalföreningar. Med hänsyn 

till det ekonomiska läget angavs det vara ..."angelä

get att försöksverksamheten med lokala organ inte le

der till ett ökat resursbehov i kommunerna".^1) För 

att klara verksamheten förutsattes därför att kommu

nerna omfördelade befintliga resurser. Lagen föreslogs 

bli tidsbegränsad till utgången av år 1985. Departe

mentschefen instämde i de förslag som kommittén pre

senterade. Han ansåg dessutom att en permanent lag

stiftning borde komma till stånd före 1986. 

I en socialdemokratisk motion kritiserades den fö

reslagna tidsbegränsningen.62) Tiden ansågs vara allt

för kort för att medge omfattande organisatoriska för

ändringar inklusive planering och förberedelser. Mo

tionärerna befarade att nämnderna inte skulle hinna 

verka tillräckligt länge för att en ordentlig utvärde

ring skulle kunna genomföras. Lagen borde i stället 

gälla till utgången av år 1988, delvis ..."för att 

skapa förutsättningar för en reell u t v ä rd e r i n g ".^3)  
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Konstitutionsutskottet föreslog vissa ändringar i 

lagförslaget. Bland annat ville utskottet slopa den 

angivna tidsgränsen för lagen.64) Det borde ankomma på 

regeringen och t ex KDK att bedöma när tillräckliga 

erfarenheter vunnits för att medge en översyn av la

gen. 

Under debatten i riksdagen kom inlägg från endast 

tre borgerliga ledamöter.65) j dessa inlägg diskutera

des frågan om direktval (fp) samt den enskildes rätts

säkerhet och personliga integritet (m), som befarades 

hamna i riskzonen. Ingen av debattörerna lade emeller

tid fram några ytterligare yrkanden. 

Lagen antogs av riksdagen utan votering.66) oen 

trädde i kraft den 1 januari 1980 och innebär bl a att 

kommundelsnämnder kan ges uppgifter både av fakulta

tivt och specialreglerat slag. 

Direkta val 

År 1981 lade KDK fram ett betänkande om direktvalda 

lokala organ. 67) inom kommitte'n rådde olika uppfatt

ningar i frågan. Förespråkarna såg direktval som ett 

sätt att fördjupa den kommunala demokratin, eftersom 

väljarna därigenom kunde engageras och intresseras för 

de lokala organen. Ett annat argument var vikten av 

att skapa förutsättningar för de förtroendevalda att i 

sitt distrikt kunna representera väljarna. Motståndar

na till direkta val anförde bl a att fullmäktige trots 

allt hade det övergripande politiska ansvaret för kom

munens verksamhet och att ett system med direktval 

kunde komma att kringskära lokala organs kompetens. 

KDK konstaterade att eftersom de lokala organen 

skulle betraktas som nämnder i kommunallagens mening 

kunde de endast utses indirekt av fullmäktige. Ett di

lemma var enligt KDK att oavsett hur organen utsågs 

kunde majoritetsförhållandena mellan fullmäktige och 

vissa lokala organ inom respektive kommun ändå skilja 

sig. 

I betänkandet diskuterades också detaljer vad gäl-
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1er valtekniska frågor som organisation av valadminis

tration, regler för rösträtt, valbarhet, förtidsröst

ning, antal ledamöter, områdesindelning samt hur stora 

kostnaderna skulle bli på olika nivåer i valapparaten. 

När det gällde direkta val av lokala organ förordade 

KDK att man borde avvakta en utvärdering av pågående 

försök innan man tog definitiv ställning i frågan. 

Några förslag utarbetades inte på basis av betänkan

det, men förslag om direkta val av lokala organ har 

senare behandlats ett flertal gånger i riksdagen under 

1980-talet.68) dq-j- är framför allt de borgerliga par

tierna som driver frågan. 

Demokratiberedningen 

Demokratiberedningen tillsattes 1983 med uppgift att 

..."utreda och utveckla den kommunala demokratin, 

folkrörelsernas roll i den kommunala demokratin, bru-

karinflytande och brukarmedverkan".69) Huvudbetänkan

det präglades av helhetssyn och en större tyngdpunkt 

på tjänstemännens och partiernas betydelse då det 

gällde det man kallade aktivt folkstyre. 

Beträffande de lokala organen konstaterade bered

ningen att huvudansvaret för utvecklingen av den kom

munala verksamheten fortsättningsvis ligger hos den 

politiska ledningen i en kommun. De kommunövergripande 

målen måste klargöras för att de lokala organen skall 

kunna anpassa sin verksamhet. Ett sådant mål är att 

åstadkomma en effektiv och god service till gagn för 

medborgarna. Både ekonomiska och personella resurser 

liksom byggnader och anläggningar borde utnyttjas ef

fektivt. Vidare skall kommunerna se till att det finns 

förutsättningar för helhetssyn, samordning och samar

bete . 

Den centrala ledningens betydelse för kommundelsle-

damöternas arbete betonades också. I syfte att under

lätta för de lokala politikerna att klara "balansgång

en" mellan lokala och centrala intressen föreslog de

mokratiberedningen att fullmäktige skall fastställa 
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kommunövergripande program för olika områden. Därige

nom borde samordningen mellan kommunövergripande och 

subkommunal verksamhet underlättas. 

Ett problem som uppmärksammats i kommuner som in

fört lokala organ hänger samman med nämndorganisatio

nen. Fördelningen av uppgifter mellan centrala fack

nämnder och lokala organ uppfattas ibland bli onödigt 

komplicerad. Beredningen föreslog att de regler som 

gällt vid de s k frikommunförsöken, där försökskommu

nerna har fått välja den nämndorganisation som passat 

deras syften, skall få tillämpas i alla kommuner som 

inrättar kommundels- eller distriktsnämnder i hela 

kommunen. Vidare borde lokala organ (nämnder, enligt 

demokratiberedningens språkbruk) jämställas med andra 

kommunala nämnder. 

Beredningen konstaterade att det är av stor vikt 

att en bred majoritet i kommunen ställer sig bakom be

slutet om decentralisering och därigenom ger uttryck 

för en politisk vilja. Partierna borde delta i både 

förberedelser och uppföljning. Av de erfarenheter som 

hittills kunnat påvisas drog demokratiberedningen föl

jande slutsats: 

"När målmedvetna och långtgående insatser gjorts 
i decentraliseringsarbetet genom lokala organ, 
har reformen på kort tid gett förutsättningar för 
att fler medborgare kan medverka, bli delaktiga i 
och ta ansvar för kommunal verksamhet. Reformen 
med kommundelsnämnder ger ökade möjligheter till 
helhetssyn och samordning av kommunala verksamhe
ter. Arbetet över sektorsgränserna underlättas 
och ekonomiska samt personella resurser kan lät
tare utnyttjas. Förutsättningarna ökar också för 
att förbättra den kommunala servicen."70) 

I slutbetänkandet föreslogs att lagen om vissa lokala 

organ i kommunerna skulle slopas i samband med till

komsten av en ny kommunallag i vilken verksamheten med 

lokala organ borde regleras. För att på kort sikt un

derlätta utvecklingen i kommunerna föreslogs att den 

gällande lagen om lokala organ ändras på vissa punk

ter, bl a med hänsyn till erfarenheterna av frikommun-

försöken. Beredningen förordade vidare att fullmäktige 
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skall kunna uppdra åt en eller flera facknämnder att 

helt eller delvis sköta förvaltning och verkställighet 

som annars enligt lag eller författning ankommer på 

viss annan facknämnd. Undantag är kommunstyrelse, 

folkhögskolestyrelse och valnämnd. Ett annat förslag 

är att om en nämnds uppgifter helt överlåtits åt en 

eller flera andra nämnder skall fullmäktige få entle

diga ledamöterna och suppleanterna i nämnden. 

Demokratiberedningens arbete utmynnade våren 1987 i 

regeringens proposition "Aktivt folkstyre i kommuner 

och landsting".71) 

Sammanfattning och jämförelse 

Redan en tämligen översiktlig beskrivning av den nor

diska debatten om lokala organ visar, att det främsta 

motivet för att inrätta lokala organ är att 'den kom

munala demokratin bör förbättras". Med detta avses att 

medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kom

munal verksamhet borde öka. Genom att skapa politiska 

organ, vilka geografiskt omfattar mindre delar av en 

kommun och besätta de politiska posterna i dessa organ 

med personer som är bosatta i området, hoppas besluts

fattarna att avståndet mellan väljarna och de förtro

endevalda skall minska. Kontakterna förväntas också 

bli bättre och den medborgerliga aktiviteten öka. Ba

kom resonemang av detta slag ligger en föreställning 

om att det hos medborgarna finns ett icke uppfyllt be

hov av att komma till tals med den politiska appara

ten. Sammanslagning av kommuner till större enheter 

har ytterligare accentuerat detta behov. En bra bit in 

på 1970-talet trodde många att lokala organ kunde 

mildra de svårigheter som följde i kommunsammanlägg

ningarnas spår. 

En annan orsak till att lokala organ diskuterats är 

ökningen av antalet kommunala tjänstemän. Tjänstemän

nen finns på plats på sina kontor och kan lätt nås. 

Den ökade specialiseringen och sektoriseringen har 

medfört att expertkunskaperna finns hos administratio
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nen. Medborgarna (och politikerna) sätter stor tilltro 

till denna expertis. Det är hit man vänder sig för att 

få hjälp och svar på sina frågor. Politikerna "behövs 

inte', utom då det gäller att fatta beslut och ta an

svar för vad som sker i den egna kommunen. Det uppstår 

debatter om politikerförakt och tjänstemannavälde. Po

litikerna upplever sig i stor utsträckning ha förlorat 

rollen som medborgarnas representanter. Nu är det rol

len som beslutsfattare som dominerar. 

I alla de nordiska länderna betraktas lokala organ 

också som ett sätt att motverka motsättningar mellan 

perifera områden och centralorter. I de nya, och 

ibland territoriellt stora, kommunerna upplevdes cent

rum-periferimotsättningarna mera uttalat än tidigare. 

De begynnande ekonomiska problemen var antagligen även 

de en bidragande orsak till att framför allt perifert 

belägna kommundelar ofta kände sig förbigångna i den 

allt striktare prioritering som många kommuner tvinga

des genomföra. På många håll började krav om kommun

delningar ställas. I detta sammanhang ses lokala organ 

som ett sätt att motverka delningstendenserna. En de-

taljgranskning av debatterna visar att alla de hit

tills nämnda argumenten, både för och emot lokala or

gan, någon gång dyker upp i alla de undersökta länder

na . 

Vissa argument som förts fram i debatterna har för

anletts av speciella nationella förhållanden och ges 

därför olika tyngdpunkt i respektive land. I Danmark 

talas det ofta om möjligheter till bättre beslutsun

derlag liksom att förekomsten av lokala organ hindrar 

spontan, medborgarinitierad lokal aktivitet. I Finland 

framhålls tjänstemannaväldet som ett centralt problem 

som kan motverkas via organen. Man ser också en möj

lighet att utveckla den förvaltningsmässiga organisa

tionen, men vad som avses i detalj framgår inte trots 

att argumentet är tämligen vanligt. 

I den norska debatten pekas ofta på lokala organ 

som ett bra sätt att konkretisera de problem som finns 

i olika kommundelar och framföra förslag till de cent

rala kommunala organen. Den svenska debatten tar upp 
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behovet av förenklad handläggning och ökat inflytande 

för medborgarna. Vissa förespråkare talar tomi ter

mer av ett reellt inflytande. Invånarna tänktes genom 

de nya politiska organen få ännu en kanal för att för

medla åsikter och önskemål till överordnad politisk 

nivå. Ett effektivare utnyttjande av resurserna är 

också ett typiskt svenskt argument för att inrätta or

ganen . 

Argumenten mot att inrätta lokala organ är i stor 

utsträckning ömvändningen av argumenten för. I Dan

mark, Finland och Sverige framhåller många motståndare 

att lokala organ motverkar fördelarna med kommunsam

manläggningarna. Genom att dela in de nya kommunerna i 

mindre delar med politiskt tillsatta organ kan den be

gynnande känslan av samhörighet i den nya kommunen 

förhindras i sin utveckling. I dessa tre länder fram

förs också från vissa håll med kraft argumentet att 

likställighetsprincipen är i fara. Ytterligare en nivå 

i administrationen kan öka byråkratiseringen, dvs be

slutsvägarna blir längre i stället för tvärtom. 

Svårigheten att överlåta betydelsefulla uppgifter 

till de lokala organen har oroat vissa debattörer i 

Danmark och Sverige. Ett starkt argument mot lokala 

organ i såväl Danmark som Finland är att organen ris

kerar förkväva den frivilliga verksamhet som finns. I 

båda dessa länder har gräsrotsrörelser av skilda slag, 

t ex byaråden i Finland, sedan länge varit livaktiga. 

I Sverige hävdas att förekomsten av lokala organ för

svårar den statliga tillsynen på det specialreglerade 

området. Många norska debattörer anser att partiarbe

tet försvagas om organen inrättas. De politiska parti

erna har ju traditionellt haft hand om uppgiften som 

opinionsbildande organ. 

I Finland pekar vissa motståndare till organen på 

de ökade kostnader som blir en konsekvens av att loka

la organ inrättas. I Danmark, slutligen, befarar ett 

flertal motståndare att småpartierna får det svårare. 

Ett gemensamt drag i debatterna, då det gäller de 

lokala organens kompetens, är att lokala organ till en 

början tilldelats enbart rådgivande och informerande 
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befogenheter. Uppgiften att besvara remisser har an

setts som mycket central. Småningom har kraven på be

slutanderätt blivit allt starkare. 

De rådgivande organen är inte avsedda att påverka 

vare sig den administrativa eller den politiska delen 

av kommunens verksamhet, annat än i egenskap av re

missorgan. När det blev aktuellt med beslutanderätt 

kom frågan om organisation i ett helt annat läge. 

Skall de lokala organen jämställas med eller underord

nas de centrala facknämnderna? Motsvarande fråga 

ställdes när diskussionerna handlade om en administra

tiv decentralisering genom inrättande av kommundels-

kontor med egen personal. Några egentliga svar på des

sa frågor finner man inte i debatterna på nationell 

nivå. Detta är problem vars lösningar anses förbehåll

na den kommunala nivån. 

Legala möjligheter att inrätta lokala organ med 

viss beslutanderätt infördes i Finland år 1977 och i 

Sverige år 1980. (Lagstiftningens hinder och möjlighe

ter behandlas i kapitel tre.) De lokala organens kom

petens är en av de mest debatterade och samtidigt ock

så en av de svåraste frågorna. Beslutsfattarna på na

tionell nivå poängterar i alla de fyra länderna att en 

centralt fastställd kompetens kan uppfattas som ett 

intrång i den kommunala självstyrelsen. 

Ett annat hett debattämne är frågan om hur de lo

kala organen skall utses. På ett tidigt stadium fördes 

tanken om direktval fram i alla fyra länderna. I Dan

mark sade emellertid år 1977 en majoritet av ledamö

terna i utredningen om närdemokrati nej till folkvalda 

lokala organ. Argumentet är bl a att det skulle bli 

svårt att ge sådana organ beslutanderätt utan att änd

ra i gällande lagstiftning. Lokala organ inrättades 

inte i Danmark, som nämnts,'under den tid som här be

handlas. Frågan om direkta val av lokala organ har in

te heller diskuterats under perioden 1977-1986. I Sve

rige lade kommunaldemokratiska kommitte'n 1981 fram ett 

principbetänkande om direkta val. Något lagförslag 

framlades inte, men frågan diskuterades grundligt. 

I Finland och Norge finns vilande lagförslag om di-
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rektvalda lokala organ. Samtidigt med propositionen om 

ny kommunallag 1975 lade regeringen i Finland fram en 

proposition om direkta val av kommundelsfullmäktige. 

Behandlingen av frågan har dröjt, förmodligen beroende 

på att verksamheten med kommundelsfullmäktige inte 

kommit igång. Det norska förslaget, lagt av valglovut-

valget, är av betydligt senare datum, nämligen från 

1982. Också här har behandlingen dragit ut på tiden. 

Gemensamt för de diskussioner som förekommer i de oli

ka länderna är den tveksamhet som rått och fortfarande 

råder beträffande möjligheterna att mobilisera medbor

garna i ytterligare ett val. 

Begrepp som 'decentralisering', "demokratisering', 

'integrering', 'effektivisering' m m används ofta i 

debatterna, vanligen med positiva förtecken. Det är 

emellertid sällan som det framgår om sådana begrepp 

skall ses som något annat än just honnörsord eftersom 

debattörerna inte försökt konkretisera sina tankegång

ar. Ansvaret för detta har därmed lagts på den kommu

nala nivån och på de personer som skall arbeta med 

förverkligandet av reformen. 'Demokratisering' och 

'inflytande' används ofta i debatterna under perioden 

fram till sent 1970-tal/tidigt 1980-tal för att på se

nare år tonas ner något. I stället har andra begrepp 

kommit i förgrunden, bl a 'integrering', 'effektivare 

resursutnyttjande' och 'helhetssyn'. 

'Helhetssyn' används något olika i svensk, norsk 

och dansk debatt. I Sverige betraktas den enskilde som 

en helhet. Det föreställs vara lättare att förverkliga 

en individorienterad helhetssyn på lägsta möjliga nivå 

i den politiskt-administrativa apparaten. Helhetssyn 

baseras på ide'n om lokal integrering över sektorsgrän

serna. Om en person t ex söker socialhjälp är det kan

ske inte enbart den sociala sektorn som skall förmedla 

service. Vissa problem för den enskilde kan kräva in

satser från flera sektorer samtidigt. I Danmark och i 

Norge betraktas helhetssyn som det som förverkligas på 

den högsta nivån i en kommun. Det är den kommunala 

verksamheten som skall betraktas som en helhet. 

Om man ser till hur debatten förändrats under den 



75 

här aktuella tidsperioden kan man konstatera vissa 

skillnader mellan länderna. I Danmark pågick debatten 

fram till år 1977 och resulterade inte i att sektors-

övergripande lokala organ inrättades. Frikommunförsö-

ken, som nyligen inletts, har emellertid blåst nytt 

liv i diskussionerna om lokala organ. I Finland före

kom ingen egentlig debatt under åren 1968-1977, från

sett den som fördes i samband med kommunalförvalt

ningskommitténs arbete med den nya kommunallagen. För

slaget om regler för kommundelsförvaltning var inte 

någon kontroversiell eller ens särskilt omdebatterad 

fråga. Diskussionerna efter år 1977 har varit något 

livligare. Trots att verksamheten med lokala organ va

rit blygsam har sådana organ behandlats i ett antal 

utredningar. I debatten kan skönjas en viss tendens 

till att tyngdpunkten förskjutits något från sektors-

övergripande till sektorsspecifika lokala organ. Kom

missionen för kommunala folkomröstningar pläderade 

till exempel i sitt betänkande år 1985 för en vertikal 

decentralisering genom institutionsstyrelser och lik

nande sektorsspecifika organ. 

Den norska debatten följer ungefär samma utveckling 

som den svenska. Inledningsvis förespråkas rådgivande 

organ och småningom kommer kraven på lokala organ med 

beslutanderätt. En relativt bred verksamhet på kommu

nal nivå har fungerat som bas för debatter i respekti

ve land. Skillnaden mellan länderna är bl a att medan 

den norska debatten nästan uteslutande handlat om sek-

torsövergripande lokala organ, har den svenska också 

gällt en rad sektorsspecifika. 

Även om vissa partier drivit frågan om lokala organ 

hårdare än andra kan knappast något partiskiljande 

mönster skönjas. Det motstånd som i dag existerar mot 

lokala organ står närmast att finna inom partierna. 

Det svenska regeringsskiftet år 1976 medförde att den 

borgerliga regeringen tillsatte kommunaldemokratiska 

kommitte'n och avsatte stora pengar för forskning om 

kommunal demokrati (kommunaldemokratiska forsknings

gruppens utvärdering av kommunindelningsreformen). När 

beslutet om lagen om lokala organ fattades skedde det
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ta utan några politiska kontroverser. Den finländska 

kommunallagens regler om kommundelsfullmäktige godkän

des också utan debatt. Kommunala frågor synes vara 

viktiga för alla, oavsett parti- eller blocktillhörig

het, vilket framgår av det stora antal utredningar som 

tillsatts under årens lopp. 

Analysen av debatterna visar att beslutsfattarna 

har stor tilltro till möjligheterna att förändra sam

hället genom att förändra organisation och formella 

regler. Först på senare tid kan, framför allt i den 

svenska debatten, anas en viss ändrad attityd. Den in

nebär starkare koncentration till frågan om hur ett 

förändrat beteende hos aktörerna, dvs medborgare, 

tjänstemän, politiker och andra, kan åstadkommas. 
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Noter kapitel 2 

1. Det kan i vissa lägen vara svårt att avgöra vil
ken dignitet olika utredningar, kommittéer m m 
har i de nordiska länderna. Om Danmark sägs att 
"Er der tale om et kontroversielt eller teknisk 
vanskeligt område, vii ministeren nedsaette et 
udvalg, en kommission eller en arbejdsgruppe, 
uden at man kan fastslå, hvad forskellen er i de-
res status... Betaenkning, rapport, beretning, 
kommissionsbetaenkning bruges i flaeng, uden at 
forskellen er praeciseret". (Nygren 1985, 14.) 

I Finland anger beteckningen delvis vilken 
status en utredning har. Regeringen tillsätter 
'kommittéer' och departementen 'kommissioner". 
Förslag och utredningar från dessa grupper publi
ceras företrädesvis i serien 'kommittébetänkan-
den'. (Nygren 1985, 73.) 

I Norge finns 'meldinger' som kan vara av ka
raktären årsberättelse, redogörelse över något 
som inträffat eller som är ..."fremtidsrettet og 
dröfter nye tiltak som det ennå er for tidlig å 
utarbeide detaljerte bestemmelser om... De (övri-
ge) meldinger som gjerne introduserer eller dröf
ter nye ståtlige tiltak om f eks industriutbygg-
ing, skattepolitikk, prisdempende tiltak, ny 
forskning eller intensivert sosial omsorg har 
gjerne det til feiles at de tar sitt utgångspunkt 
i utredningsarbeid i offentlig regi. De utvalgs-
utredninger som det her er tale om, vil i regelen 
fölge meldingen som saerskilt vediegg uansett om 
de tidligere er publisert f eks i serien Norges 
offentlige utredninger (NOU)." (Nygren 1985, 88-
89. ) 

I Sverige tillsätts kommitte'er och utredningar 
på initiativ från regering, departement, riksdag, 
förvaltningsmyndigheter eller intresseorganisa
tioner. Regeringen anger direktiven. "Beroende på 
kommittéernas sammansättning skiljer man mellan 
parlamentariska utredningar och andra utredning
ar. De parlamentariska utredningarna består hu
vudsakligen av riksdagsmän och sammansättningen 
svarar normalt mot det parlamentariska läget i 
riksdagen. I andra utredningar ingår ... stats
tjänstemän från berörda verksamhetsområden, uni
versitetsfolk, representanter från näringslivet 
eller företrädare för intresseorganisationer. Ju 
mer politiskt kontroversiell en fråga är ... des
to mer präglas kommittén av en parlamentarisk 
sammansättning..." (Ekholm och Runström 1977, 
179. ) 

Ett sätt att bedöma offentliga utredningars 
dignitet är att undersöka vem som tillsatt dem 
och vilka personer som ingått. 

2. Folketingstidende 1968-69. Tillaeg A II, 
sp 4371-4432. 
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Folketingstidende 1968-69, Forhandlinger II, 
sp 5261-5299. 

Folketingstidende 1968-69. Tillaeg B, 
sp 2017-2028. 

Folketingstidende 1968-69. Forhandlinger III, 
sp 6841-6887. Lagförslag i folketinget behandlas 
tre gånger. Vid den första behandlingen debatte
ras förslaget principiellt och hänvisas till ett 
utskott. Under den andra behandlingen då utskot
tets betänkande föreligger kan förslaget eller 
vissa delar av det efter debatt underkastas vote
ring. Därefter kan förslaget, inklusive betänkan
det och resultat av eventuella omröstningar, un
derkastas en andra utskottsbehandling. Om detta 
kan folketinget också votera. Då ärendet tas upp 
för tredje gången sker det slutliga avgörandet. 
Förslaget, dvs propositionen och/eller motionen, 
kan också ändras mellan de olika behandlingarna. 
Se t ex Folkmann och Hilden 1979 samt Nygren 
1985. 

6. Folketingstidende 1976-77. 1. samling. Forhand
linger II, sp 2131. 

7. Betaenkning nr 798/1977. 

8. Folketingstidende 1976-77. 2. samling. Tillaeg 
A I, sp 917-954. (Bemaerkning til paragraf 52.) 

9. Folketingstidende 1976-77. 2. samling. Forhand
linger III, sp 3269-3304. 

10. Folketingstidende 1976-77. 2. samling. Tillaeg 
B, sp 565-570. 

11. Folketingstidende 1976-77. 1. samling. Tillaeg 
A II, sp 2193-2230. 

12. Folketingstidende 1976-77. 2. samling. Forhand
linger III, sp 4875-4890. 

13. Folketingstidende 1977-78. Tillaeg A I, 
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3 LAGSTIFTNING 

Inledning 

I de tre nordiska länder där lokala organ förekommer 

stöder sig verksamheten, som framgått redan av föregå

ende kapitel, på någon form av lagstiftning. I Sverige 

finns en lag om lokala organ.* i Finland innehåller 

kommunallagen särskilda regler om vissa typer av loka

la organ och i Norge bedrivs verksamheten med stöd av 

kommunallagens regler om styrelser och nämnder. Den 

tidigare formen av lokala organ i Sverige, kommundels-

råd, inrättades på basis av kommunallagen. Sektors-

övergripande lokala organ med rådgivande befogenheter 

kan inrättas enligt den danska kommunallagen. Sådana 

organ förekommer dock inte. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva och analy

sera de regler som gäller för sektorsövergripande lo

kala organ i respektive land samt att göra en jämfö

relse mellan länderna. Framställningen är medvetet de

taljerad, dels för att tydliggöra skillnaderna mellan 

länderna, dels för att belysa det rättsliga förhållan

det mellan lokal och subkommunal nivå i respektive 

land. I kapitlet behandlas dessutom inrättande och val 

av lokala organ samt organens befogenheter, arbetsfor

mer och budgetfrågor. 

De frågor som ställs i detta kapitel lyder: Vilken 

* Ï Sverige kan lokala organ inrättas med stöd av 
flera lagar: institutionsstyrelser enligt kommunal
lagen eller lagen om lokala organ (SFS 1979:408, 
ändrad 1979:1167), kommundelsnämnder enligt lagen 
om lokala organ samt distriktsnämnder enligt lagen 
om lokala organ eller socialtjänstlagen (SFS 1980: 
620). Institutionsstyrelser och distriktsnämnder är 
definitionsmässigt sektorsspecifika lokala organ. 
Därför behandlas inte heller lagstiftningen om dem 
här. 
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karaktär "har den lagstiftning som avser att normera/-

reglera verksamheten med sektorsövergripande lokala 

organ i Finland, Norge och Sverige? Vad är tillåtet 

respektive förbjudet enligt gällande lag? Vilket ut

rymme ger lagstiftningen i praktiken? 

Lagstiftningen om lokala organ i respektive land 

behandlas var för sig. Kapitlet avslutas med en jämfö

relse mellan länderna där de väsentligaste likheterna 

och skillnaderna i lagstiftningshänseende förs fram. 

Figur 3.1. Lagstiftning om lokala organ i Finland, 
Norge och Sverige. 

Organen är 

Enbart 
rådgivande 

Beslutande och 
rådgivande 

Uppgifter 
från en 
sektor 

Uppgifter 
från två 
eller flera 
sektorer 

Kommunallagen 
i respektive land 

Sverige: Lagen 
om lokala organ 
Finland: Kommu
nallagen 

Finland 

I den finländska kommunallagen från år 1977 finns fem 

paragrafer som rör s k kommundelsförvaltning (se bila

ga l).l) Paragraferna behandlar införande och upphö

rande av kommundelsförvaltning och kommundelsfullmäk

tige, anslag, beredning och verkställighet samt övriga 

stadganden i kommunallagen som är tillämpliga på verk

samheten. Fullmäktige beslutar om inrättande och upp

hörande av kommundelsförvaltning samt vilka delar av 

kommunen som skall omfattas av verksamheten, dvs delar 

av eller hela kommunen. Beslut om inrättande/upphoran-
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de trader i "kraft vid årsskiftet och fattas minst åtta 

månader innan. Länsstyrelsen skall underrättas om be

slutet. Kommunfullmäktige avgör också utformningen av 

instruktion för det lokala organet.2) x instruktionen 

fastställs områdesindelning, kompetens och organisa

tion. Dessutom kan kommundelsfullmäktige inrätta en 

arbetsordning där bestämmelserna för den egna verksam

heten, utöver tidigare nämnda stadganden, precise

ras . 3 ) 

Kommundelsförvaltningen kan anförtros uppgifter bå

de inom det kommunallagsreglerade området och den spe-

cialreglerade verksamheten. Det sistnämnda gäller un

der förutsättning att ifrågavarande speciallagar inte 

ställer hinder i vägen. Till kommundelsfullmäktiges 

huvudsakliga uppgifter hör att ta intiativ, att avge 

yttranden och att allmänt bevaka kommundelens bästa. 

Någon närmare precisering av kompetensen görs inte i 

kommunallagen. I förarbetena till lagstiftningen nämns 

generellt uppgifter inom sektorer som undervisning, 

kultur, fritid, socialverksamhet, hälsovård, planering 

och byggande samt miljövård. Kommundelsfullmäktige kan 

i instruktionen tilldelas rätt att inkomma med förslag 

till fullmäktige, s k initiativrätt. Verksamheten fi

nansieras genom anslag som beviljas av fullmäktige.4) 

Varken lagstiftning eller förarbeten ger klara be

sked om vilken ställning kommundelsförvaltningen skall 

ha, sett till den kommunala organisationen som helhet. 

I vissa fall jämställs kommundelsfullmäktige med kom

munala nämnder i allmänhet, t ex då det gäller full

mäktiges kontroll av verksamheten, i andra sammanhang 

får det lokala organet samma status som fullmäktige. 

Kommundelsfullmäktige består av ett udda antal le

damöter, minst elva och högst tjugofem. Enligt den ur

sprungliga lydelsen i kommunallagen skulle kommundels

fullmäktige utses av medborgarna genom direkta val i 

samband med kommunalvalen.5) Den kommunala vallagen 

har emellertid inte ändrats varför detta stadgande in

te kan tillämpas för närvarande. I stället har man 

gjort ett undantag genom att i kommunallagen införa en 

ny paragraf.6) Där stadgas att kommundelsfullmäktige 
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utses genom val som förrättas av fullmäktige. Det är 

också fullmäktige som avgör vilken politisk samman

sättning det lokala organet skall "ha. Mandatperioden 

omfattar fyra år. 

Valbara till kommundelsfullmäktige är personer som 

också är valbara till fullmäktige samt har sin hemort 

inom kommundelen.7) Bostadsbandet är med andra ord in

skrivet i kommunallagen. De regler som gäller för 

suppleanter i fullmäktige, bl a beträffande antal och 

val, gäller också för suppleanter i det lokala orga

net. 8) För fullmäktige väljs dubbelt så många supple

anter som ordinarie ledamöter, förutsatt att det finns 

tillräckligt med kandidater. Ordförande samt vice ord

förande väljs för ett kalenderår i taget.9) 

Beträffande arbetsformer jämställs det lokala orga

net med fullmäktige såtillvida att kommundelsfullmäk

tige inte själv ägnar sig åt beredning och verkstäl

lighet av de ärenden som man behandlar vid sina sam

manträden. 10) i stället är det möjligt för organet att 

inom sig inrätta utskott som handhar de beredande upp

gifterna. H) Verkställigheten tas om hand av kommunens 

ordinarie förvaltning. Enligt förarbetena till lagen 

bör kommunerna om möjligt undvika att tillsätta ytter

ligare organ, förutom kommundelsfullmäktige, eller att 

anställa exempelvis kommundelstjänstemän. Anledningen 

uppges vara att man vill förhindra att kommunens för

valtning blir alltför krånglig, stelbent och långsam. 

Brådskande ärenden kan, om kommundelsfullmäktige är 

enigt, behandlas utan föregående beredning.12) samman

träden äger rum då det är nödvändigt för behandlingen 

av ärenden som skall handläggas inom viss tid eller då 

ordföranden anser det påkallat.13) Kallelse till sam

manträde utfärdas av ordföranden och avsänds minst fy

ra dagar före sammanträdet.'14) i kallelsen meddelas 

tid, plats samt vilka ärenden som skall behandlas. 

Kommundelsfullmäktiges sammanträden är, liksom full

mäktiges, men i motsats till andra nämnders, öppna för 

allmänheten.-^) Beträffande beslutförhet gäller, lik

som för fullmäktige, att minst två tredjedelar av le

damöterna skall vara närvarande.1^) I övriga kommunala 
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organ är det tillräckligt med hälften ledamöter närva

rande. Justerade protokoll skall läggas fram till på

seende på ämbetshuset eller annan lämplig plats.17) 

Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och 

biträdande kommundirektören har rätt, men inte skyl

dighet, att närvara vid kommundelsfullmäktiges samman

träden. 18) Ordföranden leder sammanträdena och svarar 

för ordningen.19) Kommunstyrelsen, dess ordförande, 

kommundirektören eller biträdande kommundirektören kan 

hänvisa ärenden som avgjorts av det lokala organet 

tillbaka för behandling i kommunstyrelsen som i sin 

tur kan upphäva, ändra eller återförvisa beslut för ny 

behandling.20) Denna regel gäller inte i de fall då 

lokalt organ enligt lag eller instruktion skall avgöra 

ärendet i fråga. 

För ledamöter och suppleanter i kommundelsfullmäk

tige gäller, liksom för kommunalt förtroendevalda i 

allmänhet, stadgandena om domarjäv.21) Domarjäv mot

svarar i stort jävsreglerna i den svenska förvalt

ningslagen. 

För varje kalenderår avges en verksamhetsberättelse 

till kommunstyrelsen.22) Reglerna om kommunmedlemmars 

initiativ (medborgarmotioner) gäller också för lokala 

organ.23) 

Norge 

I Norge bedrivs den nuvarande verksamheten med lokal-

utvalg med stöd av kommunallagen och dess stadganden 

om nämnder (se bilaga 2).24) Diskussioner har dock 

förts om att införa antingen särskild lagstiftning el

ler att utöka kommunallagens regler om lokalutvalg. År 

1985 utkom den senaste utredningen med förslag till 

mera detaljerade regler.25) Liksom när det gäller 

nämnder i allmänhet preciseras lokalutvalgens verksam

het i allmänna föreskrifter som fastställs av fullmäk

tige (bystyre/kommunestyre). 

Kommunallagen anger inte explicit att lokala organ 

kan inrättas. Istället sägs mera allmänt att fullmäk-
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tige kan upprätta 'fasta' nämnder både för särskilda 

kommunala uppgifter och för enskilda avdelningar inom 

den kommunala förvaltningen.26) Ett undantag är dock 

uppgifter som enligt lag skall handhas av en egen sty

relse, t ex skolstyrelse och socialnämnd. Till de fas

ta nämnderna räknas också lokalutvalgen. 

De fasta nämndernas liksom lokalutvalgens kompetens 

fastställs av fullmäktige i de allmänna föreskrifter

na. 27) Kommunallagen anger vilka begränsningar som 

gäller beträffande delegation från fullmäktige till 

kommunstyrelsen (formannskapet) och därmed också till 

övriga nämnder samt lokalutvalg.28) utöver undantagen, 

som framför allt gäller frågor om ekonomi och budget, 

finns det således möjlighet att överföra vissa uppgif

ter till de lokala organen. Lokalutvalgen har dock, 

med undantag av den senaste tidens verksamhet i Oslo, 

endast varit rådgivande. Fullmäktige avgör i vilka 

ärenden utvalgens synpunkter skall inhämtas samt om 

det lokala organet skall ha rätt att inkomma med för

slag till fullmäktige. 

Enligt en ändring i kommunallagen år 1977 kan full

mäktige bevilja medel till lokalutvalg för fri dispo

sition. 29) Fullmäktige avgör också vilka begränsning

ar som skall gälla beträffande de medel som ställs 

till lokala organs förfogande. Ett villkor, som nämns 

i förarbetena till ändringen i kommunallagen, är att 

den verksamhet som bedrivs inte får medföra ekonomiska 

konsekvenser som går utöver budgetperioden.^) 

Det framgår ganska tydligt av kommunallagens regler 

att de lokala organen är underställda fullmäktige och 

att de kan jämställas med övriga nämnder och styrel

ser. Vilken ställning lokalutvalgen i praktiken har i 

olika kommuner beror dock till stor del på vilken kom

petens fullmäktige tilldelat dem. 

Det är fullmäktige som fastställer antalet ledamö

ter och suppleanter samt utser dessa.31) Fullmäktige 

kan också delegera denna uppgift till kommunstyrelsen. 

Ordförande och vice ordförande utses av kommunstyrel

sen, eller om fullmäktige så beslutar, av det lokala 

organet. 
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Kommunallagen nämner inga undantag beträffande vil

ka personer som är valbara till fasta utvalg och lo

kalutvalg. Lagens regler medger tom att personer bo

satta utanför ifrågavarande kommun kan väljas in i 

dessa nämnder. Kommunaldepartementet har dock i en 

skrivelse påpekat att med hänsyn till de betydande 

förvaltningsuppgifter som utvalg, råd m m kan tillde

las förutsätter departementet att kommunerna som regel 

utser ledamöter som har rösträtt i kommunen. Det står 

dock fullmäktige fritt att besluta att t ex fullmäkti

geledamöter inte kan väljas in i lokalutvalg. Utval

gens politiska sammansättning och mandatperiod fast

ställs av fullmäktige eller kommunstyrelse om fullmäk

tige så beslutat. 

Kommunallagen hindrar inte att lokalutvalgen inrät

tar utskott som handhar vissa uppgifter. Sammanträden 

äger rum då ordföranden finner det påkallat eller ut

valget självt så beslutar.32) Däremot finns inga reg

ler i kommunallagen som gäller kallelseproceduren. 

Dessa regler kan skrivas in i de allmänna föreskrif

terna. För fasta utvalg gäller i allmänhet att samman

trädena är slutna. Även om motsvarande borde gälla för 

lokalutvalg visar praxis att de norska lokala organen 

håller öppna möten, dvs allmänheten har tillträde till 

sammanträdena. 

Regler för beslutförhet fastställs av fullmäktige. 

Den norska kommunallagen är dock "sträng" med ledamö

ter och suppleanter som utan giltiga skäl kommer för 

sent till, inte kommer alls till eller lämnar ett sam

manträde. 33) cta detta inträffar kan ifrågavarande sty

relse eller nämnd ålägga den "skyldige" tio kronor i 

böter. Pengarna tillfaller kommunens kassa. 

Vid lokalutvalgens sammanträden förs pr o t o k o l l .34)  

Kopia sänds till fullmäktige, som också fastställer 

närmare bestämmelser angående protokollen. Fullmäkti

ges, och tillika kommunstyrelsens, ordförande kan del

ta i lokala organs sammanträden med yttrande- och för

slagsrätt .35) Denna rätt har också, enligt kommunalla

gen, kanslichefen (rådmann, kontorsjef, administra-

sjonssjef).36) Fullmäktige kan, då det gäller lokala 
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organ, utvidga denna rätt till fler befattningshavare 

och förtroendemän. De förtroendevaldas röstningsplikt 

både i s k beslutsärenden och i fråga om hemställan 

gäller också för de lokala organens ledamöter.37) 

Eftersom lokalutvalgen har sitt mandat via delega

tionsbestämmelserna kan fullmäktige återta ärenden för 

behandling. För ledamöter och suppleanter i lokalut-

valg liksom för fullmäktige och kommunstyrelse gäller 

förvaltningslagens jävsregler.38) De norska jävsreg

lerna motsvarar i stort de regler som finns i den 

svenska förvaltningslagen, liksom det som i Finland 

kallas for domarjäv. 

Sverige 

Lagen om vissa lokala organ i kommunerna trädde i 

kraft den 1 januari 1980 (se bilaga 3).39) Genom den 

fick kommunerna möjlighet att inrätta lokala organ med 

uppgifter både inom den fakultativa och den special-

reglerade verksamheten.40) Också dessförinnan kunde 

kommunerna inrätta kommundelsråd, institutionsstyrel

ser och liknande med stöd av stadgandena i kommunalla

gen. 41) på organ av typen kommundelsråd kunde kommu

nerna definitionsmässigt inte överföra förvaltning och 

verkställighet. Råden fungerade enbart som rådgivande 

organ. Däremot kunde man, i enlighet med kommunalla

gen, ge befogenhet att besluta till lokala organ som 

handhade verksamheten vid en kommunal anläggning eller 

en kommunal institution, t ex institutionsstyrelser 

för bibliotek, badhus, idrottsplatser, industrihus 

m m.42) institutionsstyrelser och dylikt fick ställ

ning som fakultativa nämnder och underordnades endast 

kommunstyrelsen. 

Den geografiska enhetsprincipen gällde också be

träffande den specialreglerade verksamheten. Special

lagarna medgav emellertid redan före år 1980, med un

dantag av skollagstiftningen, inrättande av s k lokala 

nämnder. "Om kommunen tillsätter särskilda nämnder för 

att handha driften av ålderdomshem, ungdomsgårdar och 
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andra institutioner i specialreglerade verksamhetsgre

nar blir dessa nämnder att anse som fakultativa nämn

der för vilka kommunallagens regler om sådana nämnder 

är tillämpliga."43) 

Enligt första paragrafen i lagen om lokala organ 

får fullmäktige tillsätta institutionsstyrelser, dis

triktsnämnder, kommundelsråd och andra lokala organ. 

För lokala organ med enbart kommunallagsreglerade 

verksamheter/ t ex fritid och kultur, är fortfarande 

kommunallagens bestämmelser om de fakultativa nämnder

na tillämpliga.44) e^t lokalt organ har specialreg

lerade uppgifter bedrivs verksamheten utifrån de reg

ler som finns i lag och författning för respektive 

facknämnd, förvaltningslagens regler m m.45) Ytterli

gare detaljer som rör verksamheten kan skrivas in i 

reglementen för de lokala organen. Fullmäktige fast

ställer dessa reglementen.46) Lagen innebär således i 

praktiken att fallmäktige tillåts göra undantag från 

kommunallagen och annan författning utom i de fall då 

det uttryckligen anges att en viss bestämd uppgift in-

te får handhas av ett lokalt organ.47) 

Ett lokalt organ kan ansvara för förvaltning och 

verkställighet för en del av en kommun eller för en 

eller flera anläggningar inom kommunen. I andra para

grafen i lagen om lokala organ anges vilken nämndverk

samhet inom det specialreglerade området som kan komma 

i frågas socialnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, 

byggnadsnämnd, trafiknämnd och skolstyrelse. Det 

ställs också ett krav att uppgifterna ..."på grund av 

sin anknytning till kommundelen i övrigt lämpar sig 

för handläggning i lokalt organ".48) i regeringens 

proposition hösten 1979 klargjordes att ..."en uppgift 

som hänför sig till hela kommunen och som inte kan de

las således inte (kan) anförtros åt ett lokalt or

gan" .49) £)e statligt reglerade tjänsterna som rektor, 

biträdande skolledare och lärare är därför undantagna 

verksamheten. Dessa tjänster måste bedömas med hänsyn 

till kommunen som helhet eftersom de är knutna till 

hela grundskolan eller gymnasieskolan i kommunen.50) 

Regeringen kan dock medge undantag från reglerna om 
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statligt reglerade tjänster.51) 

Då det gäller den kommunallagsreglerade verksamhe

ten ger lagen om lokala organ kommunerna stor frihet 

att bestämma vilka uppgifter och vilken organisation 

de lokala organen skall ha. Exempel på fakultativa 

uppgifter som nämns i förarbetena är fördelning av an

slag till organisationer i området, fritidsaktiviteter 

i bostadsområdena, allmän fritidsverksamhet i anslut

ning till skolan, kulturarrangemang och kontakter med 

föreningslivet i bostadsområden och på arbetsplat

ser. 52) Det enda kriterium som bör uppfyllas är att 

uppgifterna endast skall avse en del av en kommun. 

I kommunaldemokratiska kommitte'ns betänkande pre

senteras en detaljerad genomgång av vilka uppgifter 

skolstyrelse, byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskydds

nämnd, socialnämnd och trafiknämnd ansvarar för samt 

vilka av dessa uppgifter som är lämpliga att föra över 

till ett lokalt organ.53) i den andra propositionen om 

lokala organ sägs om fördelningen av uppgifter mellan 

olika nivåer att ..."ett lokalt organs uppgiftsområde 

(inte bör) vara alltför omfattande, eftersom en kon

centration av mångskiftande uppgifter från skilda 

verksamhetsområden till ett lokalt organ skulle göra 

det svårt för ledamöterna att förvärva en tillräcklig 

förtrogenhet med de olika uppgifterna".54) 

Fullmäktige bestämmer vilka uppgifter och vilka 

geografiska områden som skall omfattas av försöken. 

Beträffande vissa uppgifter som delegerats från stat 

till kommun fordras dock ett medgivande från respekti

ve statlig förvaltningsmyndighet innan uppgifterna kan 

överföras till ett lokalt organ. Om länsstyrelsen till 

byggnadsnämnden överfört befogenheten att medge undan

tag från vissa förbud mot nybyggnad och kommun vill 

föra över denna befogenhet till ett lokalt organ krävs 

således länsstyrelsens medgivande. 

Fullmäktige avgör om det lokala organet skall ha 

initiativrätt i fullmäktige. Fullmäktige beslutar ock

så om det lokala organets budgetförslag skall lämnas 

till den centrala facknämnden eller direkt till kom

munstyrelsen. De två begränsningarna motiveras, enligt 
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föredragande statsråd, med att samordningen mellan ett 

lokalt organ och en central facknämnd kan underlättas 

om det lokala organet får en i viss mån underordnad 

ställning i förhållande till centrala nämnder.55) 

Ett annat sätt att ordna samordningen är, enligt 

samma källa, att i reglemente för lokalt organ stadga 

om samrådsskyldighet, t ex i form av överläggningar 

mellan förtroendevalda och tjänstemän hos respektive 

facknämnd och lokalt organ. Ett tredje sätt är att 

skapa personsamband mellan nämnd och lokalt organ ge

nom att vissa ledamöter i de centrala facknämnderna 

också väljs in i det lokala organet. Det bör dock bli 

de politiska partiernas uppgift att i nomineringspro

cessen avgöra om personsamband skall förekomma. Enligt 

föredragande statsråd bör kommunerna själva få avgöra 

hur samordningen skall genomföras. 

I lagen anges endast allmänt hur de lokala organen 

skall placeras inom den kommunala organisationen. 

"Enklast kan emellertid de lokala organen enligt lo-

kalorganslagen beskrivas som lokala nämnder som med 

några få undantag är underkastade samma regler som 

andra kommunala nämnder."56) En skillnad mellan de 

kommunallagsreglerade och de specialreglerade verksam

hetsområdena är de centrala facknämndernas ställning. 

I den första propositionen om lokala organ, som enbart 

berör den fakultativa verksamheten, anför föredragande 

statsrådet att ..."den mest långtgående lösningen är 

att de centrala facknämnderna avskaffas. Det enda sam

ordningsorganet blir då kommunstyrelsen".57) kom

munerna skulle önska en sådan lösning ansågs emeller

tid vara osannolikt. 

Beträffande den specialreglerade verksamheten sades 

uttryckligen att "(F)örsökslagstiftningen bör utformas 

så att det framgår att en central facknämnd på varje 

område måste behållas".58) Det £r framför allt de 

övergripande uppgifterna som t ex flerårsbudget, lång

siktig planering och samordning som är tänkta att lig

ga kvar hos dessa centrala facknämnder. Med undantag 

för trafikområdet är samtliga specialreglerade verk

samhetsområden vilka omfattas av försöken skyldiga att 
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ha särskilda (centrala) nämnder. Kommunerna kan inte 

utan vidare lägga över uppgifter från dessa till kom

munstyrelsen. För att förhindra att kommunerna avskaf

far centrala facknämnder har det i propositionen an

setts som tillräckligt med föreskriften att de ärenden 

som lokala organ handhar skall ha lokal anknytning. 

Övriga frågor skall, underförstått, finnas kvar hos 

respektive facknämnd. 

Ledamöter och suppleanter samt, bland dessa, ordfö

rande och vice ordförande utses av fullmäktige till 

det antal och för den tid som fullmäktige bestäm

mer. 59) om det lokala organet har specialreglerade 

uppgifter får dock inte antalet ledamöter vara färre 

än fem.60) Fullmäktige avgör också vilken politisk 

sammansättning det lokala organet skall ha. Praxis har 

varit att följa den partipolitiska fördelningen i 

fullmäktige med motiveringen att lokala organ skall 

betraktas som kommunala nämnder. Detta kan medföra att 

vissa lokala organ får en annan majoritet än röstun

derlaget i kommundelen. Partierna kan emellertid sins

emellan komma överens om att ta hänsyn till de poli

tiska styrkeförhållandena. (Så har skett bl a i Umeå 

där socialdemokraterna i två kommundelsnämnder överlå

tit mandat till vpk, som på basis av resultaten i 

fullmäktigevalen inte skulle erhålla representation i 

kommunde1snämnderna.) För suppleanter gäller kommunal

lagens regler för styrelse- och nämndsuppleanter.61) 

Valbara till lokala organ är de personer som också 

är valbara till fullmäktige. Personer som inte kan 

väljas är landshövding, länsöverdirektör, avdelnings

chef vid länsstyrelsen, tjänsteman som är chef för 

verk som tillhör organets verksamhetsområde samt 

..."den som är anställd hos kommunen... och som i egen

skap av föredragande hos styrelsen eller på grund av 

andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande 

ställningen bland kommunens... tjänstemän".62) 

Några krav på bostadsband, dvs att ledamöterna mås

te vara bosatta inom det område de representerar, 

finns inte. Däremot står det de politiska partierna 

fritt att i samband med nomineringarna betrakta bo
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stadsbandet som önskvärt. 

Lokala organ kan inom sig välja utskott, bered

ningsgrupper och liknande.63) Sammanträden äger rum på 

tidigare bestämd tid och plats, när en tredjedel av 

ledamöterna kräver det eller när ordföranden anser det 

påkallat.64) Eftersom de lokala organen jämställs med 

kommunala nämnder i allmänhet är praxis att sammanträ

dena skall vara slutna. Ärenden får handläggas endast 

om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 65 ) ^an 

följer också kommunallagens regler om beslutsförfaran

de och protokollföring.66) 

Ordförande i lokala organ har, liksom övriga nämnd

ordförande, närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges 

sammanträden.67) Med stöd av kommunallagen kan full

mäktige i lokala organs reglementen föreskriva vilka 

kommunala tjänstemän och förtroendevalda som får när-

varo- och yttranderätt vid organets sammanträden.68) 

Det lokala organet kan också för varje enskilt samman

träde besluta att kalla in andra förtroendevalda, 

tjänstemän och särskilt sakkunniga.69) De förtroende

valda i lokala organ har rätt till den ledighet från 

sin anställning som uppdraget kräver.70) 

Om det lokala organet endast har uppgifter som hän

för sig till det fakultativa verksamhetsområdet till-

lämpas kommunallagens jävsregler.71) om organet däre

mot har en enda uppgift som tillhör det specialregle-

rade området gäller förvaltningslagens jävsregler.^2) 

Sammanfattning och jämförelse 

På vissa punkter uppvisar de tre länderna likheter, på 

andra skillnader då det gäller de lagliga möjligheter

na att inrätta och bedriva verksamhet med lokala or

gan. En stor del av variationerna hänger samman med 

skillnader i den allmänna lagstiftningen på det kommu

nala området. 

Den mest preciserade lagstiftningen med relevans 

för lokala organ finns i Sverige. I den lag som till

kom år 1980 samt i förarbeten till denna finns rela
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tivt klara föreskrifter om vad som är tillåtet respek

tive förbjudet liksom om vilken frihet kommunerna har. 

I Finland är kommunallagens regler tämligen klara. 

Man har emellertid inte, som i Sverige, ändrat i eller 

modifierat övriga berörda lagar när detta skulle behö

vas för att lokala organ skall kunna bedriva sin verk

samhet. Som en konsekvens av detta är det svårt för 

kommunerna att t ex föra över olika slag av special-

reglerade uppgifter till lokala organ. 

I Norge finns ingen särskild lag om lokalutvalgen. 

I kommunallagen nämns möjligheten för kommunerna att 

inrätta fasta utvalg exempelvis lokalutvalg. Frågan om 

en särskild lag för lokalutvalgen har diskuterats i 

Norge. Liksom i Finland gäller emellertid att verksam

heten med lokala organ begränsas av att speciallag

stiftningen inte ändrats för att göra det möjligt att 

föra över uppgifter från centrala nämnder till lokal

utvalg. 

Det faktum att det finns särskilda regler för loka

la organ i Finland och Sverige visar att beslutsfat

tarna formellt gett de lokala organen en särställning 

jämfört med de centrala facknämnderna. Om detta får 

konsekvenser också för verksamheten är en empirisk 

fråga som belyses i del II av denna avhandling. 

Finland är det enda av de tre länderna där de loka

la organen enligt kommunallagen utses genom direkta 

val. För att kunna genomföra direkta val krävs dock 

att också den kommunala vallagen ändras, vilket inte 

skett. Frågan om direktval till lokala organ är före

mål för diskussioner också i Sverige och Norge. En 

grundläggande skillnad mellan länderna då det gäller 

valfrågan är att man i Finland och Sverige tänkt sig 

en enhetlig regel - antingen direkta eller indirekta 

val - medan man i Norge angétt att frågan om hur de 

lokala organen skall utses i sista hand bör beslutas 

av fullmäktige i respektive kommun. 

I den finländska kommunallagen ställs krav på att 

ledamöterna skall vara bosatta i det område de repre

senterar. I Sverige och i Norge är det i stället en 

uppgift för de politiska partierna vid nomineringar 
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till organen. Praxis i bägge länderna visar emellertid 

att bostadsband är ett önskemål som tillgodoses i så 

gott som samtliga fall. 

Hur många ledamöter som skall ingå i de lokala or

ganen varierar både mellan länderna och inom dessa 

mellan kommunerna. Den finländska kommunallagen anger 

minsta och högsta antal ledamöter. Sedan återstår det 

för fullmäktige att avgöra hur många ledamöter varje 

lokalt organ skall ha. I Sverige styrs verksamheten 

med stöd av stadganden i kommunallagen. Om det lokala 

organet enbart har fakultativa uppgifter kan fullmäk

tige bestämma sig för vilket antal som helst. Om orga

net däremot har en enda uppgift inom det specialregle-

rade området måste antalet ledamöter vara minst fem 

med lika många suppleanter. Enligt norska kommunalla

gen avgör fullmäktige antalet ledamöter i utvalgen. 

Gemensamt för alla tre länderna är dock att det fram

hållits att så många politiska partier som möjligt 

skall beredas representation i organen samtidigt som 

det påpekats att antalet ledamöter inte får bli så 

stort att arbetet blir ineffektivt. 

Beträffande sammanträdenas karaktär har de tre län

derna valt olika alternativ beroende på att man utgått 

från olika synsätt. I Finland jämställs kommundels-

fullmäktige ibland med fullmäktige, vilket innebär att 

sammanträdena skall vara öppna för allmänheten. I Nor

ge har man utgått ifrån att syftet med lokala organ är 

att aktivera medborgarna och därför ansett att dessa 

bör ha möjligheter att åhöra sammanträdena. Om ärende

nas beskaffenhet kräver det kan dock vissa eller delar 

av möten hållas slutna. I Sverige, där de lokala orga

nen jämställs med nämnder i allmänhet, är organens 

sammanträden slutna. Medborgarna får komma till tals 

bl a genom att delta i organens offentliga informa

tionsmöten eller via kontakter med ledamöterna i loka

la organ. 

Initiativrätten till fullmäktige finns inskriven i 

den finländska kommunallagen, medan det i de två andra 

länderna är fullmäktige som avgör om denna rätt skall 

finnas. I alla tre länderna har de lokala organen möj
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lighet att inrätta utskott, beredningsgrupper och lik 

nande. I de finländska förarbetena anges dock att den 

na rätt skall utnyttjas restriktivt. Verksamheterna 

finansieras genom medel som beviljas av fullmäktige. 

Slutligen föreligger en skillnad då det gäller or

ganens ställning i den kommunala organisationen. I 

Sverige och Norge motsvarar organen nämnder, medan de 

i Finland närmast jämställs med fullmäktige. 

I nedanstående tabell har ett försök gjorts att 

systematisera de likheter och skillnader som finns 

mellan Finland, Sverige och Norge vad gäller lagstift 

ningen om lokala organ. Jämförelsen försvåras av det 

faktum att den kommunala lagstiftningen i respektive 

land är något olika. I den norska kommunallagen finns 

t ex få regler som gäller fullmäktiges, kommunstyrel

sens och, framför allt, nämndernas arbetsformer. Des

sa regler finns i stället i reglementen som upprättas 

inom varje kommun. 

Det kanske största problemet som lagstiftarna ställts 

inför har uppstått vid bestämningen av de lokala orga 

nens kompetens. Denna fråga är också, sett ur verksam 

hetens perspektiv, den mest centrala. I Sverige är 

kompetensen klarast uttryckt vilket måhända beror på 

den jämförelsevis långa erfarenheten av lokala organ. 

I lagen om lokala organ anges vilka sektorer som kan 

ingå i den decentraliserade verksamheten. Dessa är, 

förutom det fakultativa området, socialvård, undervis 

ning, miljö- och hälsoskydd, byggnadsfrågor och tra

fikärenden. Vissa begränsningar anges. Om det i lag 

eller annan författning särskilt stadgas att en viss 

uppgift inte får handhas av ett lokalt organ gäller 

den bestämmelsen. En annan begränsning omfattar stat

ligt reglerade tjänster, för vilka organen inte kan 

ges ansvar. Fullmäktige kan dock hos regeringen anhål 

la om dispens från denna regel. 

Beträffande den fakultativa verksamheten ges de 

svenska kommunerna full frihet. I fråga om de special 

reglerade uppgifterna är det enda som påpekas att de 
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skall ha anknytning till kommundelen och att de till 

sin beskaffenhet i övrigt skall vara lämpliga för 

handläggning i ett lokalt organ. Varje kommun får 

själv komma fram till vilka uppgifter som är av sådan 

karaktär. Den genomgång av olika tänkbara uppgifter 

inom olika sektorer som görs i förarbetena skall en

dast ses som exemplifieringar. En tredje begränsning 

gäller om en statlig myndighet lämnat en befogenhet 

till en kommunal nämnd. Om kommunen vill föra över 

denna uppgift till ett lokalt organ får detta ske en

dast om förvaltningsmyndigheten medger detta. Frånsett 

de nämnda begränsningarna bestämmer fullmäktige, en

ligt lagen om lokala organ, vilka uppgifter och poli

tikområden organens verksamhet skall omfatta. Eftersom 

fördelningen av uppgifter på facknämndsnivå kan skilja 

sig mellan olika kommuner kommer också kompetensen hos 

olika lokala organ att variera. 

I Finland anges inte kompetensen i själva lagstift

ningen. Det är i stället fullmäktige som i en instruk

tion avgör vad verksamheten skall omfatta. Centrala 

myndigheter har inte i detalj klargjort t ex vilka 

uppgifter som bör kvarstå hos facknämnderna och vilka 

som kan överföras till kommundelsfullmäktige. De erfa

renheter som vunnits av lokala organ typ 'tättbefolka-

de samhällen' kan inte på ett enkelt sätt föras över 

till den nya formen av decentraliserad verksamhet. 

Härvidlag föreligger en skillnad gentemot erfarenhe

terna av kommundelsråd i Sverige. 

Gemensamt för de tre länderna är att verksamheten 

med lokala organ är frivillig. I de finländska och 

svenska debatterna om lokala organ har frågan om fri

villighet diskuterats ur självstyrelsesynpunkt. Det 

har allmänt ansetts som både olämpligt och kompetens

överskridande att från centralt håll tvinga kommunerna 

att inrätta organen. Det är därför naturligt att lag

stiftningen inte uttryckligen ålägger organen någon 

uppgift. 

Lagstiftningen om lokala organ visar tydligt att en 

viss oklarhet i gränsdragningarna mellan lokalt och 

subkommunalt i en kommun är ofrånkomlig. Med hänsyn 
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till den kommunala självstyrelsen löses sådana tvister 

lämpligen av fullmäktige. 

Den centrala frågan om organens kompetens har inte 

lika lätt låtit sig lösas. I förarbetena antyds att 

det är svårt att på förhand avgöra vilka uppgifter som 

är lämpliga. Varje kommun har olika förutsättningar 

som bör vara avgörande vid val av alternativ. En rela

tivt stor flexibilitet kan dessutom bidra till att 

undvika politiska låsningar både på nationell nivå då 

det gäller att besluta om lagstiftning och på lokal 

nivå vid inrättande av organen. I inget av länderna 

har beslutsfattarna ovillkorligen undantagit något 

verksamhetsområde från möjligheten att handhas av lo

kala organ. De begränsningar som finns angivna i den 

svenska lagen om lokala organ kan upphävas genom att 

regeringen beviljar dispens. 

Den kommunala handlingsfriheten är ganska stor både 

när det gäller att inrätta sektorsövergripande lokala 

organ och att utforma kompetensbestämmelserna. I Sve

rige beaktas i motsats till i Norge och Finland de lo

kala organen i annan relevant lagstiftning. Det finns 

dock risker med att enhetligheten och detaljeringsgra-

den för Sveriges del medför att det kommunala normsys

temet och beteendet i sina huvuddrag överförs till 

kommundelsnivån. Nytänkande och kreativitet försvåras 

därmed och de lokala organens möjligheter att bli in

novativa begränsas redan från första början. 

Benägenheten att anpassa berörda lagar till regler

na om lokala organ kan ses som ett mått på den natio

nella nivåns politiska vilja. En jämförelse mellan 

Sverige och Finland visar att trots mera långtgående 

stadganden i den finländska kommunallagen är verksam

heten i de svenska kommunerna betydligt mera avancerad 

än i de finländska. I Norge har lagstiftningen ändrats 

i långsammare takt än i Sverige och Finland. Huruvida 

detta varit till förfång för möjligheterna till förny

else inom kommunal verksamhet är en empirisk fråga. 
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Noter kapitel 3 

1. Kommunallag 953/1976 (FKL) paragraferna 98-102. 
Avsnittet om Finland baseras också på kommentarer 
till lagen i Hannus 1977 och 1978 samt förarbeten 
till lagen i kommittébetänkandena 1971:A21 och 
1973:60. 

2. FKL paragraf 98. 

3. FKL paragraf 52. 

4. FKL paragraf 100. 

5. FKL paragraf 99. 

6. FKL paragraf 151. Se t ex prop nr 12, 1981 rd. 

7. Ibid. 

8. FKL paragraf 39. 

9. FKL paragraf 42. 

10. FKL paragraf 101. 

11. FKL paragraf 51. 

12. FKL paragraf 47. 

13. FKL paragraf 43. 

14. FKL paragraferna 44 och 45. 

15. FKL paragraf 30, 1 mom. 

16. FKL paragraf 26, 1 mom. 

17. FKL paragraf 32, 1 mom. 

18. FKL paragraferna 48 och 102. 

19. FKL paragraf 49. 

20. FKL paragraf 63, 1 och 2 mom. 

21. FKL paragraf 25, 1 mom, paragraf 46. 

22. FKL paragraf 72. 

23. FKL paragraf 36. 

24. Lov av 12. november 1954 om styret i herreds- og 
bykommunene med endringer, sist ved lov av 18. 
april 1980 nr 8 (NKL). Avsnittet baseras också på 
kommentarer till kommunallagen i Hammer 1984. 

25. Kommunaldepartementet 1985. 
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26. NKL paragraf 25. 

27. Ibid. 

28. NKL paragraf 24. 

29. NKL paragraf 25. 

30. Ot prp nr 6 for 1976-77. Hammer 1984. 

31. NKL paragraf 26. 

32. NKL paragraf 27. 

33. NKL paragraf 46. 

34. NKL paragraf 27. 

35. NKL paragraf 33. 

36. NKL paragraf 38. 

37. NKL paragraf 47. 

38. NKL paragraferna 15 och 31. 

39. SFS 1979:408 Lag om vissa lokala organ i kommu-
nerna (LLO), ändringar SFS 1979:1167, SFS 1981: 
46 och SFS 1983:304. 

40. SFS 1979:1167. 

41. SFS 1977:179 Kommunallag (SKL). Avsnittet baseras 
också på kommentarer i Geijer m fl 1980. 

42. SKL 3 kap 13 paragrafen. 

43. Geijer m fl 1980, 14. 

44. LLO 4 paragrafen 1 mom, SKL 3 kap 13 paragrafen. 

45. LLO 1 paragrafen. 

46. SKL 3 kap 12 paragrafen. 

47. LLO 1 paragrafen. 

48. LLO 2 paragrafen 2 punkten. 

49. Prop 1979/80:54. 

50. Ibid. 

51. Enligt riksdagens beslut om försök med ökad kom
munal självstyrelse (prop 1983/84:152) bör vissa 
avsteg från lagen om lokala organ vara möjliga 
efter prövning av regeringen i varje särskilt 
fall. Vissa kommuner anser att lagen inte ger 
önskat utrymme för överföring av uppgifter bl a 



103 

inom skolområdet. I förarbetena pekar man också 
på förhållandet att de arbetsuppgifter som åter
står för facknämnderna, då en kommun infört loka
la organ, inte motiverar en facknämnd för varje 
specialreglerat område. Som exempel nämns Bräcke 
kommun där facknämnderna, med undantag för brand
styrelsen, endast kvarstår i formell mening. Le
damöterna är utsedda men nämnderna förutsätts 
inte bedriva någon egentlig verksamhet. I budge
ten är inga medel avsatta för nämnderna. Se DsC 
1984:1. 

52. Prop 1978/79:181. 

53. DsKn 1979:11. 

54. Prop 1979/80:54. 

55. Prop 1978/79:181. 

56. Gei jer m fl 1980. 

57. Prop 1978/79:181, 22. 

58. Prop 1979/80:54, 13. 

59. SKL 3 kap 6 och 13 paragraferna. 

60. SKL 3 kap 2 paragrafen. 

61. SKL 3 kap 8 paragrafen. 

62. SKL 2 kap 4 paragrafen 2 mom, 3 kap 3 paragrafen 
1 st. 

63. SKL 3 kap 10 paragrafen 1 mom. 

64. SKL 3 kap 7 paragrafen. 

65. SKL 3 kap 9 paragrafen. 

66. SKL 2 kap 22, 25-27 paragraferna. 

67. SKL 2 kap 14 paragrafen. 

68. SKL 3 kap 15 paragrafen. 

69. SKL 3 kap 7 paragrafen. 

70. SKL 3 kap 4 paragrafen., 

71. SKL 3 kap 9 paragrafen 2 mom, 7 kap, LLO 2 para
grafen . 

72. SFS 1971:290 Förvaltningslag, 4 och 5 paragrafer
na . 



4 BAKGRUNDEN TILL UPPKOMST OCH FÖREKOMST AV 

LOKALA ORGAN I NORDEN 

Lokala organ "har länge diskuterats i alla de nordiska 

länderna. Varför kom då frågan om lokala organ upp på 

de politiska dagordningarna just under den här aktuel

la tidsperioden? Som redan framgått har organen inrät

tats i Finland, Norge och Sverige, men inte i Danmark. 

I Norge och Sverige finns förhållandevis många kommu

ner med lokala organ. I Finland har ett fåtal försök 

startat. Varför förekommer organen i varierande ut

sträckning i Norden? Vilka egenskaper hos länderna 

respektive kommunerna kan belysa hur och varför för

hållanden mellan olika nivåer förändrats? 

Den politiska kulturen i Norden är tämligen likar

tad och attityderna till storskalighet och flexibili

tet överensstämmer i stort sett.l) Två aktuella exem

pel på att samhällsdebatten går i samma riktning är de 

diskussioner om frikommuner och om privatisering av 

offentlig verksamhet som sedan en tid tillbaka pågår i 

de fyra länderna. 

Kommunerna i Danmark och Sverige respektive Finland 

och Norge uppvisar inbördes likheter då det gäller 

faktorer som befolkningsstorlek och andelen offentlig 

konsumtion av BNP (jämför kapitel 1). I fråga om orga

nisation, arbetsformer och dylikt står å ena sidan 

svenska och finländska samt å den andra norska och 

danska kommuner nära varandra. Bakgrunden är bl a att 

de länder som liknar varandra periodvis stått under 

samma styre. Likheter och skillnader av detta slag 

förklarar emellertid inte varför lokala organ finns i 

Sverige, Norge och Finland, men inte i Danmark. 

Det är ett välkänt faktum att policies är föremål 

för s k diffusion inom Norden. Frågor som förekommer 

på den politiska agendan i ett land dyker ofta upp i 
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de andra länderna.2) ibland sker detta samtidigt och 

andra gånger med längre eller kortare tidsmässig dis

tans. I fråga om lokala organ är diffusionen inte kon

centrerad till de nordiska länderna utan omfattar ock

så andra länder i västvärlden. Lokala organ förekommer 

och diskuteras således på många håll i exempelvis 

Västeuropa och USA. 

Den uttalade avsikten med lokala organ är, som jag 

tolkat debatten i de fyra länderna, att skapa förut

sättningar för förbättrat serviceutbud och resursut

nyttjande. De explicita målsättningarna är i stort de

samma och kan sammanfattas under rubrikerna 'ökad de

mokrati' och 'bättre effektivitet'. Under första delen 

av den här aktuella perioden låg tyngdpunkten på Ökad 

kommunal demokrati och under den senare på en förbätt

rad effektivitet. Ingen aktör antog vid någon tidpunkt 

att några mer djupgående motsättningar mellan demokra

ti och effektivitet kunde uppstå. Strävandena att upp

nå de två målen har således förekommit parallellt även 

om målen tillmätts olika vikt vid skilda tidpunkter. 

En viktig anledning till att debatterna om lokala 

organ inleddes på nationell nivå var i samtliga länder 

att vissa av de politiker, som ville ge kommunerna 

rätt att införa lokala organ, ansåg att det fanns lag-

stiftningsmässiga hinder för inrättande av organen. 

Lagliga möjligheter att tillsätta rådgivande organ 

fanns visserligen sedan gammalt, men dessa medgav inte 

att kommunernas fullmäktige överförde beslutanderätt 

till organen. 

Lokala organ betraktades från första början som 

frivilliga inslag i den kommunala organiseringen. Po

sitiva åtgärder på nationell nivå skulle undanröja de 

lagliga hindren. Kommunerna skulle sedan, i kraft av 

sin självstyrelse, avgöra om organen blev verklighet. 

Särskild lagstiftning infördes i Finland och i Sveri

ge, men inte i Danmark och Norge. Eftersom lokala or

gan också inrättats i Norge under den här aktuella 

tidsperioden måste förklaringar till förekomst eller 

frånvaro av organen sökas i andra förhållanden än lag-

sti ftningen. 
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En faktor som förekom i alla de fyra nordiska län

derna och som kan bidra till att förklara uppkomst av 

och debatt om lokala organ är den allmänna ekonomiska 

utvecklingen i kombination med kommunernas roll i sam

band med distributionen av välfärd. Den kommunala ex

pansionen i andelar av BNP, särskilt inom sociala sek

torn, har varit kraftig sedan 1960-talet. Kommunerna 

har underhand fått allt fler och mer komplicerade upp

gifter, vilket lett till en förvaltningsexpansion med 

fler tjänstemän och ökade krav på professionalise-

ring.3) Den tilltagande specialiseringen förstärker i 

sin tur den tilltagande sektoriseringen och behov av 

samordning uppstår.4) 

I takt med förändrade ekonomiska förutsättningar, 

nationellt och lokalt, har krav på besparingar och ra

tionalitet blivit mer uttalade. Kritiken mot sektors

tänkandet i fördelningspolitiken har framförts med 

större skärpa än förut.5) En stor offentlig sektor där 

kommunernas roll är betydande innebär att kraven på 

kommunal effektivitet ökar när de ekonomiska svårighe

terna börjar skönjas. 

Att inrätta lokala organ är ett sätt att försöka 

bryta med en tilltagande sektorisering, öka effektivi

tet och demokrati samt mera allmänt skapa förutsätt

ningar för förnyelse. Eftersom kommunerna i de nordis

ka länderna i hög grad är involverade i den offentliga 

serviceproduktionen finns, enligt förespråkarnas sätt 

att se, ett stort behov av lokala organ. Ytmässigt 

stora kommuner med många invånare antas ha särskilda 

behov av sådana organ. I ett nordiskt perspektiv inne

bär detta att Sverige och Danmark i dag skulle ha 

många lokala organ, medan Finland och Norge skulle ha 

färre. Förhållandena ser annorlunda ut i verkligheten. 

Också andra reformer som påverkar kommunernas orga

nisation och/eller verksamhet kan ge förklaringar till 

uppkomst och förekomst av nya organisationsformer som 

lokala organ. I alla fyra länderna genomfördes under 

perioden 1956-1973 kommunsammanläggningar.6) Ett ofta 

återkommande argument i debatterna om lokala organ är 

att medborgarna efter kommunsammanslagningarna fått 
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det allt svårare att nå sina representanter, politi

kerna. Deltagande i beslutsprocessen blev omkring år 

1968 ett uttalat krav från vissa intressegrupper. Det 

krävdes, enligt politikerna, åtgärder som underlätta

de för medborgarna att delta i de kommunalpolitiska 

sammanhangen. Ett sätt var att inrätta lokala organ, 

som kunde fungera som forum för subkommunal aktivitet 

Forskning visar att nordiska medborgare i jämförel 

sevis stor utsträckning deltar i politiken.7) Delta

gandet kanaliseras emellertid inte alltid den tradi

tionella vägen, dvs via de politiska partierna. I en 

mening kan hävdas att lokala organ tillkom därför att 

politikerna hade svårt att nå medborgarna. Orsakerna 

till att de politiska partierna sedan en längre tid 

tillbaka upplever svårigheter måste sökas i djupare 

liggande förhållanden, än de som kan kopplas till kom 

munindelningsreformerna. Klart är dock att lokala or

gan av vissa förespråkare betraktas som en lösning på 

partiernas och, i förlängningen, demokratins problem. 

Om man ser till kommunindelningarnas effekter på 

den kommunala demokratin framstår behovet av lokala 

organ som störst i Sverige och i Danmark.8) Antalet 

kommuner minskade kraftigt och därmed också de förtro 

endevaldas numerär. Vissa debattörer ansåg att avstån 

det mellan väljarna och de valda hade blivit längre. 

Ett sätt att mildra effekterna av reduktionen och ska 

pa fler förtroendeposter var enligt dem att inrätta 

nya politiska organ. 

Finland och Norge har vid en nordisk jämförelse 

många kommuner med relativt få invånare. Behovet av 

att införa delförvaltningar i kommunerna är liten om 

incitamenten definieras i termer av få förtroendeval

da per tusen invånare, långa avstånd och liknande ar

gument med anknytning till demokratiaspekterna. I Fin 

land genomfördes få kommunsammanläggningar under 

1950-, 1960- och 1970-talen. En anledning till att re 

formen inte fullföljdes är att genomförandet kom i 

gång relativt sent.9) I början av 1970-talet hade par 

ticipationsvågen nått landet. Stora kommuner blev då 

inte längre aktuella. 
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I Norge minskade antalet kommuner med hälften vid 

sammanläggningarna, helt i enlighet med intentioner

na. 10) Förändringar som berörde demokrati och effekti

vitet var inte heller här så omfattande. Norge genom

förde indelningsreformen i mitten av 1950-talet, vil

ket delvis förklarar varför ambitionen att slå samman 

till stora enheter var mindre än i Danmark och Sveri

ge, vars reformer kom på 1960-talet. Samhällsutveck

lingen i Norge hade inte nått samma nivå på 1950-talet 

som fallet var tio år senare i Sverige och Danmark. 

Under debatterna i Norge om kommunala indelningar 

hade de politiska blocken skiljt sig i avvägningen 

mellan effektivitets- och demokratiaspekter.il) Demo

kratidebatten, som inletts under 1950-talet, fortsatte 

och sakfrågan hamnade åter i förgrunden under 1970-ta-

let. Lokala organ betraktades i detta sammanhang som 

ett sätt att komma till rätta med problem som berörts 

i diskussionerna om demokrati. 

Debatten om den kommunala demokratin hölls i Norge 

vid liv också av andra skäl. Kommunallagen upplevdes, 

trots flertalet ändringar under årens lopp, vara för

åldrad. En allmän reformering av förvaltningen på oli

ka nivåer framstod som nödvändig och i samband med 

dessa diskussioner aktualiserades införandet av lokala 

organ. 

Kommunsammanläggningarna i Norden ger således inte 

några entydiga svar på frågan varför länderna skiljer 

sig åt i fråga om förekomst av lokala organ. Den of

fentliga förvaltningens organisation kan vara en fak

tor av betydelse i detta sammanhang. Avsaknaden av en 

landstingskommunal nivå i Finland innebär att kommu

nerna i hög utsträckning samarbetar inom ramen för 

kommunalförbund. De finländska kommunerna försöker ef

fektivisera serviceproduktionen genom att satsa på re

gionalt samarbete snarare än på decentralisering. De

mokratiaspekterna tas till vara på annat sätt. De s k 

medborgarmotionerna utgör exempel på inslag i den fin

ländska kommunalpolitiken som ger kommuninvånarna möj

ligheter att, utöver valdeltagande och besvärsinsti

tut, delta i och påverka de kommunala besluten. 
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I Danmark genomfördes jämsides med sammanläggning

arna en rad andra reformer som påverkade den kommunala 

utvecklingen. Dessa berörde bl a ansvarsförhållanden 

mellan nationell, regional och lokal nivå.12) Det var 

i första hand fråga om en centralisering genomförd i 

syfte att uppnå enhetlighet i förvaltningen. Sett till 

yttre faktorer, som befolkningsmässigt stora kommuner, 

en stor offentlig konsumtion som utsätts för krav och 

kritik, få förtroendevalda etc, borde förutsättningar 

för att inrätta lokala organ ha funnits. Klar arbets-

och ansvarsfördelning mellan olika nivåer inom offent

lig sektor kombinerad med en relativt enkel organisa

tion på lokal nivå kan förklara varför lokala organ 

trots allt inte blev en realitet i Danmark. 

Den debatt som förekommer på nationell nivå liksom 

den lagstiftning som eventuellt blir resultatet kan 

uppfattas som den nationella nivåns officiella syn på 

det aktuella ämnet. I Danmark beslöt folketinget under 

åren 1968-1986 att inte vidta ändringar i gällande lag 

eller stifta nya lagar som kunde underlätta införande 

av lokala organ. De danska kommunerna kunde med stöd 

av gällande lagstiftning inrätta rådgivande organ, men 

antingen var intresset för organen inte stort nog el

ler också betraktade lokala politiker folketingets be

slut som ett generellt ställningstagande mot sådana 

organ. 

Inte heller det norska stortinget undanröjde de le

gala hinder som fanns för inrättande av organ med be

slutanderätt. Kommunerna agerade i stället i kraft av 

sin självstyrelse och utnyttjade gällande lagar så 

långt det gick. Samtidigt har påtryckningarna från 

kommunalt håll om att införa lagstiftning fortsatt. 

Samma utveckling gäller för Sverige. En speciell lag 

för denna form av kommunal verksamhet infördes år 1980 

och lagstiftningsarbetet fortsätter i takt med att 

allt fler kommuner involveras i verksamhet med lokala 

organ. 

I Finland ser händelseförloppet något annorlunda 

ut. Först kom beslutet om ny lagstiftning år 1977, 

delvis föranledd av att gamla regler om 'tättbefolkade 
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samhällen' och 'kommunaldistrikt' skulle utgå ur kom

munallagen. Försök med lokala organ enligt de nya reg

lerna har emellertid så småningom visat att lagstift

ningen inte kan tillämpas som det är tänkt. Den poli

tiska viljan sträcker sig endast till en begränsad 

lagstiftning och övriga relevanta lagar har i stor ut

sträckning förblivit oförändrade. Eftersom verksamhe

ten med lokala organ inte varit särskilt livlig i Fin

land har det inte heller funnits anledning att pröva 

de legala möjligheterna. 

På basis av den debatt om inrättande av lokala organ 

som förts (och fortsättningsvis förs) på den nationel

la nivån i de nordiska länderna samt lagstiftningens 

utformning drar jag följande slutsats: uppkomst och 

förekomst av lokala organ har att göra med tradition 

och egenskaper hos länderna, som offentliga sektorns 

storlek, kommunstorlek, kommunindelningsreformer och 

organisation. Det är samspelet mellan olika egenskaper 

som avgör om lokala organ etableras och hur deras 

verksamhet blir. 
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5 FINLAND - KOMMUNDELSFULLMÄKTIGE OCH 

LOKALKOMMITTEER 

Inledning 

Sektorsövergripande lokala organ kan i Finland inrät

tas med stöd av kommunallagen antingen på basis av de 

nya reglerna om kommundelsförvaltning, som kom till 

när kommunallagen reviderades år 1977, eller på basis 

av redan tidigare gällande bestämmelser om nämnder i 

allmänhet. Det förstnämnda alternativet medger att be

slutanderätt decentraliseras. Kommunallagen är liberal 

i den meningen, att kommunernas och de lokala organens 

handlingsfrihet är relativt stor. Problemet är att an

nan berörd lagstiftning inte moderniserats på ett sätt 

som gjort det möjligt att flytta över beslutanderätt 

till subkommunal nivå. 

Verksamheten med lokala organ i de finländska kom

munerna kan knappast sägas ha varit livlig under den 

period som här är aktuell. Även om lagstiftningen med

gav att rådgivande organ inrättades långt innan reg

lerna om kommundelsförvaltning fanns, inleddes ingen 

verksamhet innan den nya kommunallagen trädde i kraft 

år 1977. 

I föreliggande kapitel beskrivs två typer av sek

torsövergripande lokala organ, nämligen kommundels-

fullmäktige i Uleåborg som tillkom år 1978 och lokal-

kommitteer i Helsingfors som infördes år 1981. Fram 

till år 1986 har endast dessa två storstäder prövat 

verksamhet med sektorsövergripande lokala organ. Vilka 

är kommunernas uttalade avsikter med de lokala orga

nen? Vilken verksamhet har bedrivits? Har man lyckats 

uppnå de fastställda målen? Vilka likheter och skill

nader finns det mellan de två formerna av lokala or

gan? Vilka effekter har organen för demokratiska funk-
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tioner som participation, rekrytering, artikulering 

och kommunikation? 

Erfarenheterna av kommundelsfullmäktige i Uleåborg 

debatterades i riksdagen i slutet av år 1978. Uleåborg 

stad hade gjort en intern utredning av verksamheten. 

Resultaten redovisas dels i riksdagsdebatten, dels i 

ett par offentliga utredningar.1) Lokalkommittéerna 

i Helsingfors blev föremål för en vetenskaplig studie 

nästan samtidigt som organen inrättades. Detta arbete 

finns redovisat i ett antal rapporter och uppsatser.2) 

Utvärderingen omfattar en medborgarenkät, en politi

kerenkät samt protokoll- och dokumentstudier (se bila-

ga 4) . 

Kommundelsfullmäktige och lokalkommittéer behandlas 

var för sig. Först redogörs för den debatt om syftet 

med lokala organ som förts i Uleåborg och Helsingfors. 

Därefter analyseras verksamhetens resultat utifrån de 

mätningar som gjorts i syfte att belägga om de expli

cita målsättningarna med organen i respektive kommun 

uppnåtts eller ej. Kapitlet avslutas med en analys av 

utvecklingen i de två kommunerna och effekter av orga

nens verksamhet. 

De explicita målsättningarna 

I december år 1976, dvs innan den nya kommunallagen 

vann laga kraft, fattade stadsfullmäktige i Uleåborg 

beslut om att införa kommundelsförvaltning.3) Beslutet 

föregicks av en utredning, tillsatt av kommunstyrel

sen, som i direktiven poängterat att det övergripande 

syftet med kommundelsverksamheten var att stärka den 

kommunala självstyrelsen och att öka medborgarnas möj

ligheter att påverka de komitiunala besluten. 

Försöken skulle, så långt som möjligt, korresponde

ra med de intentioner som framförts i förarbetena till 

kommunallagen. Utredningen ansåg att verksamheten bor

de försiggå inom mer än ett område för att därmed ge 

underlag för bättre bedömningar av konsekvenserna av 

att lokala organ med självständighet i fråga om kompe
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tens och ekonomi inrättades. De kommundelar som ingick 

i försöken borde av ovan nämnda skäl skilja sig åt i 

vissa avseenden, men samtidigt också utgöra naturliga 

delar av kommunen. 

Utredningen föreslog att fullmäktige skulle utse 

kommundelsfullmäktige i tre områden. Mandatfördelning

en mellan partierna skulle motsvara stadsfullmäktiges. 

Inom varje kommundelsfullmäktige skulle, bland dess 

femton ledamöter, utses ett arbetsutskott som bestod 

av fem ledamöter. Sekreterar- och kansliuppgifter 

skulle skötas av kommunkansliet. Kommundelsfullmäktige 

skulle sammanträda minst fyra gånger per år. De sam

manlagda kostnaderna, i huvudsak mötesarvoden, beräk

nades uppgå till ungefär 33 000 mark per år. 

Också i Helsingfors förbereddes inrättande av lokala 

organ innan kommunallagens nya regler trädde i kraft. 

Anledningen till att lokala organ diskuterades uppges 

i förarbetena vara att politikerna upplevde de admi

nistrativa indelningarna av kommunen som otillfreds

ställande . 

Kommunstyrelsen tillsatte år 1977 den s k stads

delsförvaltningskommittén med uppdrag att utreda frå

gan om kommundelsfÖrvaltning.4) Kommitténs betänkan

de kan i stort betraktas som en sammanfattning av den 

lokala debatt som fördes i samband med utredningen och 

de argument som därvidlag förekom. 

Enligt kommittén rör diskussionen om den kommunala 

demokratin i första hand två aspekter: att utveckla 

organisationen och att öka medborgarnas deltagande. 

Kommittén anser, att den starka förvaltningen i de 

större kommunerna med stora och komplicerade ärenden 

i händerna på tjänstemännen fjärmat de förtroendeval

da från medborgarna. Kommuninvånarna vänder sig hellre 

till tjänstemännen, eftersom sakkunskapen oftast finns 

där. Politikerna saknar dessutom tid för kontakter med 

väljarna. Ett sätt att motverka detta är att öka anta

let förtroendevalda. Enligt bestämmelserna i den nya 

kommunallagen skulle antalet ledamöter och suppleanter 

i fullmäktige utökas och obligatoriska val av supple-
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anter till övriga styrelser och nämnder genomföras. I 

kommuner som införde kommundelsfullmäktige kunde kret

sen av förtroendevalda vidgas ytterligare. 

Ett annat problem gäller, enligt kommitte'n, plane

ringen i kommunerna. När olika planer når ut till of

fentligheten är de i allmänhet så långt framskridna, 

att de är svåra att ändra. Förhållandena kan bli bätt

re om medborgarnas möjligheter till deltagande ökar, 

exempelvis genom att offentliga informationsmöten 

hålls. Ärendena kommer på detta sätt närmare väljarna 

och de valda får bättre kännedom om opinionsläget i 

kommundelen. En annan fördel med organen är, menar 

kommittén, att de tillgodoser behov av socialpsykolo

gisk art, närmare bestämt grundbehovet hos människor 

att tillhöra ett särskilt närsamhälle. 

Stadsdelsförvaltningskommitten diskuterar också 

frågan på vilken nivå olika ärenden borde avgöras. Det 

finns en mängd uppgifter som är lämpliga att föra över 

till subkommunala enheter. Det finns dock, i kommit

téns tycke, även argument som talar mot införande av 

lokala organ. Ett sådant är att kommundelsförvaltning-

en kan ses som ett uttryck för en idealiserad förvalt

ningsmodell, som bl a innebär avsaknad av explicita 

hänvisningar till hur målsättningarna i praktiken 

skall förverkligas. Ett annat argument är att kostna

derna, liksom byråkratin, ökar. Kommunala resurser 

splittras och de fördelar som uppnåtts genom centrali

sering går förlorade. Risken för bypolitik och kon

flikter mellan kommundelarna tilltar, medan förvalt

ningens möjligheter till helhetsbedömningar minskar. 

Kommittén konstaterar vidare, att intresset för 

kommunala frågor växlat både från tid till annan och 

mellan kommuner. I områden där det förekommer omfat

tande byggande, planering och/eller modernisering av 

samhället är intresset från medborgarnas sida att del

ta större. Det föreligger också, enligt utredningen, 

en risk att de lokala organen blir konkurrenter till 

stadsdelsorganisationer och bostadskommittéer med på

följden att den frivilliga verksamheten förkvävs. 

Kommittén menar, att lokala organ inte är det ef-
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festivaste sättet att öka medborgarnas möjligheter att 

påverka de kommunala besluten. Det finns andra och 

lämpligare sätt som att förbättra informationen till 

medborgarna, stödja medborgarnas frivilliga aktivite

ter, öka partiernas subkommunala verksamhet och ut

veckla brukardemokratin. Lokala organs uppgifter och 

beslutanderätt måste nämligen göras så begränsade, att 

förvaltningen riskerar att bli stelbent och byråkra

tisk. Kommittén anser sig ha stod för denna synpunkt i 

de försök som vid den tiden pågick i Sverige, Norge 

och Italien. 

Stadsdelsförvaltningskommitte'n föreslår, som en 

konsekvens av resonemanget, inrättande av organ som 

grundar sig på organisationer som redan finns i stads

delarna, dvs politiska partier och andra intressegrup

per, exempelvis stadsdelsföreningar. Tanken var att 

dessa organ skulle bilda funktionsdugliga samarbetsor

gan, s k lokalkommitteer (aluetoimikunta). 

Samarbetet mellan partier och stadsdelsföreningar 

borde syfta till att bevaka invånarnas intressen samt 

att föra kommuninvånarna och den kommunala administra

tionen närmare varandra. Enligt förarbetena skall lo-

kalkommitte'erna, trots att de utses av fullmäktige, 

betraktas som fristående från stadens förvaltning. 

Detta motiverar varför lokalkommitteerna inte kunde 

erhålla beslutanderätt. Uppgifterna föreslås bli av 

mera allmän karaktär och omfatta exempelvis synpunkter 

och förslag i trafikfrågor, förslag till val av leda

möter i skolorgan, utarbetande av program för områdets 

utveckling samt uppföljning av verksamhet vid kommuna

la anläggningar i kommundelen. 

Lokala organ i verksamhet 

Stadsfullmäktige i Uleåborg inrättade år 1978 på för

sök kommundelsfullmäktige i tre områden.5) Uleåborg 

hade vid denna tidpunkt en borgerlig majoritet. Full

mäktige beslöt emellertid, i motsats till utredningens 

förslag, enhälligt att endast två av de lokala organen 
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skulle ha borgerlig majoritet, medan det tredje skulle 

ha socialistisk. Till varje lokalt organ utsågs femton 

ledamöter och lika många suppleanter. Fördelningen av 

mandat på olika partier, andel kvinnor, de förtroende

valdas åldersstruktur m m framgår inte av underlaget. 

Sammanträdeskostnaderna, den enda egentliga utgiften 

för kommunen, uppgick till 35-58 000 mark per år. 

Enligt reglementet skulle organen ha remiss- och 

initiativrätt som borde användas för att bevaka den 

verksamhet som övriga kommunala organ bedrev i respek

tive område samt främja informationen. Försöken skulle 

pågå i ett år och organen tilldelades, som nämnts, 

ingen beslutanderätt. Detta ansågs inte heller möjligt 

med hänsyn till kommunallagens regler om kommundels-

förvaltning. 

Antalet remisser till samt initiativ från kommun-

delsfullmäktige ökade kontinuerligt under den tid för

söket pågick. Yttranden från kommundelsorganen, som 

med sina femton ledamöter medgav en ganska bred poli

tisk sammansättning, tillmättes vanligen större bety

delse än yttranden från grupper med en snävare repre

sentation. En brist var, att många av de frågor som 

kommundelsorganen arbetat med samtidigt varit under 

utredning eller i värsta fall redan beslutats av and

ra kommunala organ. 

Kommundelsfullmäktiges roll som informationsorgan 

gentemot medborgarna blev inte den som beslutsfattarna 

hoppats på. Medborgarna deltog inte i sammanträdena. 

Däremot var bevakningen från pressens sida god. 

Kommunkansliet uppdrog strax innan försökstidens 

utgång åt de nybildade organen att redogöra för den 

verksamhet de bedrivit. Ett kommundelsorgan beskrev de 

samlade erfarenheterna som negativa. De möjligheter 

som fanns att genomföra verksamhet kunde inte tas till 

vara. Den största inskränkningen var dessutom att be

slutanderätt saknades. Några effekter på kommunala be

slut av kommundelsfullmäktiges yttranden och förslag 

kunde man inte konstatera. En fortsatt verksamhet för

utsatte att övriga kommunala organ i högre grad beak

tade både den sakkunskap som det subkommunala organet 
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representerade och de ståndpunkter som kommundelspoli-

tikerna gav uttryck för. Kommunallagens regler om kom-

mundelsförvaltning gav inte de rätta förutsättningarna 

för att driva verksamheten vidare. 

Det andra kommundelsorganet konstaterade att det 

var angeläget att fortsätta med kommundelsförvaltning. 

Befogenheterna kunde utökas så att de exempelvis om

fattade kulturfrågor. Då skulle både ungdomar och pen

sionärer kunna engageras. De nuvarande uppgifterna 

att avge yttranden och komma med förslag - ansågs in

te vara tillräckliga. Medborgarna hade inte blivit me

ra aktiva, något som ledamöterna upplevde som en stor 

brist. 

Det tredje kommundelsfullmäktige redovisade positi

va erfarenheter. Arbetet beskrevs som både intressant 

och konstruktivt. Elva av de behandlade ärendena hade 

lett till positiva resultat. Skolfrågorna upplevdes 

emellertid vara svåra att påverka. Övriga kommunala 

instanser hade inte fullt ut utnyttjat möjligheterna 

att begära remissyttranden från de lokala organen. Vi

dare konstaterade ledamöterna, att utan beslutanderätt 

blev det lokala organet inte mera än en påtrycknings

kanal. Verksamheten kunde främjas om kommundelsför-

valtningen tilläts fatta egna beslut. Man uttryckte 

också klara önskemål om en fortsättning av försöken. 

Flertalet kommundelsledamöter ansåg således att or

ganen kunde underlätta för medborgarna att påverka 

kommunalpolitiken. Samtidigt ansåg de, att lagstift

ningen inte gav tillräckligt stort handlingsutrymme då 

det gällde att föra över kompetens från andra organ. 

Därmed kunde inte ledamöterna på ett effektivt sätt 

påverka förvaltningen och utvecklingen i kommundelar

na. 

Kommunstyrelsen gav vid sin summering först uttryck 

för ståndpunkten att verksamheten med kommundelsfull

mäktige - om den skulle fortgå - borde täcka hela kom

munens territorium, dvs femton områden. De menade 

dock, att erfarenheterna var sådana, att en fortsätt

ning under gällande förutsättningar inte var klart mo

tiverad. De ansåg, att reaktionerna hos ledamöterna i 
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de tre organ som införts på försök kunde tolkas som 

uttryck för att verksamheten varit en form av 'skende

mokrati'. Kommunstyrelsen tog intryck av utvärderingen 

såtillvida att de inte ville satsa på lokala organ som 

enbart gav råd och tog initiativ. I stället var de be

redda att utveckla försök med stadsdelsföreningar och 

byaråd där Uleåborg stad bidrog med medel till bl a 

informations-, rekreations- och administrationsända

mål. Fullmäktige beslöt därför, att verksamheten med 

kommundelsfullmäktige skulle upphöra vid årsskiftet 

1980/81.6) 

Lokalkommitte'er infördes i Helsingfors våren 1981. I 

stället för att inrätta kommundelsfullmäktige utveck

lade kommunen en egen variant med tre modeller som 

kallades 'den politiska modellen", 'stadsdelsfÖre-

ningsmodellen' och 'blandmodellen'. Den kommitté' som 

som förberett försöken utgick från, att verksamheten i 

de lokala organen skulle baseras på ett samarbete mel

lan bl a partiernas lokalorganisationer och stadsdels

föreningar .7) Försöken skulle pågå i ett och ett halvt 

år. Därefter skulle beslutsfattarna ta ställning till 

en eventuell fortsättning. Lokalkommitte'erna skulle 

fungera som rådgivande, mobiliserande och informerande 

organ. 

Lokala organ med vardera 11-15 ledamöter, beroende 

på befolkningsunderlag, inrättades i åtta stadsdelar i 

Helsingfors. En fjärdedel av befolkningen bor inom 

dessa områden. I de åtta kommitte'erna sitter samman

lagt 108 ordinarie ledamöter. Samtliga lokalkommittéer 

utses av fullmäktige, men nomineringen av kandidaterna 

går till på olika sätt.8) 

Den politiska modellen, som finns i två områden, 

innebär att representanterna uteslutande utses av po

litiska partier. Mandatfördelningen är proportionell 

mot väljarunderlaget i respektive kommundel. Antalet 

ledamöter uppgår i båda organen till elva. Detta har 

medfört att endast de fem största partierna erhållit 

representation och därmed blivit något överrepresente

rade . 
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Stadsdelsföreningar utser ledamöter i tre av de lo

kala organen. De valda kan där vara partipolitiskt 

obundna. I två av organen, med vardera 15 politiker, 

besätter de politiskt oberoende kandidaterna en fjär

dedel av uppdragen. Den tredje lokalkommitte'n vägrade 

välja sina ledamöter på några politiska eller organi-

sationsmässiga grunder, varför fördelningen mellan 

partier och s k obundna inte kan redovisas. De förtro

endevalda har i stället utsetts på basis av personlig 

lämplighet. 

I de tre stadsdelar där lokalkommittéerna utses en

ligt blandmodellen utgör sammansättningen en kombina

tion av sparti- och stadsdelsrepresentanter. De obundna 

har i två områden drygt en fjärdedel av de 11 respek

tive 15 platserna. 

I samtliga områden gäller att småpartierna saknar 

representation i de lokala organen. I vissa kommundelar 

motsvarar deras sammanlagda andel närmare 20% av rös

tandet . 

Där stadsdelsföreningar utser ledamöter är det 

ovanligt att dessa har andra kommunalpolitiska upp

drag. Ett fåtal har ett eller två sådana uppdrag. 

Flertalet har inte heller tidigare haft ett förtroen-

deuppdrag av detta s lag.9) Bland ledamöterna i lokal-

kommitteer enligt blandmodellen är det något fler som 

har eller har haft uppdrag i kommunen. Här finns också 

några 'politiska mångsysslare" med fler än två upp

drag. I en av de kommitte'er som baserar sig på parti

representation, har tre fjärdedelar av ledamöterna 

andra kommunala uppdrag, men i den andra är det endast 

en fjärdedel som har sådana. 

Ungefär hälften av ledamöterna är kvinnor, vilket 

är fler än i andra kommunala sammanhang. Genomsnitt

ligt sett finns det fler kvinnor i organ nominerade av 

stadsdelsföreningar än i övriga. De yngre är underre-

presenterade i samtliga organ, endast 15 procent är 

under 35 år. Sett till åldern förekommer det dock re

lativt stora skillnader mellan de tre modellerna. I de 

politiskt tillsatta kommittéerna finns exempelvis inga 

ledamöter över 50 år. 
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Ett förväntat resultat av de subkommunala organens 

verksamhet var att medborgarna skulle komma att bli 

mer aktiva i kommunalpolitiken. Medborgarnas intresse 

för de gemensamma angelägenheterna har emellertid inte 

förändrats så att de deltar i sammankomsterna. Hälften 

av de tillfrågade medborgarna anser dock, att de borde 

få större möjligheter att påverka i frågor som rör det 

egna bostadsområdet. På en direkt fråga om man är be

redd att arbeta aktivt med frågor som gäller närmiljön 

svarar en fjärdedel att de är mycket intresserade. Re

sultaten antyder att det finns ett intresse för enga

gemang bland medborgarna, men att det är svårt att på 

kort sikt mobilisera denna aktivitet. 

En viss ökning av informationen till medborgarna 

kan noteras. Partier och andra organisationer har 

stått för kontakterna med invånarna. I praktiken in

nebär detta att de personer som inte deltar i parti-

och/eller organisationsverksamheten i sin stadsdel in

te heller fått kännedom om lokalkommitte'erna. Hälften 

av de tillfrågade medborgarna känner inte alls till 

verksamheten med organen. 

Både medborgare och ledamöter fick ange vilka ären

den de ansåg var viktigast för kommittéerna att befat

ta sig med. Det förekommer naturligtvis variationer 

mellan olika områden, men i de flesta fall nämner de 

förtroendevalda trafikförhållanden, hälsovård, stads

planering och planering av markanvändning. Invånarna å 

sin sida intresserar sig för frågor som rör ungdomar, 

barnfamiljer och allmän trivsel i området. Under de 

första 18 månaderna behandlade lokalkommittéerna ären

den enligt tabell 5.1 nedan. 
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Flertalet ärenden i de flesta lokalkommi tte'erna rör 

mark- och planfrågor samt trafik- och miljöärenden, 

dvs frågor med anknytning till den fysiska miljön. 

Kulturfrågorna upptar också en stor del av ärendena. 

Hälsovård, som ledamöterna anser vara viktig, utgör 

däremot en mycket liten andel av samtliga ärenden i 

tre av de lokala organen. I de övriga fem organen fö-
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rekommer sådana frågor inte alls. Diskrepansen mellan 

ärenden som de lokala organen behandlat och de som 

medborgarna tycker är viktiga bidrar sannolikt till 

att försämra intresset för organen hos invånarna. 

Variationerna mellan de åtta kommundelsorganen är i 

vissa fall ganska stora. Något mönster kan emellertid 

inte skönjas mellan de tre olika varianterna av organ, 
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möjligen med ett litet undantag för kulturfrågor, som 

är vanligast förekommande i den s k 'biandmodellen'. 

Skillnaderna mellan olika organ är snarare en effekt 

av de olika områdenas karaktär. 

Initiativ till de ärenden som behandlats kommer 

från olika håll (se tabell 5.2). De flesta framställ

ningar görs av organen själva. Medborgarnas aktivitet 

är, när det gäller initiativ av olika slag, närmast 

obefintlig, utom i två lokala organ, som båda utsetts 

enligt blandmodellen. De politiska partierna har inte 

heller ställt särskilt många förslag. Däremot är det 

relativt vanligt att organisationer och föreningar 

lägger fram förslag till ärenden. Några stora varia

tioner mellan de åtta områdena föreligger inte. 

Kommittéerna anser att de delvis lyckats föra fram 

lokala krav genom sina utlåtanden och förslag. Nära 

hälften av ledamöterna tycker trots detta, att de lo

kala organens möjligheter att påverka besluten är obe

tydliga. I en av kommittéerna är detta den förhärskan

de uppfattningen. Det råder dock stor osäkerhet bland 

de inblandade parterna om vem som skall ta initiativ i 

olika frågor. De lokala organen väntar sig att motpar

ten, dvs den övriga kommunala organisationen, skall 

agera först, och vice versa. 

Fortsatt utredning i Helsingfors 

Stadsstyrelsen i Helsingfors tillsatte i december 1982 

den s k närdemokratikommitte'n. 10 ) Dess uppgift var att 

utarbeta ett betänkande som rörde åtgärder i samband 

med de pågående 'närdemokratiförsöken'. 

Kommittén konstaterar, att det finns ett behov av 

'närdemokratiska lösningar av permanent karaktär' i 

kommunen. Man vill därför utvidga försöken till att 

omfatta hela Helsingfors. Enligt kommitte'n är det dock 

svårt att stärka organens ställning, eftersom man inte 

vill inkräkta på den verksamhet som bedrivs i bl a 

stadsdelsorganisationerna. 

Kommitte'n föreslår att de lokala organen också i 
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fortsättningen skall stå utanför den kommunala organi

sationen. Då det gäller de lokala organens beslutande

rätt vill man avvakta. Argumentet är, att en del annat 

förändringsarbete pågår och detta kan ge effekter som 

är relevanta i sammanhanget. 

En åtgärd för att stärka lokalkommittéerna kunde, 

enligt kommittén, vara att inrätta s k distriktsråd. 

Helsingfors är indelat i sju större distrikt och inom 

vart och ett av dessa borde ett råd kunna fungera som 

samordnare för de lokalkommittéer som finns eller 

skall inrättas. Råden skulle syfta till att garantera 

och helhetssyn. De kunde bestå av ledamöter från loka

la sektioner, dvs subkommunala enheter som borde in

rättas inom varje facknämnd. Politiskt skulle styrke

förhållandena motsvara röstandet i respektive område. 

Distriktsrådens uppgifter skulle bl a vara att avge 

framställningar som rör området, att samordna den kom

munala servicen, att ordna informationsmöten och att 

sammanställa utvecklingsplaner. Man betonar vikten av 

samverkan med de politiska föreningarna i respektive 

område. 

När demokrat ikommi 11 e'n antyder i sitt betänkande, 

att frågan om lokala organ skall diskuteras och utre

das ytterligare. Man pekar på det faktum att den övri

ga lagstiftningen inte följer kommunallagens regler om 

kommundelsförvaltning. Kommittén anser, att arbetet 

med att ändra i berörd lagstiftning bör fullföljas. 

Man ser också ett problem i att Helsingfors ensam är 

inne på denna typ av försök. Kommittén menar, att det 

vore en fördel om fler kommuner kunde satsa på utveck

lingsarbete och därmed bidra till underlag för natio

nella lösningar. 

Utvecklingen i finländska kommuner 1968-1986 

Samma målsättningar dominerar de två typer av sektors-

övergripande lokala organ som prövats i Finland. Syf

tet med kommundelsfullmäktige i Uleåborg är att 'stär

ka den kommunala självstyrelsen' och 'öka medborgarnas 
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möjligheter till påverkan'. I Helsingfors ville man 

med att inrätta lokalkommittéer 'bevaka medborgarnas 

intressen' och 'föra kommuninvånarna och den kommunala 

förvaltningen närmare varandra'. Det är med andra ord 

demokratiaspekterna som ställs i fokus, medan effekti

vitetsmålen inte är lika uttalade. 

I lagstiftningshänseende baseras reglerna om kom-

mundelsförvaltning, vilka möjliggör införande av kom

mundels fullmäktige , på de gamla reglerna om kommunal

distrikt (se kapitel 1). Sistnämnda typ av organ kom 

dock aldrig att inrättas, varför praktiska erfarenhe

ter av tillämpningen saknades när lagstiftningen 'mo

derniserades'. Varken i den kommitté', som förberedde 

den nya kommunallagen, eller i riksdagsdebatten var 

frågan om kommundelsfullmäktige kontroversiell. Inte 

heller inrättandet av sådana organ i Uleåborg före

gicks av någon långdragen debatt. 

I Helsingfors fördes diskussioner om lokala organ 

redan år 1939.11) Olika former av organ har under 

årens lopp föreslagits och röstats ner. I den mångåri

ga kommunala debatten har argument för och emot olika 

varianter framförts. Först år 1980 kom ett beslut om 

inrättande till stånd. Den form av lokala organ som då 

infördes är en variant som inte varit föremål för de

batt på nationell nivå. I stället märks vissa influen

ser utifrån. Stadsfullmäktiges studieresor till Itali

en och Jugoslavien torde ha påverkat beslutet att in

rätta lokala organ i Helsingfors. Utformningen av 

verksamheten med lokalkommittéer påminner till viss 

del om de lokala organ som infördes i Jugoslavien år 

1969. Dessa organ utmärks av att de inte ingår som en 

del i den kommunala organisationen. De saknar också 

budget och administrativa resurser.12) 

Både kommundelsfullmäktige och lokalkommittéer är 

lokala organ som inrättas av kommunerna på frivillig 

basis. Ledamöterna utses av fullmäktige. I Uleåborg 

äger nomineringar endast rum i de politiska partierna, 

medan i Helsingfors också stadsdelsorganisationer tar 

del i denna process. Både kommundelsfullmäktige och 

lokalkommittéer ordnar offentliga informationsmöten i 
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kommundelarna. Fullmäktige avgör i båda kommunerna 

vilka befogenheter de lokala organen skall ha. Hit

tills har de endast tilldelats remiss- och förslags

rätt samt vissa förvaltande uppgifter. Den budget som 

stått till de lokala organens förfogande har varit 

blygsam. Beslutanderätt har diskuterats, men tillsvi

dare har beslutsfattarna intagit en avvaktande håll

ning. Mera praktisk erfarenhet av lokala organ anses 

nödvändig innan verksamheten utvidgas. 

Under den korta tid som försöken med lokala organ 

pågått i de finländska kommunerna har inte de explici

ta målen förverkligats i någon större utsträckning. 

Organen kan emellertid ändå på sikt komma att bidra 

till att vissa förändringar inträffar i det politiska 

systemet. Medborgarnas deltagande kan öka och rekryte

ringen av politiker breddas. Dessutom kan artikule-

ringen av krav och önskemål samt kommunikationen mel

lan väljare och valda påverkas av att sektorsövergri-

pande lokala organ införs. Resultaten av de utvärde

ringar som gjorts av den begränsade verksamhet som fö

rekommit summeras nedan. Tyngdpunkten läggs på för

hållandena i Helsingfors där de subkommunala organen 

fortfarande är verksamma. 

Tillkomsten av lokala organ medför att antalet för

troendeposter ökar och därmed kan fler medborgare be

redas tillträde till politiska uppdrag. Participatio-

nen förbättras således. I Uleåborg kunde medborgarna 

delta som åhörare vid kommundelsfullmäktiges samman

träden och hade då också yttranderätt i samband med de 

diskussioner som föregick besluten. Invånarnas delta

gande i dessa sammanträden var emellertid lågt. De 

flesta tillfrågade medborgare i Helsingfors känner 

varken till att det finns lokalkommittéer eller att 

informationsträffar äger rum. Många kommuninvånare 

förklarar sig emellertid villiga och beredda att arbe

ta med frågor som berör det egna bostadsområdet. 

De medborgare som deltar i lokalkommittéernas verk

samhet är i allmänhet redan tidigare aktiva på olika 

sätt. De lokala organen blir för dem ytterligare en 

påverkanskanal. I viss, om än mycket begränsad ut
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sträckning/ har också 'passiva' medborgare tagit del i 

verksamheten. Att de ärenden som finns på lokalkommit

téns dagordning rör geografiskt begränsade och var

dagsnära frågor är en viktig faktor vid aktiveringen 

av tidigare politiskt passiva medborgare. Det faktum 

att vissa av organen är sammansatta av personer utan

för den traditionella politiska kretsen kan också spe

la viss roll i sammanhanget. 

Urvalet av de förtroendevalda till lokalkommittéer

na (rekryteringen) sker inte på samma sätt som vid no

mineringar till andra kommunalpolitiska uppdrag. 

Stadsdelsorganisationer och andra intressegrupper ges 

nämligen tillfälle att medverka under nomineringspro

cessen. Resultatet har blivit att kretsen av politiker 

därmed vidgats, även om en majoritet av ledamöterna i 

praktiken visar sig företräda just politiska partier. 

De s k obundna representanterna är visserligen färre 

till antalet än reglerna medger, men en påtaglig ny

rekrytering utanför (såväl som inom) partierna har än

då ägt rum. Rekryteringen har också breddats såtillvi

da att lokala organ har något fler kvinnor bland sina 

ledamöter än vad som är vanligt i andra kommunala 

nämnder. 

Tillkomsten av subkommunala organ medför att förut

sättningarna för att artikulera krav och önskemål för

ändras något, eftersom invånarna får ytterligare ett 

forum att vända sig till. Initiativ från medborgare är 

dock i praktiken sällsynta. Det är betydligt vanligare 

att organisationer och föreningar för fram förslag 

till de lokala organen. 

Förutsättningarna för kommunikation förändras när 

lokala organ införs. Orsaken är dels den geografiska 

närheten mellan väljare och valda, dels det faktum att 

vissa förtroendevalda har sin förankring utanför de 

politiska partierna. Dessutom har de företrädare för 

politiska partier, som är aktiva i stadsdelsförening

ar, fått ett forum där de kan söka stöd och förankring 

för sina förslag. Legitimeringen av de politiska be

slut som fattas på närmast högre nivå kan på detta 

sätt underlättas. 
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En rad funktioner i ett demokratiskt system föränd

ras således genom tillkomsten av lokala organ. Sett på 

lite längre sikt kan förändringarna bli avsevärda. Om 

så skall bli fallet i Finland krävs emellertid att 

verksamheten fortgår och utvidgas. 



130 

Noter kapitel 5 

1. Kommittébetänkande 1981:54, 1982:22 samt riksda
gens protokoll 1978/3, 2786-2795. 

2. Martikainen och Yrjönen 1984, Statistikcentralen 
1984:1. 

3. Kommittébetänkande 1981:54. 

4. Helsingfors stad 1979. 

5. Kommittébetänkande 1981:54. 

6. Kommi ttelDetänkande 1982:22. 

7. Helsingfors stad 1979. 

8. Martikainen och Yrjönen 1984, tabell 2. 

9. Ibid, tabell 3. 

10. Helsingfors stad 1984. 

11. Kommittébetänkande 1969:A1. 

12. Pusic 1975. 



6 NORGE - BYDELSUTVALG OCH KRETSSTYRE 

Inledning 

Lokala organ ('lokalutvalg') började inrättas i Norge 

år 1973 med stöd av kommunallagens regler om styrelser 

och nämnder. Arbetet med att genomdriva en decentrali

sering inleddes på lokal nivå och pågick en längre tid 

innan planerna förverkligades. Kommunerna hade redan 

från början relativt stor frihet att bestämma hur 

verksamheten skulle bedrivas. Undantaget var, enligt 

beslutsfattarna, att organen inte kunde tilldelas be

slutanderätt på lagliga grunder. Ett antal kommuner 

valde att inleda försök innan några ändringar i gäl

lande lagstiftning vidtagits. Småningom har viss be

slutanderätt förts över till organen, dels beroende på 

att kommunallagens regler numera tolkas något annor

lunda än tidigare, dels därför att vissa lagändringar 

medger detta. 

Bydels- och grendeutvalg fanns år 1980 i 19 kommu

ner och berörde omkring en fjärdedel av landets be

folkning. 1) De lokala organen har olika benämningar i 

skilda kommuner och kan, oavsett vad de kallas, ha an

tingen enbart rådgivande status eller viss beslutande

rätt. För att ge en bild av hur de sektorsövergripande 

lokala organen fungerar i Norge behandlas i detta ka

pitel främst förhållandena i Oslo, som år 1973 var 

bland de första kommunerna att införa lokala organ. 

Tre andra kommuner ingår mera översiktligt. Skien in

förde bydelsutvalg i fyra kommundelar samma år som Os

lo. Två år senare fanns verksamheten i tretton områden 

och täckte därmed hela kommunen. I Drammen och Ringebu 

tillkom organen år 1981 respektive år 1982. De lokala 

organen omfattar i båda kommunerna samtliga områden. 

Drammen har tio och Ringebu åtta lokala organ. I 
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Ringebu, som kallar sina organ för 'kretsstyre', har 

dessutom på försök genomförts direkta val. 

I detta kapitel redogörs först för debatten om lo

kala organ i Oslo samt de explicita målsättningar som 

kommunala beslutsfattare formulerat. Därefter analyse

ras resultaten av verksamhet med sådana organ utifrån 

kommunala dokument. Jämförelser görs med andra norska 

kommuner där lokala organ införts. Försöken med direk

ta val i Ringebu beskrivs tämligen ingående, eftersom 

det är det enda kända försöket av detta slag i Norden. 

Verksamheten där blev föremål för en mindre utvärde

ring åren 1983-84. Kapitlet avslutas med en analys av 

de sektorsövergripande lokala organens effekter på 

participation, rekrytering, artikulering och kommuni

kation. 

De frågor som ställs är: Vilka är de uttalade mål

sättningarna med lokala organ? Vilken verksamhet har 

bedrivits? Vilka skillnader finns mellan olika former 

av organ? Vilka effekter har organen på vissa grund

läggande demokratiska funktioner? Underlaget till ka

pitlet utgörs främst av kommunala handlingar, forsk

ningsrapporter och andra bearbetningar (uppsatser, 

tidskriftsartiklar m m). 

De explicita målsättningarna 

Debatten om lokala organ i Oslo sägs ta sin början år 

1961 i en tidskriftsartikel författad av en socialde

mokratisk fullmäktigeledamot.2) Några år senare, år 

1964, tillsatte Oslo fullmäktige (bystyre) den s k by-

delsutvalgskommittén med uppdrag att avge förslag till 

inrättande av lokala organ. När kommittén lade fram 

sitt betänkande år 1971 föranledde detta en del debatt 

i Oslo. Man talade allmänt om 'de sju magra åren' med 

hänvisning till innehållet i betänkandet. 

Enligt kommitténs förslag skall Oslo fullmäktige 

utse 20 bydelsutvalg med vardera tretton ledamöter och 

lika många suppleanter efter de politiska styrkeför

hållandena i fullmäktige. Sammanträdena bör vara of
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fentliga. Både enskilda personer och organisationer 

kan kallas in och får då yttranderätt. Bydelsutvalgen 

skall yttra sig i alla frågor som rör den egna stads

delen. Förslag från kommunförvaltningen bör behandlas 

av bydelsutvalgen innan de går vidare till andra kom

munala organ. I varje stadsdel skall det finnas ett 

lokalkontor för service och information. Medel för 

verksamheten dras över den kommunala budgeten. 

Bydelsutvalgskommittens arbete ledde till att Oslo 

fullmäktige i december 1971 beslöt att arbeta vidare 

med frågan. En ny kommitté, den s k 'programkomitéen 

for reformer i lokalförvaltningen', övertog utred

ningsarbetet . 3 ) 

Också programkommittén anser, att lokala organ är 

av stor betydelse för den lokala demokratin, dels ge

nom att kontakterna mellan väljare och valda på oli

ka nivåer stärks, dels genom att intresset för politik 

ökar. Medborgarna kan lättare kanalisera sina behov 

och uppfattningar i olika frågor. Det gäller att skapa 

engagemang hos medborgarna för att på så sätt öka 

trivseln i olika kommundelar. Inrättande av lokala or

gan kan också ses som ett sätt att vinna tillbaka nå

got av den kommunala självstyrelse som fanns tidigare 

då kommunerna hade mera begränsade uppgifter än i dag. 

Prograirikommitte'n är dock medveten om, att problemen 

är många när det gäller att konkret utforma försöken. 

Av den anledningen förespråkar man en försiktig start 

och en flexibel struktur för att underlätta att ut

vecklingen i skilda kommundelar går i önskad riktning. 

Bydelsutvalg skall inte betraktas som den enda lös

ningen på 'demokratiseringsproblemen' i Oslo, men kan

ske som det med tiden mest värdefulla och nödvändiga 

komplementet till den centrala beslutsstrukturen, an

ser kommittén. 

De politiska partierna presenterade sina utredning

ar ungefär samtidigt som programkommittén.4) De poli

tiska skiljelinjerna rör framför allt hur många by

delsutvalg och ledamöter som skall utses, men också 

vad verksamheten bör omfatta och hur organen lämpligen 

skall tillsättas. Höyre föreslår exempelvis att fyra 
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av de tretton ledamöterna skall vara politiskt obund

na. Partiet för också fram förslag om direkta val. Ar-

beiderpartiet anser, att tyngdpunkten i verksamheten 

borde ligga på kultur, socialverksamhet och miljö samt 

att utvalgen på sikt bör utses genom direkta val. So

cialistisk folkeparti vill å sin sida tilldela organen 

egen budget och beslutanderätt. Mandatfördelningen 

bör, enligt partiet, följa röstandet i respektive kom

mundel . 

Programkommitte'n skiljer på tre uppgifter hos de 

lokala organen. Den rådgivande uppgiften ses som den 

viktigaste, åtminstone i inledningsskedet. Till denna 

kopplas yttranderätten som också kan komma till ut

tryck genom s k bydelsrapporter. I dessa kan respekti

ve område bl a ta upp problem och förslag till lös

ningar. Genom att sammanfatta rapporterna får de cen

trala instanserna bättre information om opinionen i 

kommunen som helhet. Kommitte'n ger exempel på samman

lagt 36 ärenden eller grupper av ärenden där det är 

viktigt med remissvar från bydelsutvalgen. Dessutom 

förutsätts de lokala organen få tillfälle att yttra 

sig i alla ärenden som de själva anser vara viktiga. 

Den andra typen av uppgifter kallas för 'egen verk

samhet" och omfattar beslut i frågor av subkommunalt 

intresse, som disponering av olika anläggningar, 

konstnärlig utsmyckning och kulturella aktiviteter. I 

detta sammanhang betonas vikten av samordnade insatser 

på kommundelsnivå. Sammantaget kan man säga att den 

rådgivande uppgiften och den egna verksamheten omfat

tar ärenden som inte handhas av något annat kommunalt 

organ. 

Den tredje uppgiften, den administrativa eller för

valtande, skall enligt kommittén få växa fram med ti

den. Exempel på ärenden är val av vissa kommunala re

presentanter i organ med anknytning till kommundelen 

och tillsyn av olika anläggningar som parker, lekplat

ser och friluftsområden, dvs uppgifter som decentrali

serats från övre nivåer. 

I december 1972 fattade Oslo fullmäktige beslut om 

inrättande av bydelsutvalg.5) Verksamheten inleddes 
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efter årsskiftet. 

Kretsstyrelserna ('kretsstyre') i Ringebu började 

sin verksamhet i januari 1983 i åtta områden.6) Tidi

gare hade kommunen haft rådgivande organ, s k grende-

utvalg, utsedda av och bland jordbrukare. Problem inom 

primärnäringarna hade föranlett dessa försök. Det stod 

emellertid snart klart att det fanns behov av lokala 

organ som inte bara avgränsade sin verksamhet till en 

enda sektor eller en näring. 

Försöken med kretsstyrelser skulle pågå i två år. 

Målsättningarna var kortare avstånd, ökad aktivitet, 

bättre samhörighetskänsla och utveckling av samhället 

baserad på lokala förutsättningar. De lokala organen 

skulle initiera och samordna subkommunala aktiviteter, 

skapa kontakt mellan lokalbefolkningen och de kommuna

la organen samt sköta de ärenden som delegerats. Poli

tikerna hyste förhoppningen, att om man kunde förmå 

medborgarna att aktivera sig och i högre utsträckning 

själva ta hand om kommundelsärenden kunde samhället 

avlastas en del arbete. 

I de två andra kommunerna uttrycks de explicita 

målsättningarna i ungefär samma termer som i Oslo och 

Ringebu. Det övergripande målet är att 'stärka närde

mokratin'. Mera konkret sägs i Skien att detta innebär 

ökad kännedom om subkommunala förhållanden. I Drammen 

poängteras bl a vikten av kortare avstånd mellan väl

jare och valda samt att resurserna i respektive kom

mundelar kommer till användning på bästa sätt.7) 

Den s k Ekangerkommitte'n, uppkallad efter ordföran

den Kai Ekanger, fick år 1975 i uppdrag av Oslo full

mäktige att utreda en utökning av bydelsutvalgens 

verksamhet.8) Kommitte'n anser, att de lokala organen 

kan bli ett 'rationellt' medel för att fördela de 

många politiska uppdragen i'kommunen på fler personer. 

Detta kan visserligen medföra ökade kostnader, men ef

tersom det enda återstående alternativet uppfattas va

ra att delegera fler ärenden till administrationen, är 

man beredd att ta dessa kostnader för att tillgodose 

demokratimålet. 

Lokala organ anses vidare förenkla ärendegången 
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därför att allt fler i och för sig enkla frågor ofta, 

på grund av den starka specialiseringen, måste behand

las inom flera olika kommunala sektorer. Ifall mindre 

ärenden med anknytning till respektive kommundel dele

geras till subkommunal nivå kan mera arbetskraft och 

tid på övre nivåer ägnas den övergripande styrningen 

och planeringen. På detta sätt ökar också effektivite

ten, framför allt i rutinfrågor, menar kommittén. Det 

är dock viktigt att de lokala organen ersätter andra 

organ. De får inte bli ett extra led i beslutsproces

sen. 

Ekangerkommitte'n vill, att bydelsutvalgens kompe

tens utökas till att omfatta fler områden, men under

stryker samtidigt vikten av att detta sker gradvis. 

Ett sådant område är planeringsarbetet. De lokala or

ganen borde inte bara stå i en kravposition gentemot 

överordnade nivåer. De borde också ha ett ansvar för 

att viktiga samhällsuppgifter får en lösning. 

Kommittén föreslår bildande av fler arbetsgrupper, 

utskott och liknande, som lokala byggnadsråd och ung

domsråd, utsedda inom bydelsutvalgen, för att avgöra 

ärenden av rent subkommunalt intresse. Om sådana spe

cialorgan ('underutvalg') inrättas är det viktigt att 

berörda intressegrupper bereds representation. År 1964 

hade tio distriktsutvalg införts på det sociala områ

det i Oslo. Om dessa utökas till 20 och får gränser 

som motsvarar bydelsutvalgens kan de utgöra underut

valg till de lokala organen. 

Uppgiften som remissinstans är viktig, men den an

ses skapa föga utåtriktad aktivitet i kommundelen. 

Samarbetet mellan bydelsutvalgen samt olika organisa

tioner och föreningar i respektive område betonas där

för när det gäller förmågan att lösa sociala och mil

jömässiga problem. 

Utredningen menar, att kulturarbetet i hög ut

sträckning präglats av enskilda arrangemang som kon

serter, kulturdagar och teaterveckor samt bidrag till 

organisationer och föreningar. I framtiden borde stör

re vikt läggas på arrangemang som uppmuntrar till 

'självaktivitet', dvs aktiv medverkan av deltagarna. 



137 

Frågan om direkta val diskuteras principiellt inom 

kommittén. Med undantag av Höyre och Kristelig folke

parti, som vill ha kvar det indirekta valsättet, kon

staterade utredningen följande: Den norska demokratin 

bygger på både direkta och indirekta val. Direkta val 

ökar medborgarnas intresse och därmed stärks det lo

kalpolitiska engagemanget. Partier och organisationer 

inspireras till starkare insatser och den politiska 

miljön vitaliseras. Men direkta val leder också till 

ytterligare markering av politisk oenighet och till 

profilering av ståndpunkter. Politiseringen ökar. Oli

ka politiska majoritetsförhållanden i skilda kommunde

lar kan verka stimulerande, men kan också leda till 

många praktiska problem. Småpartierna kan få det svå

rare att erhålla representation, men å andra sidan kan 

direkta val leda till en starkare motivering till in

satser från de förtroendevaldas sida. Slutligen kan 

direkta val innebära en risk att partierna nominerar 

kända personer framom personer med tid och intresse 

för ett starkt engagemang i bydelsarbetet. 

Debatten i bystyret visar att den politiska enighe

ten långt ifrån är total. Framstegspartiet vill lägga 

ner verksamheten. Röd valgallianse, ett lokalt parti i 

Oslo, anser målsättningarna vara så dunkla att man in

te kan rösta för något av de framlagda förslagen. 

Venstre och Sosialistisk venstre vill gå längre än 

kommitte'n i fråga om inflytande och subkommunal själv

styrelse. Flera partier betonar dock, att det är vik

tigt att ta tillvara de resurser som finns i kommunde

larna och som inte kommer till användning i den of

fentliga sektorns arbete, t ex medborgarnas frivilliga 

insatser. Många pläderar också för att låta verksamhe

ten framskrida i långsam takt. 

Oslo fullmäktige beslutar i maj 1981 bl a att er

sätta de tidigare sociala distriktsutvalgen med hälso-

och socialutvalg utsedda av de lokala organen, att 

försöka få till stånd s k distriktsbyggnadsnämnder 

samt att låta bydelsutvalgen medverka i den kommunala 

planeringen.9) 
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Lokala organ i verksamhet. 

När verksamheten med lokala organ inleddes år 1973 in

delades Oslo i 33 stadsdelar och fullmäktige utsåg 34 

bydelsutvalg - ett för glesbygdsområdena i stadens ut

kanter - med vardera tretton ledamöter och lika många 

suppleanter.10) Därmed ökade antalet kommunala uppdrag 

med 884 poster. Några år senare delades ett av område

na i två och Oslo fick då 35 lokala organ med samman

lagt 910 förtroendeposter. Inledningsvis upprättades 

ett gemensamt sekretariat, bydelsutvalgenes fellessek-

retariat. På längre sikt skulle man arbeta för dels 

egna sekretariat i varje område, dels direktval av le

damöterna till organen. 

Under perioden 1980-83 bestod varje bydelsutvalg av 

sju borgerliga och sex socialistiska ledamöter. Man 

hade vissa svårigheter att hålla kvar de förtroende

valda. År 1983 avgick exempelvis 21% av ledamöterna, 

bl a beroende på flyttning och att uppdraget ansågs 

alltför arbetskrävande. 

Ett 'fellesråd' bestående av nio ledamöter utsedda 

bland ledamöterna i bydelsutvalgen tillsattes med upp

gift att kontrollera sekretariatet. Vidare tilläts 

varje bydelsutvalg att utse arbetsutskott och ett 

ospecificerat antal underutskott för att underlätta 

arbetet. 

I olika arbetsgrupper sitter representanter för lo

kala föreningar m fl intressenter, dvs personer som 

inte är ledamöter i bydelsutvalgen. Enligt fellessek-

retariatets bedömning engagerades på detta sätt under 

verksamhetsåret 1983 omkring 1 500-1 600 medborgare i 

det kommunalpolitiska arbetet. 

Varje lokalt organ i Skien består av tio ledamöter 

och lika många suppleanter utsedda av fullmäktige ef

ter röstandet i hela kommunen. Ledamöterna skall vara 

bosatta inom den kommundel de representerar. De lokala 

organen i Skien har ingen egen administration. 

I Drammen utser fullmäktige elva ledamöter och lika 

många suppleanter till bydelsutvalgen. Mandatfördel

ningen är proportionell mot röstandet i kommunen. Le
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damöterna är bosatta inom respektive organs geografis

ka område. Bydelsutvalgens administration sköts av ett 

fellessekretariat. 

I Ringebu utses kretsstyrelser genom direkta val, 

men kommunallagen kräver trots detta att fullmäktige 

formellt utser organen. Varje subkommunalt organ "har 

sju ledamöter varav minst tre av vardera kön. Dessutom 

skall minst två av ledamöterna vara under 20 år. Dessa 

krav beaktas både vid nomineringen av kandidater inför 

valen och vid fördelningen av poster efter rösträk

ningen. 

Informationen till medborgarna förmedlas på olika 

sätt. Vid sidan av de öppna sammanträdena i Oslo by-

delsutvalg förekommer också informationsmöten med an

ledning av särskilda ärenden, som anses viktiga. Anta

let deltagare varierar beroende på vilka frågor som 

behandlas. De flesta bydelsutvalgen har också infört 

en s k 'öppen halvtimme' i anslutning till sammanträ

dena. Medborgarna kan då ställa förslag och ge sina 

synpunkter i olika frågor. Ungefär 100 anslagstavlor 

har dessutom placerats ut i kommundelarna. Också i 

Drammen och Ringebu är sammanträdena öppna för invå

narna, medan bydelsutvalgen i Skien håller stängda mö

ten. Medborgarna inbjuds i stället till offentliga in

formationsträffar. I Ringebu är uppslutningen vid så

dana 'allmöten' eller 'grendekveldar' i allmänhet 

störst i de lokala organ som finns utanför centralor

ten. 

En mindre studie om lokala organ, som genomfördes 

år 1980 i Oslo, Bergen, Stavanger samt Trondheim, vi

sar att nära hälften av tillfrågade medborgare i Oslo 

känner till bydelsutvalgen.il) Drygt var tionde uppger 

att de deltagit i ett möte med lokala organ, vilket 

var fler än i de tre andra städerna sammantaget. Majo

riteten, 68%, har dock varken deltagit i eller haft 

kontakt med bydelsutvalget i sin kommundel. Tilltron 

till att kunna påverka de kommunala besluten är låg. 

Hälften av medborgarna i Oslo och tre fjärdedelar i 

Bergen anser sig inte ha några sådana möjligheter. En 

slutsats som dras i studien är att medborgarna i Oslo 
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genomgående har bättre kunskaper om och kontakter med 

sina lokala organ, jämfört med invånarna i de övriga 

städerna. 

Tyngdpunkten i verksamheten i Oslo lades till en 

början på remissyttranden. Förhoppningen var att de 

två andra befogenheterna, egenverksamhet och förval

tande uppgifter, småningom skulle öka i betydelse. Ta

bell 6.1 ger en översiktlig bild av vilka typer av 

ärenden som engagerat de lokala organen i Oslo under 

en sjuårsperiod. 

Tabell 6.1. Typ av ärenden behandlade i bydels-
utvalg i Oslo perioden 1977-1983. 
Kolumnprocent. 

1977 1981 1983 

Planering och byggande 18 21 21 
Trafik 18 18 21 
Sociala frågor 12 15 15 
Kultur " 9 11 15 
Miljö 14 9 9 
Skol 4 8 3 
Idrottsanläggningar och 
friluftsleder 6 7 4 
Intern administration 19 12 12 

Totalt antal ärenden 2 819 2 222 2 708 
därav egna initiativ 21% 12% 16% 

Källor: Oslo kommun 1978, 1982a, 1984a. 

De ärenden som behandlats är ganska jämnt fördelade 

och varierar i väldigt liten utsträckning under de 

sju åren. Yttranden i plan- och byggfrågor samt tra

fikfrågor har genomgående utgjort de största ärende

grupperna. I början är ärenden som rör den interna ad

ministrationen relativt vanliga. Andelen halveras på 

kort tid, när verksamheten stabiliseras något. De so

ciala frågorna har ökat något i antal, medan miljöfrå

gorna minskat. Ärenden om kultur har legat på en täm

ligen konstant nivå under sjuårsperioden. Andelen egna 

initiativ varierar, möjligen beroende på vilken ar
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betsbelastning de lokala organen har haft från tid 

till annan. 

Uppgiften som remissorgan dominerar också i de and

ra kommunerna. I Skien har de lokala organen enbart 

rådgivande uppgifter. Bydelsutvalgen i Drammen har bå

de initiativ- och viss beslutanderätt. De lokala orga

nen har i första hand sysslat med frågor som rör vä

gar, gator, trafik och planer av olika slag. Kretssty

relserna i Ringebu, som inte fått någon beslutande

rätt, har besvarat remisser om planläggning. Bostads

frågor och ärenden som berör barn förekommer också re

lativt ofta, både i samband med yttranden och då de 

lokala organen fört fram egna initiativ till närmast 

högre beslutsnivå. I det senare fallet har organen va

rit mindre framgångsrika, främst som en effekt av eko

nomiska åtstramningar i den kommunala budgeten. 

Sedan år 1977 har lokala organ kunnat tilldelas me

del för fri disposition inom vissa ramar. Tabell 6.2 

visar att det inte är några stora belopp som de 35 lo

kala organen i Oslo förfogar över. Tilldelningen per 

område utgörs dels av ett fast belopp, som är lika för 

alla, dels av ett tillägg på några kronor per invånare 

i respektive område. År 1982 fick således varje by-

delsutvalg 23 000 kronor i grundbelopp och 2,45 kr per 

invånare.i tabellen nedan framgår fördelningen av 

budgeten för år 1983. Den stora spännvidden i varia

tionerna tyder på att prioriteringarna mellan olika 

kommundelar skiljer sig åt, men också att olika kom

mundelar har skilda behov. 
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Tabell 6.2. Bydelsutvalgens budget 1983 
Norska kronor. 

Total tilldelning 2 080 550 
Variation mellan 
utvalgen 

fördelat på bl a: 
Administration 
Information 
Bidrag 
Kultur, 'velferd' 
Diverse 

829 000 
175 100 
630 600 
403 000 
255 400 

5 000 - 58 700 
270 - 17 500 

2 000 - 46 800 
430 - 50 900 

Källa: Oslo kommun 1984a. 

Förutom de medel som redovisas ovan i tabellen, till

kom år 1983 300 000 kronor i tekniska medel som öron-

märkts för småarbeten i kommundelarna. Den andel som 

fick användas för administrativa ändamål var tidigare 

reglerad till 35% av den totala budgeten för varje by-

delsutvalg. De lokala organen har ingen anställd per

sonal eller egna kontorsutrymmen. 

De tio bydelsutvalgen i Drammen fick år 1981 drygt 

6 000 kronor till fri disposition. De gemensamma ut

gifterna för administration och uppvärmning av bydels-

kontor uppgick till 14 500 kronor. Kretsstyrelserna i 

Ringebu hade en årsbudget på sammanlagt 160 000 kronor 

år 1983, då kommunen fick ett tillskott från Statens 

naermiljöutvalg. Varje lokalt organ förfogade över 

12 000 kronor att användas för åtgärder i egen regi. 

Resten utgjorde gemensamma utgifter som t ex sekrete-

rararvoden och telefonkostnader. 

Bydelsrapporterna i Oslo, som tillmättes stor bety

delse när verksamheten med lokala organ planerades, 

visade sig ha ett begränsat inflytande på de priorite

ringar som görs av överordnade politiska organ. Ett 

sätt att vidareutveckla verksamheten var, enligt Ek-

angerkommitten, att ge bydelsutvalgen en mera aktiv 

roll i kommunplaneringen. Därmed decentraliseras ett 

visst mått av politiskt ansvar. Samtidigt ökar möjlig

heterna till samordnade insatser, också inom adminis

trationen som helhet. En annan aspekt är att små åt
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gärder ofta upplevs som betydelsefulla på det lokala 

planet och de borde därför få större uppmärksamhet på 

högre nivåer i kommunen. Oslo fullmäktige beslöt år 

1981 att ge bydelsutvalgen utökade befogenheter i pla

neringsprocessen. 13 ) 

En genomgång av de olika bydelsutvalgens stadsdels

beskrivningar och förslag till prioriteringar visar 

att i de flesta områden upplevs trafiken, äldreomsor

gen och åtgärder för barn och ungdomar som angelägna 

uppgifter att ta itu med. Varje lokalt organ för där

till fram vissa speciella problem i sitt område orsa

kade av exempelvis sociala förhållanden, ensidig ål

dersstruktur eller ökad befolkning. 

Ett inslag i de lokala organens verksamhet i Oslo 

har utvecklats till en tradition. År 1982 genomfördes 

"Aksjon Rusken", en städaktion, för sjunde gången.14) 

Bydelsutvalgenes fellessekretariat fungerar som huvud

arrangör och samordnare. Genom medverkan av barn, ung

domar, bostadsföreningar, stadsdelsorganisationer, 

kennelklubbar m m hoppas de ansvariga fostra Oslo-bor

na till ansvarskännande kommunmedborgare när det gäl

ler den yttre miljön. Som morot och tack för hjälpen 

arrangeras familjefester, marknadsdagar osv med musik

inslag och annan underhållning. Utdelning av pennor, 

nyckelringar, anteckningsblock, dekaler etc, medverkar 

till att dels sprida information, dels fungera som en 

liten uppmuntran. 

För att täcka kostnaderna användes år 1982 495 000 

kronor till Rusken, men vinsten blev trots detta bety

dande. "Det er grunn til å tro at ca 170-180 000 Oslo-

borgere var med i årets Ruskenaksjon, og at de tilsam-

men har utfört ca 700 000 dugnadstimer. Setter vi en 

dugnadstimepris til Kr 30.- blir det tilsammen utfört 

arbeid for Kr 2,1 mill. Så Rusken lönner segi"15) 

(Anm. 'Dugnad' betyder ungefär 'grannhjälp'. Den fins

ka/finlandssvenska motsvarigheten är 'talko'.) 
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Verksamheten vidareutvecklas 

I början av 1980-talet inleddes planeringen av en om

organisation av hälso- och socialvården i Oslo.16) I 

samband med att kommunplanen fastställdes år 1982 fö

reslogs i fullmäktige bl a att primärhälsotjänsten och 

socialtjänsten skulle samordnas fullt ut på den sub-

kommunala nivån. En projektgrupp tillsattes med upp

gift att utarbeta konkreta förslag till ändringar i 

organisationen. Försök inleddes i fyra stadsdelar år 

1985 och enligt planerna skall på sikt en heltäckande 

decentraliserad organisation inom hälso- och social

vården inrättas i Oslo. Det huvudsakliga målet är att 

föra över ansvar och befogenheter till geografiskt av

gränsade områden där tjänster och resurser samordnas. 

Bydelsutvalgen fungerar som politiska nämnder under

ordnade fullmäktige och kommunstyrelse, dvs på motsva

rande sätt som nämnder i allmänhet. Klientärenden be

handlas av ett särskilt arbetsutskott som består av 

fem ledamöter från bydelsutvalget. Bydelsförvaltningen 

leds av en administrationschef. 

Reformen är tänkt att genomföras inom i huvudsak 

oförändrade ekonomiska ramar för hälso- och social

vårdssektorn. Under en första övergångsperiod kan en 

viss summa pengar tillskjutas för att underlätta över

gångar från lokal till subkommunal nivå, t ex i fråga 

om tjänster. Ungefär 1 100 tjänster i de fyra stadsde

larna berörs av försöken. I fråga om förhållandet mel

lan lokal och subkommunal hälso- och socialvårdsför

valtning anser projektgruppen, att den smidigaste lös

ningen är att bryta ansvarsförhållandena helt. Om an

svaret för en viss tjänst ligger på kommundelsnivå, 

skall det ligga där i sin helhet. 

I inledningsfasen utpekas de anställda som den vik

tigaste målgruppen. I varje försöksområde finns ett 

kontaktutvalg som samlar in och framför de olika be

rörda tjänstekategoriernas synpunkter till ett cent

ralt kontaktutvalg. Kontinuerlig information om beslut 

och konsekvenser för de anställda och deras arbetssi

tuation tillhandahålls. Likaså är det viktigt med mas
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siva informationsinsatser riktade till medborgarna. 

Detta anses underlätta en framtida heltäckande verk

samhet . 17 ) 

Också i de andra kommunerna har verksamheten med 

lokala organ blivit föremål för en vidareutveckling. 

År 1981 presenterade exempelvis en kommitté', som ut

setts av fullmäktige i Skien, sin utredning om ökad 

brukarmedverkan i kommunen, framför allt i planerings

frågor. De lokala organen förutses få en central roll 

i dessa sammanhang, förutsatt att de får utökade befo

genheter och något mera pengar att röra sig med.18) 

Försök med direkta val 

Ringebu i södra delen av Norge är en liten kommun med 

drygt 5 000 invånare. Det politiskt dominerande parti

et sedan två årtionden tillbaka är Arbeiderpartiet. 

Försöken med direkta val ingick i en verksamhet som 

initierats av Statens Naermiljöutvalg.19) 

De lokala organen, kretsstyrelserna, utsågs av och 

bland de i respektive område bosatta invånarna. Röst

rättsåldern sattes till 15 år. Eftersom valen skulle 

vara politiskt obundna utsåg kommunstyrelsen nomine-

ringskommitteer i varje krets med fyra medlemmar i 

vardera och en så allsidig sammansättning som möjligt. 

I varje kommitté fanns en kontaktperson. Medborgar

na informerades genom massbrev. Varje krets skulle gå 

till val med en lista som omfattade namn på 20 lämpli

ga kandidater och bland dessa utse sju ledamöter i 

varje område. Man strävade efter att få kandidater 

från olika bostadsområden, av olika ålder och kön m m. 

När förslagstiden gick ut hade emellertid endast fyra 

namn presenterats. Orsaken till detta var att kommit

téerna informerat om valen mitt i sommaren (juli). I 

praktiken fick kommitte'erna själva ett mycket stort 

inflytande i nomineringsprocessen. Personer som var 

väl kända, men inte aktiva lokalpolitiker i respektive 

område, nominerades. 

Valet ägde rum söndagen den 12 september 1982. Hus
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hållen informerades genom broschyrer och annonser i 

lokaltidningarna. Lokalradion hade också ett inslag om 

det förestående valet. 

Valdeltagandet blev mindre än väntat, omkring 12% 

med en variation i olika områden på 6-25%. Det var i 

allmänhet fler i kommunens utkanter än i de centrala 

delarna som utnyttjade sin rösträtt. De yngsta, som 

alltså inte har rösträtt i vanliga fall, uppvisade ett 

deltagande över genomsnittet, 20%. I åldersgruppen 

över 67 år var deltagandet lägst, endast ett par pro

cent. Flitigast var de mellan 41 och 50 år, varav 22% 

deltog i valet. 

En orsak till det låga valdeltagandet kan vara att 

frågan om lokala organ aldrig blev en konfliktfråga i 

fullmäktige. Det rådde mer eller mindre total enighet 

om inrättande av och kompetens hos de lokala organen. 

Svårigheterna att informera både om valet och de nya 

organen var ett annat problem. Vid vanliga val är det 

de politiska partierna som har hand om informationen 

till de röstberättigade. Här kunde man inte använda 

sig av de kanalerna. Till detta kommer att arbetet i 

nomineringskommitte'erna inleddes under sommaren och 

att tiden fram till valdagen var mycket kort. 

Utvecklingen i norska kommuner 1968-1986 

Försöken med lokala organ i Norge är starkt kopplade 

till demokratifrågan som den uttrycktes i debatterna 

på nationell nivå. I början av 1970-talet uppgavs syf

tet med bydelsutvalgen i både Oslo och Skien vara att 

stärka kontakten mellan väljare och valda samt att öka 

medborgarnas intresse för politik. Ett decennium sena

re fanns dessa mål kvar, men beslutsfattarna framhöll 

också ökad effektivitet i förvaltningen och en sprid

ning av de politiska uppdragen på fler personer. Reso

nemangen om effektivitet har på senare tid kommit att 

dominera både debatt och praktiska åtgärder i samband 

med att verksamheten utvecklats. Influenserna uppifrån 

framstår tydligt också när det gäller den vidareut
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veckling av verksamheten som aktualiserats i Oslo på 

1980-talet. 

De diffusa målsättningarna med lokala organ medför

de att det blev svårt för beslutsfattare på alla nivå

er att konkretisera vad man egentligen ville uppnå. 

Detta uppmärksammades visserligen på ett tidigt stadi

um i bl a Oslo fullmäktige och olika utredningar, men 

några direkta åtgärder vidtogs inte för att göra syf

tesformuleringarna klarare. Samtidigt innebar de okla

ra målen att en majoritet av de politiska partierna 

kunde samlas kring ett beslut om inrättande av bydels-

utvalg. En annan fördel var möjligheterna till en ökad 

flexibilitet under de första åren när man trevade sig 

fram. 

Bydelsutvalg och andra lokala organ är frivilliga 

organisationer i de norska kommunerna. De utses, med 

undantag för i Ringebu där direkta val prövats, av 

fullmäktige. De lokala organen kan, oberoende av vad 

de kallas för, vara antingen rådgivande eller ha viss 

beslutanderätt. Hittills har lokala utvalg främst be

svarat remisser och gjort framställningar samt hand

haft vissa förvaltande uppgifter. Den tidiga debatten 

och de första årens verksamhet präglades av en tolk

ning av kommunallagen som gick ut på att organen inte 

kunde tilldelas beslutanderätt. Några ändringar i lag

stiftningen har inte vidtagits, men efter drygt ett 

decennium har en viss omtolkning av innebörden i be

slutanderätten kommit till stånd. Organen anses nu 

kunna inneha viss beslutanderätt i förvaltande och 

verkställande frågor utan att detta strider mot gäl

lande lag. De nyligen inledda försöken med decentrali

serad hälso- och socialvård kan komma att utvidga den

na rätt ytterligare. 

Sedan år 1977 kan subkommunala organ, genom en änd

ring i kommunallagen, förfoga över egna medel. Den 

budget som stått till organens förfogande har emeller

tid varit ganska blygsam. I stället kan organen göra 

stora besparingar för kommunerna genom att ordna fri

villiga medborgaraktiviteter av olika slag. Ett sådant 

exempel är Rusken-aktionerna i Oslo. 
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I vissa norska kommuner har verksamheten med lokala 

organ pågått ett längre tag och bydelsutvalgen har där 

förändrats en hel del sedan i början av 1970-talet. De 

explicita målsättningarna har varit diffusa och be

slutsfattarna har dessutom varit försiktiga när det 

gällt att föra Över befogenheter till subkommunal ni

vå. Det är därför svårt att avgöra om och i så fall 

när målsättningarna uppnåtts. Trots detta kan bydels-

utvalg och andra sektorsövergripande lokala organ, som 

nämnts, medföra vissa förändringar i det politiska 

systemet redan på ett tidigt stadium. Medborgarnas 

deltagande kan bli bättre och rekryteringen till poli

tiska poster breddas. Medborgarna kan få det lättare 

att fora fram sina synpunkter och önskemål till poli

tikerna och kommunikationen dem emellan kan på det he

la taget förändras. Vilka effekter har lokala organ 

haft på demokratifunktioner av detta slag i det norska 

politiska systemet? 

Möjligheterna till deltagande i kommunala samman

hang har breddats på flera sätt i de norska kommuner 

som har sektorsövergripande lokala organ. Antalet för

troendeposter har ökat och fler medborgare kan därmed 

erhålla uppdrag i kommunalpolitiken. Vid sidan av or

ganens öppna sammanträden kan medborgarna också delta 

i de offentliga sammankomster som ordnas när viktigare 

frågor är aktuella i kommundelen. Många invånare med

verkar i aktiviteterna på olika sätt. Partieipationen 

har således förbättrats, även om inte alla känner till 

att det finns lokalutvalg i den egna kommunen. 

Rekryteringen till förtroendeposter sker i de fles

ta fall som tidigare, dvs det är de politiska partier

na som bland sina medlemmar föreslår ledamöter till 

bydelsutvalg och andra lokala organ. I ett fall har 

direkta val prövats. Kriteriet för att bli nominerad 

som kandidat till valet har varit personlig lämplighet 

och intresse för subkommunala frågor. Försöket föll 

emellertid av uppenbara skäl inte så väl ut, men ger 

trots detta en indikation på hur rekryteringsbasen kan 

breddas utöver den traditionella. I Oslo har betydligt 

fler än de av fullmäktige utsedda politikerna beretts 
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tillfälle att ta aktiv del i de lokala organens arbete 

genom att representanter för olika intresseorganisa

tioner engagerats i olika arbetsutskott. Nyrekryte

ringen har på detta sätt vidgats betydligt. 

Medborgarna har, genom tillkomsten av bydelsutvalg 

och kretsstyrelser, fått en ny kanal att föra sina 

krav och önskemål vidare till beslutande instanser. 

Förutsättningarna för artikulering har således föränd

rats. Kommuninvånarna använder sig också av denna nya 

kanal, även om det fortfarande sker i ganska begränsad 

omfattning. De framtida effekterna kan emellertid bli 

avsevärt större om de lokala organen får fler uppgif

ter att ta hand om. 

När lokala organ införs förändras också förutsätt

ningarna för kommunikation mellan väljare och valda på 

olika sätt. Genom att ge intresseorganisationer repre

sentation i arbetsutskott och liknande breddas nätver

ket mellan dem som har direkt access till beslutsfat

tarna och invånarna. Den geografiska närheten är en 

annan faktor av stor betydelse. De förtroendevalda är 

bosatta i kommundelen och därmed väl förtrogna med de 

problem och den utvecklingspotential som finns, vilket 

bidrar till att öka allmänhetens förtroende för de 

valda. Medborgarna kan också lättare nå sina politiker 

på informell väg. Lokala organ betyder vidare att både 

subkommunala politiker och intressegruppsrepresentan

ter med förankring i politiska partier får ett forum 

där de kan söka stöd för sina förslag. Detta underlät

tar en legitimering av den förda politikenè 

Även om de explicita målsättningarna med lokala or

gan inte uppfylls helt på kort sikt, medför organen 

ändå vissa förändringar när det gäller demokratifunk

tioner av olika slag. Hur omfattande effekterna blir 

varierar mellan olika kommuner, men sammantaget inne

bär lokala organ att det politiska systemet som helhet 

undergår en omvandling. Förutsatt att verksamheten i 

norska kommuner fortgår, antingen i nuvarande eller i 

förändrad form, kan effekterna bli betydande i framti

den . 
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Noter kapitel 6 

1. Innst.S.nr 281/1979-80. 

2. Stokkeland 1976 redogör i detalj för hur lokala 
organ kom till i Oslo. 

3. Oslo kommun 1972, 

4. Stokkeland 1976. 

5. Oslo kommun 1972. 

6. Lesjö 1983 och 1984. 

7. Carlsson 1987. 

8. Oslo kommun 1979. 

9. Oslo kommun 1981. 

10. Det följande baserar sig på, om inte annat anges, 
NOU 1974:5, Stokkeland 1976, St. Hallvard 1/1981 
och Carlsson 1987. 

11. Studien, som genomfördes av Markeds- og Media
instituttet, omfattade Oslo, Bergen, Stavanger 
och Trondheim. 286 personer intervjuades. Resul
taten presenteras bl a i St. Hallvard 1/1981. 

12. Oslo kommun 1983a. 

13. Uppgifterna om den nya planeringsprocessen är i 
huvudsak hämtade ur Oslo kommun 1984c. 

14. Oslo kommun 1982b. 

15. Ibid, 1. 

16. Oslo kommun 1981, 1983b och 1984b. En decentrali
sering av hälso- och socialvården behandlades ett 
par år tidigare i ett utskottsbetänkande, "Kommu
nal- og miljövernkomiteen om bedre naermiljöer." 
Se Innst.S.nr 281/1979-80 samt Stortingsmelding 
nr 16. 

17. Försöken i Oslo är föremål för studier, se bl a 
Halle'n (red) 1986. 

18. Skien kommun 1981. 

19. Försöket i Ringebu beskrivs och analyseras i 
Lesjö 1983 och 1984. 



7 SVERIGE - KOMMUNDELSRÂD OCH KOMMUNDELSNÄMNDER 

Inledning 

Vilken är de svenska kommunernas uttalade avsikter med 

sektorsövergripande lokala organ? Vilken verksamhet 

har bedrivits? Har man lyckats uppnå de fastställda 

målen? Vilka likheter och skillnader finns det mellan 

olika typer av sektorsövergripande lokala organ? Vilka 

effekter kan verksamheten med organen få för det poli

tiska systemet när det gäller vissa grundläggande de

mokratiska funktioner? 

I kapitel tre konstaterades att de svenska kommu

nernas frihet är stor då det gäller utformningen av 

verksamhet med sektorsövergripande lokala organ: kom-

mundelsråd och kommundelsnämnder. Denna handlingsfri

het i kombination med de förutsättningar som varje 

kommun har borde därför medföra varierad verksamhet. 

För en viss likformighet talar emellertid att idéer 

och erfarenheter ofta förmedlas från den ena kommunen 

till den andra. Allt eftersom tiden går finns förut

sättningar för ökat erfarenhetsutbyte och större lik

formighet . 

Analysen i detta kapitel utgår från lokala organs 

kompetens, organisation och verksamhet. Tonvikten 

läggs på förhållanden i en svensk kommun, Umeå. Inled

ningsvis beskrivs den debatt som förts på lokal nivå. 

Därefter analyseras verksamheten utifrån de målsätt

ningar som angetts i debatten. Kommundelsråd och kom

mundel snämnder behandlas var för sig. Jämförelser görs 

med Göteborg och Nyköping när det gäller kommundelsrå-

den samt med Eskilstuna, Järfälla och Örebro när det 

gäller kommundelsnämnderna. Kapitlet avslutas med en 

analys av de lokala organens effekter när det gäller 

vitala funktioner i ett demokratiskt system, dvs ef
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fekter på participation, rekrytering, artikulering, 

och kommunikation. 

I Umeå och Göteborg inrättades kommundelsråd år 

1974 och i Nyköping år 1978. Kommundelsråden i Umeå 

blev föremål för en studie fyra år efter det att verk

samheten inletts. Resultaten baserar sig på flera oli

ka slag av data (intervjuer med politiker och tjänste

män på skilda nivåer i kommunen, medborgarenkät, pro

tokollstudier etc). Studien är i allt väsentligt mik-

roinriktad, dvs koncentrerad på det som skett inom ra

men för de lokala organens verksamhet. Målsättningarna 

med organen var diffusa. Analysen baserar sig därför, 

som bl a Weiss förespråkar, på den tolkning av politi

kers mål som formulerats av oss som utförde forskning

en. 1) I Göteborg och Nyköping genomfördes utvärdering

ar ett år efter verksamhetens införande. Motsvarande 

metoder användes också i dessa studier. 

Kommundelsnämnder inrättades i Örebro år 1980 och i 

de övriga fem här analyserade kommunerna år 1982. I 

den utvärdering som gjordes i Eskilstuna, Umeå och 

Örebro åren 1982-84 jämförs målsättningarna med refor

men i de tre kommunerna med motsvarande diskussioner 

på överordnade nivåer. En uppföljande studie genomför

des i Umeå år 1985. I Järfälla blev verksamheten före

mål för en undersökning åren 1983-84. 

Materialet, som presenteras mera utförligt i bilaga 

4, består av 

- två medborgarstudier i Umeå 
- tre enkäter tillställda ledamöter i lokala organ i 
Umeå och två liknande genomförda i vardera Eskilstu
na och Örebro 

- intervjuer med vissa kommunala politiker och ledande 
tjänstemän i Umeå, Eskilstuna och Örebro 

- tre studier av de lokala organens protokoll i Umeå, 
Eskilstuna och Örebro 

- vissa undersökningar genomförda i Järfälla, Göteborg 
och Nyköping 

- kommunala protokoll, utredningar m m samt bearbet
ningar; både vetenskapliga arbeten och faktasamman
ställningar av annat slag.2) 
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De explicita målsättningarna 

De första försöken att 'förbättra den kommunala demo

kratin' skedde inom ramen för kommundelsråd. Enligt 

kommunallagen skall varje kommun betraktas som en ode

lad förvaltningsenhet. Verksamheten inom en sektor 

kunde med andra ord inte splittras på olika geografis

ka enheter inom en kommun.3) Kommundelsråden fick där

för endast vissa rådgivande och beredande uppgifter. 

Deras uppdrag kan allmänt sägas ha bestått i att dis

kutera och informera om frågor som berörde den egna 

kommundelen. Rådens verksamhet kunde omfatta allt från 

förslag om ny telefonkiosk till remisser på fysiska 

översiktsplaner. 

I Umeå kom kommundelsråden upp till diskussion år 

1971 då slutfasen i kommunsammanläggningen blev aktu

ell. 4) initiativet kom från Folkpartiet. Förslaget om 

kommundelsråd stöddes av Centerpartiet och moderater

na. Kommunfullmäktige beslöt att frågan skulle behand

las av 'Sammanläggningsdelegerade i Umeå kommunblock', 

en arbetsgrupp bestående av representanter från de 

kommuner som skulle ingå i den nya blockkommunen, samt 

att kommunstyrelsen skulle bevaka ärendet. Kommunkans

liets organisationsavdelning utarbetade ett förslag 

till hur eventuella kommundelsråd i Umeå skulle orga

niseras. Man lade också fram ett förslag till regle

mente. Sammanläggningsdelegerade behandlade ärendet 

och beslöt att bordlägga det. 

Kommundelsråd var inte det enda alternativ som dis

kuterades. Socialdemokraterna hade under debatterna 

pläderat för inrättande av institutionsstyrelser. I 

januari 1974 väckte KDS en motion där man hemställde 

om anordnande av s k kommundelsstämmor. Fullmäktige i 

Umeå återupptog den bordlagda frågan om kommundelsråd 

och beslöt att återremittera ärendet till kommunsty

relsen. Eftersom det hos samtliga partier i fullmäkti

ge fanns ett intresse för att inrätta någon form av 

lokala organ fick kommunkansliet i uppdrag att utarbe

ta ett kompromissförslag, där man försökte ta hänsyn 

till de olika uppfattningarna om lämpliga åtgärder. 
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Kansliet konstaterade att det var svårt att på förhand 

veta vilken modell som var den bästa. Alla förslag 

borde kunna prövas. Man föreslog dock till att börja 

med inrättande av kommundelsråd, som täckte hela kom

munens territorium. 

Det officiella syftet med råden i Umeå var dels att 

öka medborgarnas deltagande, dels att öka rekrytering

en till förtroendeposter. I Göteborg ville beslutsfat

tarna via råden dessutom öka medborgarnas inflytande 

och kunskaper. Målsättningarna i Nyköpings kommun var 

i stort desamma som i de två andra kommunerna. 

Lagen om lokala organ gav kommunerna utökade legala 

grunder att gå vidare i sina försök. Denna förändring 

markerades bl a genom ett namnbyte. De lokala organen 

kom nu att kallas kommundelsnämnder. Kommundelsnämn-

derna kan, med stöd av lagen om lokala organ, ha både 

rådgivande, informerande, beslutande, verkställande 

och förvaltande uppgifter. Den enda begränsning som 

kommit till uttryck i förarbetena är att uppgifterna 

skall kunna delas på olika geografiska områden och att 

de skall vara av lokal karaktär (se kapitel 3). 

I samband med tillkomsten av lagen om lokala organ 

år 1980 beslöt Kommunaldemokratiska arbetsgruppen^) i 

Umeå att vidareutveckla verksamheten i den nya lagens 

anda. Samtliga i arbetsgruppen företrädda politiska 

partier enades i detta beslut. Bland de alternativ som 

fanns att tillgå valde man kommundelsnämnder med föl

jande motivering: 

"Det visade sig svårt att finna arbetsområden och 
uppgifter för dessa organ (institutionsstyrelser, 
min anm) som kunde vinna uppslutning från nämn
derna och personalen. Alternativet med institu
tionsstyrelser i Umeå har inte visat sig gångbart 
och har i praktiken avförts som ett tänkbart al
ternativ. .. Nackdelen med distriktsnämnder är att 
det för vissa sektorer av den kommunala verksam
heten inte finns tillräckliga arbetsuppgifter som 
kan göra en särskild nämnd meningsfull - samti
digt som arbetsuppgifterna i och för sig vore 
lämpliga att hantera lokalt. En fördel med dis
triktsnämnder är att de innebär begränsade admi
nistrativa förändringar och att de ger en stor 
ökning av antalet kommunala uppdrag. 
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Kommundelsnämnder har fördelen att kunna både 
hantera mindre och större uppgifter från en stor 
del av det kommunala fältet och egentligen effek
tivisera verksamheten genom en lokal samordning. 
En nackdel med denna typ av nämnder är att de 
ställer speciella krav på de förtroendevalda, som 
måste sätta sig in i ett brett spektrum av frå
gor. Om man ser till den kommunala organisatio
nens hittills markant sektoriserade uppbyggnad 
innebär denna modell de största möjligheterna 
till organisationsförändringar. Facknämnderna mö
ter på områdesnivån organ med helhetssyn utifrån 
det geografiska områdets förutsättningar. 
Utifrån dessa överväganden föreslås att Umeå 

kommun inleder en försöksverksamhet med kommun-
delsnämnder. nfc>) 

Det övergripande syftet med kommundelsnämnder i Umeå 

blev att försöka finna metoder och arbetsformer för 

att fördjupa och förbättra den kommunala demokratin. 

Den vägledande principen formulerades som att beslut 

helst bör fattas på den nivå där det lättast och bäst 

går att överblicka konsekvenserna. Kommunaldemokratis

ka arbetsgruppen preciserade målsättningarna med re

formen i följande termer: 

- ökad anpassning av besluten till lokala krav och 
önskemål, 

- ett större antal förtroendevalda engageras i den 
kommunala verksamheten, 

- rekryteringen av människor till politiskt arbete 
underlättas, 

- de politiska partiernas arbete underlättas och 
vitaliseras, 

- ökade möjligheter till samverkan mellan de olika 
kommunala verksamheterna, bl a i form av gemensamt 
resursutnyttjande.7) 

Också i kommuner som Örebro, Eskilstuna och Järfälla 

utgick beslutsfattarna från principen att övergripande 

frågor borde handläggas centralt, medan frågor med lo

kal räckvidd borde skötas lokalt.8) Liksom i Umeå po

ängterade politikerna målsättningar som ökad rekryte

ring och aktivitet, underlättade kontakter, bättre ef

fektivitet och resursutnyttjande samt en anpassning av 

besluten till lokala krav och önskemål. 
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Lokala organ i verksamhet 

Kommundelsråden kom till stånd utan föregående lagänd

ringar eller införande av nya lagregler. De nya orga

nen fick i huvudsak tre uppgifter: att ge råd, att in

formera och att mobilisera, dvs öka medborgarnas akti

vitet i kommunala sammanhang. 

De första råden inrättades år 1969 i Luleå. Verk

samheten bedrevs inom ramen för då gällande kommunal

lag. Fram till den 1 januari 1980, då lagen om lokala 

organ trädde i kraft, hade ett trettiotal kommuner in

fört lokala organ. I några av dessa, däribland Luleå, 

hade man också upphört med verksamheten. 

Geografiskt omfattade råden antingen delar av eller 

hela kommunens territorium. I Umeå fanns de först i 

fyra områden och från år 1976 i hela kommunen. I Nykö

ping inrättades de i fyra kommundelar och i Göteborg i 

åtta områden. Fullmäktige utsåg ledamöterna efter no

mineringar av respektive parti. Antalet ledamöter och 

suppleanter varierade både mellan och inom kommunerna. 

Eftersom kommundelsråden saknade beslutanderätt var 

de inte jämställda med andra styrelser och nämnder. 

Därför var kommunerna inte heller bundna till reglerna 

om fördelningen av mandat mellan olika partier. I 

Umeå, liksom i Nyköping, avspeglade sammansättningen 

partiernas väljarunderlag inom respektive råds geogra

fiska verksamhetsområde. I andra kommuner, t ex Göte

borg, utsågs ledamöterna på basis av partifördelningen 

i fullmäktige. 

Kommunala tjänstemän fungerade som sekreterare i 

kommundelsråden. I Nyköping var det en och samma 

tjänsteman som innehade sekreteraruppdraget i samtliga 

fyra råd. I Göteborg delade två tjänstemän på arbetet 

i åtta råd, medan råden i Umeå hade en sekreterare 

vardera. Kommunkansliet, eller i förekommande fall lo

kala kommunkontor, stod till tjänst med skrivhjälp och 

andra administrativa uppgifter. 

Kommundelsråden saknade egen budget. Deras samman

träden var offentliga på samma sätt som fullmäktiges. 

Den rådgivande uppgiften fullgjordes främst genom att 



157 

remissvar avgavs. Hur många och vilka ärenden har de 

lokala organen behandlat? Vilken effekt har inlämnade 

yttranden haft för beslutsfattandet i den 'ordinarie' 

kommunala politiska apparaten? Protokollstudier visar 

att många olika typer av ärenden hänsköts till råden 

för yttrande innan beslut fattades. Tabell 7.1 åskåd

liggör vilka ärenden Umeå-råden behandlade under de 

fyra första åren. Mellan 40% och 80% av dessa ärenden 

var remissyttranden. 

Tabell 7.1. Ärenden behandlade i kommundelsråd 
i Umeå 1974-1978. Kolumnprocent. 

Mark- och planfrågor 23 
Gator, vägar och trafik 19 
Sammanträdestekniska frågor samt frågor 
som ligger utanför de kommunala åtagandena 10 
Kommunal organisation 9 
Skolfrågor 7 
Fritid och turism 4 
Familjepolitik 4 
Övrigt 14 

Källa: Gustafsson och Kolarn 1980, tabell 2. 

Umeå-råden behandlade i första hand mark- och planfrå

gor samt gatu-, väg- och trafikärenden. Mark- och 

planfrågor var ärenden av typen yttranden över stads-, 

områdes- och detaljplaner. Gator, vägar och trafik av

såg bl a gatuavstängningar, gatusträckningar, namn på 

gator, trafikförsörjningsplaner och liknande. Dessa 

båda ärendetyper svarade i alla råd för vardera en 

femtedel av samtliga behandlade frågor. 

Den lokala profilen kom delvis till uttryck genom 

de variationer som olika kommundelar uppvisade. I ett 

område med en större industri, Hörnefors, var miljö

frågor relativt ofta förekommande, medan rådet i en 

mera glest befolkad kommundel, Tavelsjö, ofta diskute

rade skolfrågor. I ett tredje område, Holmsund/Obbola, 

med bl a en större campingplats tilldrog sig fritid 

och turism det största intresset. 

I Nyköping var det också gatu-, väg-, trafik- och 
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markfrågor som dominerade. Liksom i Umeå behandlade 

råden främst frågor som hängde samman med den yttre 

miljön. Skolfrågor, sociala frågor och liknande kom 

mera i bakgrunden. Nyköping skiljer sig på en punkt 

markant från Umeå. I Nyköping utgjorde nämligen fri

tid, sport och bad den näst största ärendekategorin. 

I Göteborg var det framför allt två typer av ären

den som engagerade råden. Frågor som anknöt till kom

munikation, t ex trafiksäkerhet, busstrafik, vägstan-

dard etc dominerade i så gott som samtliga råd. Liksom 

i Nyköping var fritidsfrågor en vanlig typ av ärenden. 

Också dessa båda kommuner uppvisar vissa variationer 

mellan olika råd. 

Vilken effekt hade råden? I Umeå fick de ordinarie 

ledamöterna i en enkät år 1979 frågan: "Hur upplever 

Du kommundelsrådens möjligheter att påverka de kommu

nala besluten?" De borgerliga ledamöterna ansåg till 

övervägande del att möjligheterna var mycket eller 

ganska stora. Över hälften av de socialdemokratiska 

ledamöterna upplevde möjligheterna att påverka som re

lativt små. I Nyköping, där motsvarande fråga ställdes 

samma år, tyckte över hälften av ledamöterna att rå

dens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande 

sätt. Det var framför allt de borgerliga politikerna 

som var nöjda med rådens möjligheter till inflytande. 

I Göteborg konstaterades att rådens remisser påver

kat facknämnderna olika, beroende på vilka ärenden det 

gällt. Yttranden i 'stora' frågor fick i allmänhet li

tet eller inget utrymme när facknämnderna fattade be

slut. Frågor med lokal anknytning omnämndes i högre 

utsträckning i beslutsunderlagen. Däremot kunde under

sökningen inte belägga att råden faktiskt påverkat be

sluten. 

Sätten att informera medborgarna om vad som sker i 

den egna kommunen är flera: via press och radio, ge

nom annonser, broschyrer m m. Till skillnad från andra 

kommunala nämnder och styrelser förekom i kommundels-

rådens regi temakvällar och offentliga möten där in

formation om både planerade och redan fattade beslut 

gavs. Medborgarna gavs tillfälle att ställa frågor 
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till politiker och tjänstemän samt avge sina synpunk

ter, innan råden tog ställning till olika ärenden. 

Dessa möten var ibland välbesökta, andra gånger mötte 

endast ett fåtal medborgare upp. Politiker och tjäns

temän menade att orsaken till den ibland dåliga upp

slutningen var svårigheten att nå ut till medborgarna 

med information om sammankomsterna. 

Låg närvarofrekvens kan ha andra orsaker än bris

tande information om möten. Invånarna bör rimligen 

känna till de lokala organen för att vara intresserade 

av att delta. I Göteborg antyder undersökningsresulta

ten att ungefär varannan medborgare kände till råden 

och vad deras verksamhet gick ut på. I Umeå hade där

emot få medborgare kännedom om råden och därför rönte 

information om mötena inget större intresse. Det före

låg också en viss diskrepans mellan vad kommundelsrå-

den gjorde och vad medborgarna ansåg vara ärenden av 

vikt. I Umeå framkom att medborgarna helst såg att rå

den behandlade frågor som äldreomsorg, miljö och boen

de. 9) som tidigare framgått dominerade mark- och plan

ärenden samt frågor om gator, vägar och trafik rådens 

verksamhet. 

Rådens mobiliserande uppgift skulle leda till att 

medborgarnas engagemang i kommunalpolitiken och rekry

teringen till förtroendeposter ökade. Båda målen ut

trycker förhoppningar om förbättrad aktivitet. Medbor

garnas deltagande kan mätas i exempelvis antalet när

varande vid olika sammankomster. Som nämnts var re

sultaten ganska varierande, beroende på vilka frågor 

som togs upp vid offentliga möten. Mer än hälften av 

de tillfrågade medborgarna i Umeå uppgav dessutom att 

de inte var intresserade av att delta i rådens samman

komster. 

Ett annat sätt att mäta kommunmedlemmarnas aktivi

tet är att gå till protokollen och se varifrån initia

tiven till kommundelsrådens ärenden kommit. I Umeå kom 

73% av initiativen från kommunala organ eller tjänste

män vid förvaltningen. Ungefär 15% initierades av 

rådsledamöterna själva. Framställningar från enskilda 

personer var sällsynta. Det är dock inte helt uteslu
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tet att en del av de frågor som politiker och tjänste

män förde fram ursprungligen kom från 'vanliga' med

borgare . 

I Nyköping lades 73% av ärendena fram av rådens le

damöter, suppleanter, ordförande och sekreterare. I 

övrigt var det kommunala organ eller den kommunala 

förvaltningen som gjorde framställningar. I Göteborg 

kom förslag till ärenden främst från medborgare och 

sammanslutningar inom den egna kommundelen. Omkring 

70% av alla initiativ fördes fram av rådens ledamöter 

vid sammanträdena. 

Ökad rekrytering kan mätas i antalet förtroendepos

ter och antal 'nya' kommunpolitiker, dvs personer som 

inte tidigare haft kommunalpolitiska uppdrag. I och 

med inrättandet av kommundelsråd ökade antalet förtro

endeposter totalt sett. Ansvaret för att rekrytera nya 

politiker föll på de politiska partierna. Det visade 

sig att ledamöterna i kommundelsråden i stor utsträck

ning var dels nyvalda, dels kvinnor. Många av de för

troendevalda var också relativt unga. 

Resultaten i Nyköping indikerar att verksamheten 

visserligen medfört en rad positiva förändringar, men 

att mycket återstod att åtgärda och utveckla. Slutsat

serna i Göteborg var ungefär desamma. Medborgarna kän

de till verksamheten, men deras kontakter med de för

troendevalda hade ändå inte blivit så många som vän

tat. Dessutom hade råden medfört en ökad belastning på 

den kommunala administrationen. 

Slutsatserna i Umeå blev att en viss, men mycket 

liten förbättring av informationen i kommunala frågor 

samt en relativt blygsam förbättring av rekryteringen 

inträffat. Samtidigt gällde att få medborgare kände 

till rådens verksamhet vilket sannolikt var en av an

ledningarna till att inte så många deltog i de offent

liga sammankomsterna. Ett krav, främst från borgerliga 

partier, i de tre kommunerna var att råden borde få 

beslutanderätt för att bättre kunna uppnå målsättning

arna med en ökad demokrati och för att ge de förtroen

devalda mer relevanta uppgifter. 

Sedan lagen om lokala organ började gälla har kom
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munerna efterhand avvecklat sina kommundelsråd och i 

en del fall ersatt dem med andra typer av lokala or

gan. Av de närmare 30 kommuner som hade kommundelsråd 

har ett tiotal infört kommundelsnämnder. 

Först i landet med den nya typen av lokala organ -

kommundelsnämnder - var Örebro år 1980. Fem år senare 

hade 21 kommuner inrättat sådana organ och i ett tret

tiotal utreddes frågan om införande.10) 

Förutom rådgivande, informerande och mobiliserande 

kan kommundelsnämnderna också vara beslutande, verk

ställande och förvaltande enheter. Det står respektive 

fullmäktige fritt att avgöra vad de lokala organen 

skall syssla med, förutsatt att uppgifterna är av lo

kal karaktär och kan delas mellan olika geografiska 

områden. 

Kommundelsnämnder kan antingen inrättas i en eller 

flera delar av en kommun eller så att de täcker hela 

kommunens territorium. I Umeå följde verksamheten med 

kommundelsnämnder direkt på råden och kom bl a av den 

anledningen att från första början omfatta hela kommu

nen. De flesta andra kommuner har valt att inleda 

verksamhet i ett eller ett fåtal områden, för att suc

cessivt bygga ut verksamheten. 

Ledamöter och suppleanter utses av fullmäktige till 

det antal och för den tid som fullmäktige bestämmer. 

Antalet ledamöter och suppleanter varierar mellan, och 

ibland också inom, kommunerna. I regel utses kommun-

delsnämnderna för samma tid som övriga nämnder och 

styrelser. Nomineringarna handhas av de politiska par

tierna. Eftersom kommundelsnämnderna jämställs med 

andra kommunala nämnder utses de på basis av partiför

delningen i fullmäktige. 

I flera kommuner, exempelvis i Eskilstuna och Öre

bro, finns kommundelsförvaltning, dvs en förvaltnings

organisation som är knuten till ett geografiskt område 

med en kommundelsnämnd. Personalen underordnas kommun-

delsnämnden och en ledningsgrupp utövar den samordnan

de arbetsledningen. I Eskilstuna finns en sekreterare 

i varje nämnd med den huvudsakliga uppgiften att fung-
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era som samordnare. I Örebro finns kommundelsehefer 

med både samordnande och arbetsledande uppgifter. 

I Umeå har fem tjänstemän utsetts till sekreterare 

i nämnderna. Två av dessa är tillsammans med vissa 

andra kansliresurser lokaliserade till lokala förvalt

ningskontor. Ett tredje kommundelsområde (Holmsund/Ob-

bola) har en mera utvecklad förvaltningsorganisation 

med egen personal att ansvara för. De övriga, numera 

sex, kommundelsnämnderna har ingen självständig för

valtning, utan är hänvisade till fackförvaltningarnas 

och kommunkansliets resurser, bl a kommundelsnämnder-

nas kansli där två av sekreterarna finns. 

En av avsikterna med särskilda förvaltningskontor i 

de olika kommundelarna är att underlätta den förvänta

de integrationen över sektorsgränserna, med vars hjälp 

beslutsfattarna hoppas göra ekonomiska besparingar. 

Samordningen (integrationen, samverkan) har dock på 

kort sikt varit svår att förverkliga. Till stor del 

beror detta på att sektoriseringen är svår att motver

ka, bl a i fråga om redovisningssystemet. Budget och 

kontouppläggning bygger i huvudsak på den gamla indel

ningen i sektorer, delvis för att tillgodose facknämn

dernas behov av uppföljning totalt i kommunen.il) De 

sektorsövergripande principerna blir därmed svåra att 

förverkliga i enskilda ärenden. 

Förändringar av formella normer är inte alltid ett 

tillräckligt villkor för att åstadkomma ändrat beteen

de, till exempel hos politiker och tjänstemän. Ofta 

krävs ett annat sätt att tänka om handlandet skall 

ändras.12) Många av de inblandade aktörerna är fortfa

rande skeptiska till kommundelsnämndernas möjligheter 

att öka effektiviteten genom samverkan över sektors

gränserna. Verksamheten på kommundelsnivå präglas ännu 

i hög utsträckning av revirtänkande och detta motver

kar självfallet strävandena efter helhetssyn. 

Önskemålet från beslutsfattarnas sida är att anpas

sa vissa beslut till lokala förhållanden, dvs att fat

tade beslut står i samklang med medborgaropinionen i 

ett bestämt geografiskt område. Genom att en del upp

gifter förs ner till kommundelsnivån kan varje kommun-
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delsnämnd prioritera de ärenden som för tillfället är 

mest ägnade att lösa problem som de uppfattas lokalt 

och tillhandahålla efterfrågad service. Att mäta om 

dessa strävanden gett resultat är förenat med vissa 

svårigheter. 

Ett sätt att fastställa "krav och behov är att stäl

la frågor till medborgarna. Resultaten i Järfälla an

tyder att effekterna av försöken att bättre tillgodose 

lokala krav och önskemål varit blygsamma, delvis bero

ende på att alltför kort tid förflutit. I Umeå, Es

kilstuna och Örebro gjordes motsvarande mätning uti

från kommundelsnämndernas protokoll. De frågor som 

ställdes var: Vilka ärenden har kommundelsnämnderna i 

olika kommuner sysslat med? Förekommer det variation 

mellan olika områden i samma kommun? 

I Umeå har kommunde1snämnderna, med ett undantag, 

viss beslutanderätt i frågor inom fritids- och kultur

sektorerna. Som exempel kan nämnas allmän områdesin

formation, öppethållande (inom beslutade ramar), bi

drag till lokalägande föreningar och konstnärlig mil

jögestaltning. I Umeå beslöt fullmäktige att utvidga 

försöken år 1985 i en av kommunde1snämnderna, Holm-

sund/Obbola.13) 

Holmsundsförsöket innebär att kommundelen fram till 

utgången av år 1988 skall få utökade befogenheter och 

nya uppgifter inom tekniska, sociala, fritids- och 

kultursektorerna. Man får till exempel ansvara för 

skötseln av fastigheter, anläggningar, gator, vägar, 

parker och VA-anläggningar. Vidare överlåts ansvaret 

för sociala institutioner, barnomsorg samt äldre- och 

handikappomsorg. Verksamheten vid kommundelens två 

bibliotek tas om hand av kommundeIsnämnden, liksom 

stödet ti.ll lokala kulturföreningar. Antalet ledamöter 

i Holmsund/Obbola kommundelsnämnd har dessutom utökats 

till elva ordinarie ledamöter.14) 

I Eskilstuna, Örebro och Järfälla omfattar verksam

heten fyra sektorer - fritid, kultur, skola och social 

service. I uppgifterna ingår lokal-, drifts-, perso

nal- och budgetfrågor. Liksom kommundelsråden kan kom

munde ls nämnder na initiera och yttra sig i alla frågor 
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som rör den egna kommundelen. De lokala organen i tre 

av kommunerna har under perioden november 1980 till 

december 1984 behandlat ärenden enligt tabell 7.2 ne

dan. 
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Tabellen visar på relativt stora variationer mellan de 

tre kommunerna. I Umeå utgör fritidsfrågorna en fjär

dedel av samtliga behandlade ärenden. Mark- och plan

frågor är också ofta förekommande. De sociala ärendena 

dominerar stort i Örebro. I Eskilstuna är det mest 

frågor om kommunal organisation som sysselsätter kom-

mundelsnämnderna. Den andra mätningen i Örebro visar 

att dessa ärenden ökat. Under den tid som protokollen 

omfattar har diskussioner pågått i dessa två kommuner 

om att utöka antalet kommundelsnämnder till områden 

som inte har lokala organ av denna typ. Därför är an

delen frågor som rör den kommunala organisationen 

stor. I Umeå, som från första början hade kommundels-

nämnder som täckte hela kommunens territorium, minskar 

denna typ av ärenden mellan de två mätningarna. 

Vissa variationer finns mellan olika kommundels-

nämnder i samma kommun. De centralt belägna kommun-

delsnämnderna i Umeå behandlar exempelvis frågor om 

gator, vägar och trafik betydligt oftare än vad de 

landsbygdsbetonade nämnderna gör. Även när det gäller 

fritidsfrågor finns det stora variationer. I en kom

mundel uppgår fritidsärendena till hela 40% av samtli

ga ärenden, i en annan 16%. Kulturfrågorna varierar 

mellan 7% och upp till 21% i de olika kommundelarna. 

Motsvarande skillnader mellan kommundelar förekommer 

också i de andra kommunerna. 

Samtliga kommundelsnämnder har, som nämnts, viss 

beslutanderätt och egen budget. Hur mycket pengar som 

står till lokala organs förfogande skiljer sig emel

lertid mellan kommunerna. I Örebro utarbetas budget

förslagen helt på den subkommunala nivån, medan man i 

Umeå endast har 'nålpengar' att fördela till förening

ar i respektive kommundel. Undantaget i Umeå är Holm

sund/ Obbola kommundelsnämnd som fått ett större bud

getansvar . 

De förtroendevalda i kommundelsnämnderna upplever 

ekonomin som den största begränsningen i nämndernas 

handlingsutrymme. En bidragande orsak kan vara att 

verksamheten med lokala organ under 1980-talet präg

lats av förhållningsregeln att reformen skall genomfö
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ras inom befintliga budgetramar, dvs inga 'friska" 

pengar borde delas ut för denna verksammhet. Avsikten 

är att spara pengar genom ett bättre utnyttjande av 

resurser. Det har emellertid visat sig att kommundels-

nämnderna, åtminstone till en början, kostar en hel 

del. Förespråkare för kommundelsnämnder har antagit 

att dessa kostnader på längre sikt skall förbytas i 

besparingar. 

Kommundelsnämnderna förväntas öka medborgarnas del

tagande i kommunens politiska utveckling. Medborgarna 

kan vara aktiva på flera sätt. De politiska partiernas 

roll i detta sammanhang betonades på ett tidigt stadi

um. Enligt partiernas lokalavdelningar i Eskilstuna, 

Umeå och Örebro kan man under början av 1980-talet 

visserligen skönja en uppgång i aktiviteter, men inte 

i antalet deltagare. Det är snarare så att de redan 

aktiva arbetar mer. I Järfälla tycker hälften av leda

möterna i kommundelsnämnden att aktiviteten i den lo

kala partiavdelningen ökat. Det bör dock noteras att 

endast elva politiker ingick i studien. 

Ungefär hälften av ledamöterna i Eskilstuna, Umeå 

och Örebro som innehade uppdrag i kommundelsnämnden 

under mandatperioden 1982-85 har inga andra uppdrag 

inom kommunalpolitiken. Kommundelsnämnderna är, jäm

fört med råden, mer traditionellt sammansatta och be

står ofta av äldre män med kommunalpolitiska uppdrag 

utöver ledamotskapet i kommunde1snämnden. I Eskilstu

na, Umeå och Örebro har majoriteten av ledamöterna i 

kommunde1snämnderna, enligt egen utsago, varit aktiva 

i sitt parti i mer än tio år. 

Den informerande uppgiften upprätthålls huvudsakli

gen genom att kommundelsnämnderna håller offentliga 

möten när större och viktigare ärenden dyker upp på 

dagordningen. Invånarna ges på detta sätt tillfälle 

att ställa frågor och ge synpunkter till politiker och 

tjänstemän. Medborgarnas deltagande i dessa samman

komster varierar emellertid avsevärt beroende på in

tresset för olika frågor. 

Det råder också en viss diskrepans mellan vilka 

frågor kommuninvånarna anser är viktiga och de ärenden 
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som kommundelsnämnderna behandlar. Medan de lokala or

ganen till övervägande del befattar sig med fritids-

och "kulturfrågor är medborgarna i högre utsträckning 

intresserade av skolfrågor och barnomsorg.15) Detta 

behöver dock inte innebära att politikerna skulle göra 

en annan prioritering än medborgarna. I Järfälla 

ställdes frågan på vilka områden det var angeläget att 

göra mer. De prioriteringar som både medborgare och 

politiker gjorde överensstämde i hög utsträckning.16) 

Kommundelsnämnders sammanträden är, liksom kommuna

la nämnders, stängda för allmänheten. Medborgarna kan 

således inte följa de diskussioner som förs under sam

manträdena, utan endast ta del av innehållet i proto

kollen. Däremot kvarstår möjligheten att väcka förslag 

i det lokala organet. Tabell 7.3 visar varifrån ini

tiativen till ärenden kommit. 

Förslag från medborgarna är inte särskilt vanliga i 

någon av de studerade kommunerna. Däremot är förening

ar och organisationer i Umeå och Eskilstuna relativt 

flitiga när det gäller att initiera ärenden. Enligt 

mätningen i Umeå år 1985 kommer nära en fjärdedel av 

förslagen från dessa grupper. Ärenden initierade av 

föreningar och organisationer är ju också ett slags 

medborgarinitiativ om än kollektiva sådana. Protokoll

studien visar att initiativen från medborgarna till 

övervägande del gäller gator, vägar och trafik samt 

fritidsärenden. Det bör dock framhållas att resultaten 

bygger på de uppgifter som finns i kommundelsnämnder-

nas protokoll. Medborgarna kan mycket väl ha vänt sig 

till kommundelsnämnden, men i protokollet blir försla

get antecknat som ett initiativ från exempelvis en av 

ledamöterna. 

De flesta framställningarna kommer från kommunala 

myndigheter, ett förhållandé som varken är överraskan

de eller oroväckande, eftersom besvarandet av remisser 

är en viktig uppgift för de lokala organen. Vart femte 

ärende i de tre kommunerna är remisser. Mark- och 

planfrågor dominerar, men ärenden inom kategorierna 

fritid, skola, övrig socialtjänst samt kommunal orga

nisation är också relativt vanliga. Trots att de råd-



168 

•id 
o 

rd 
fi 
3 •p 
to 
H 
•H • 
m -p 
M C 
m <d 
U 

C 
0) 
V 
fi 
0) 
M 0 
Sid « 
•H • 
> 2  
•h a 
+J 0 
ti U 
•H :0 •p 
•H £ 
C U 
H 0 

0) 
A 
rd 
e-» 

O 
U 
A (U 
:0 

O 
u 
A Q) 
>H 

:0 

Oft 
cd 
B 
D 

ofö 
cd 
e 

fö 
fi 
D -p 
(0 
rH 
•H 
(0 
w 

r- h (n id cn 
vd i-h 

vD cn in cn c?> ro cn 
^ <N rH 

in rH CO VD VD CO rH 
H 00 rH CN 

<y> vû h h m m oo 
CO iH iH i—I PH 

O (Ti O h ro O H 
ro CM rH PH rH 

fi 
0 (1) -H 

vh -p 
rd rd 
O» CO 
M 

0) -p 
M <1) 

ord £ 
CT> Ö"> 
e -h -h 
rd *0 
U fi -p 

>i O 
e B 

-p 
fi O 
rd £ 

M-l 
•h *0 cn tr> 

cd jh -h 
ß 6 O 'O 
rd \ C 
g r d CP >i 
cd tj c B 
-p rh 
03 *H 
c y <d rd 
:rd to U fi 

U 
:0 M-! 
Vh 
cd -p 
M-l 
•h 
t7> 
ft 
a 
D 
<D 
fi 
rd 
rd 
> 
C0 •p 
O 
S 

CM 
r-

cd 
A rd -p 

•h -p 

cn 
c 
•h • 
fi W 
X rd 
U fi 

••(d y 
B <d 
C co 
rd 

rd 
cd rh 
CO rH 

:rd 
• MH 
E Jh 
fi :rd 
< 

•n fi :0 
Eh Wfo 

givande uppgifterna tonats ner något i diskussionerna 

om kommundelsnämnder "har möjligheten att avge yttran

den tillgodosetts. 

Ledamöternas bedömningar varierar i fråga om vilka 

effekter de synpunkter som avges har på beslutsfattan

det. I Umeå, Eskilstuna och Örebro anser de förtroen

devalda i kommundelsnämnderna att det lokala organets 
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ställningstaganden haft avgörande betydelse i mer än 

hälften av de frågor där försök gjorts att påverka. 

Vissa ledamöter är avsevärt mer pessimistiska om möj

ligheterna att utöva inflytande. I Järfälla anser så

ledes ledamöterna att inflytandet i vissa frågor ökat, 

medan det i andra, till exempel i skolfrågor, varit 

svårare att påverka verksamheten. 

Utvecklingen i svenska kommuner 1968-1986 

Kommundelsråden uppgavs generellt syfta till ..."att 

bibehålla och få till stånd en utbyggd medverkan och 

att förbättra det lokala inflytandet för medborgarna 

även mellan valen".17) Den huvudsakliga 'centrala' 

målsättningen var således "att stärka den kommunala 

demokratin'. Kommunala beslutsfattare konkretiserade 

inte sällan detta genom uttryckliga förhoppningar om 

att medborgarnas initiativ skulle bli fler och kunska

perna om den kommunala verksamheten bättre. När kom

mundel snämnderna började inrättas på 1980-talet var 

fortfarande det övergripande syftet (både centralt och 

i kommunerna) att fördjupa den kommunala demokratin, 

även om starkare tyngdpunkt börjat läggas på att också 

effektiviteten borde höjas. 

Förekomsten av kommundelsråd har inte varit något 

nödvändigt villkor för att införa kommundelsnämnder. 

Trots att de båda formerna inte följt på varandra i 

alla kommuner är detta dock så vanligt att kommundels-

nämnderna bör betraktas som en utveckling av råden. 

Även kommundelsnämndernas syfte är att öka den kom

munala demokratin. Det sätt på vilket verksamheten ut

formats manifesterar förnyade försök att förbättra an

passningen av beslutsfattandet till lokala förhållan

den och att höja den politiska aktiviteten hos medbor

garna. Därtill kommer en explicit strävan att åstad

komma samverkan mellan olika kommunala verksamheter, 

något som också kan uppfattas som en effektivitetsbe-

främjande åtgärd. 

De kommuner som var först med kommundelsnämnder på
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verkades i hög grad av kommunaldemokratiska kommitte'ns 

övergripande resonemang. De mål som angavs för kommun-

delsnämnderna var, jämfört med dem som angavs för rå

den, mer konkreta och relaterade till kommunernas fak

tiska problem och svårigheter. Huvudprincipen uttryck

tes som att frågor med lokal räckvidd handläggs på 

subkommunal nivå och frågor av mera övergripande ka

raktär på övre nivåer i kommunen. Innebörden i detta 

uttalande preciserades dock inte närmare av kommunal

demokratiska kommittén, som i stället menade att prak

tiska erfarenheter borde tillåtas ge svar på frågan 

var gränserna mellan lokalt och subkommunalt lämpligen 

borde dras. 

Kommundelsråd och kommundelsnämnder är båda uttryck 

för frivillig organisering på subkommunal nivå. Leda

möterna utses av fullmäktige efter nomineringar i po

litiska partier. Organen kan inrättas så att de täcker 

hela kommunens territorium eller bara vissa delar av 

kommunen. Fullmäktige inom respektive kommun avgör 

inom vissa legala ramar vad organen kan göra. Den 

största skillnaden mellan de två formerna av lokala 

organ är kompetensen. Medan råden endast kan ges råd

givande, informerande och vissa beredande uppgifter 

kan kommundelsnämnderna dessutom ha beslutande, verk

ställande och förvaltande befogenheter. Kommundels-

nämnderna får också ansvara för en viss egen budget. 

En tredje viktig skillnad mellan de båda formerna är 

att rådens sammanträden vanligtvis är öppna för all

mänheten, på samma sätt som fullmäktiges, medan kom

mundel snämndernas är slutna. Både råd och nämnder ord

nar informationsmöten innan för kommundelen viktiga 

frågor avgörs. 

Kommunerna har i vissa fall haft svårigheter att 

fullt ut uppfylla de målsättningar som centrala och 

lokala beslutsfattare satt upp för verksamheten med 

lokala organ. Detta innebär emellertid på inget sätt 

att den slutsatsen kan dras, att organen skulle sakna 

effekter på det politiska systemet. Lokala organ kan 

mycket väl - oavsett vad syftet med att inrätta dem 

varit - påverka medborgarnas participation i kommunala 
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frågor, rekryteringen av förtroendevalda, det sätt på 

vilket frågor artikuleras samt kommunikationen mellan 

väljare och valda. Nedan summeras om och hur de nämnda 

funktionerna förändrats kvantitativt och/eller kvali

tativt. 

När lokala organ inrättas ökar antalet förtroende

poster. I praktiken betyder detta att fler personer 

ges politiska uppdrag. Partieipationen ökar således 

något. Kommundelsrådens sammanträden som är öppna för 

allmänheten ger dessutom tillfälle till medborgardel

tagande. Kommundelsnämndernas möten är, som nämnts, 

slutna och ger därför inte samma möjlighet. Nämnderna 

ordnar däremot speciella informationsträffar när någon 

större fråga är aktuell. Deltagandet i dessa har va

rierat, delvis beroende på vilka frågor som behand

lats, delvis på grund av att många invånare i respek

tive kommun inte känt till att möten hållits. 

De medborgare som deltagit vid offentliga samman

komster har i allmänhet redan tidigare varit politiskt 

verksamma. De lokala organen innebär för dem ytterli

gare en möjlighet att kanalisera aktivitet. De, som 

redan är med i ett politiskt parti, deltar exempelvis, 

där det finns lokala organ, både i fler politiska och 

fler partipolitiska sammanhang. 

Tidigare politiskt helt passiva medborgare har 

emellertid också i viss utsträckning förmåtts delta, 

när lokala organ inrättas. Möjligen spelar det härvid

lag roll att de frågor, som behandlas vid rådens och 

nämndernas sammanträden, kan formuleras i icke-sek-

torsanknutna och mer vardagligt definierade termer. 

Medborgarnas förutsättningar för att föra fram sina 

krav och önskemål, dvs artiku1eringen, förändras även 

i andra avseenden, eftersom medborgarna kan göra fram

ställningar i olika frågor direkt till organen. Ini

tiativ från medborgarna har i samtliga här aktuella 

fall varit sällsynta. Framställningar till kommundels-

nämnderna från föreningar och organisationer tenderar 

däremot att öka betydligt. 

Urvalet av politiker, dvs rekryteringen av ledamö

ter till lokala organ, fungerar i stort sett som i 
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andra kommunala sammanhang. De politiska partierna no

minerar bland sina aktiva medlemmar kandidater till de 

nya förtroendeposterna. Ungefär hälften av ledamöterna 

och suppleanterna i kommundelsnämnderna och något fler 

i kommundelsråden har dock inga andra kommunalpolitis

ka uppdrag, vilket innebär viss nyrekrytering. De ny-

rekryterade är oftare än andra unga och kvinnor. Även 

om effekterna på lokalpolitikerkårens sammansättning 

är mera begränsade, eftersom relativt få är nyrekryte-

rade, kan kretsen av politiker på detta sätt i framti

den komma att vidgas.18) 

Förutsättningarna för kommunikation mellan medbor

gare och politiker ändras på flera sätt. Politikerna 

ges ett forum för att förankra sina ide'er och förslag. 

Därmed skapar de, i bästa fall, legitimitet för sina 

beslut avseende värdefördelningen i samhället. En sub-

kommunal anknytning av frågor om exempelvis utformning 

av vägar eller fördelning av social välfärd (skolor, 

daghem etc) ger också nya förutsättningar för kommuni

kation. Orsaken är, som nämnts, att frågeidentifie

ringen och i vissa fall agendasättningen blir mindre 

sektorsspecifik och tydligare anknyter till medborgar

nas vardagsproblem. 

Kommunikationen kan vidare underlättas av det fak

tum, att de förtroendevalda vanligen är bosatta inom 

det område där det lokala organet verkar. Medborgarna 

har inte bara fått fler politiker att vända sig till 

med sina krav och önskemål. Politikerna finns också på 

närmare håll rent geografiskt och är därför lättare 

både att känna igen och att nå informellt när något 

ärende aktualiseras. Kontakterna med politiska organ 

blir därmed måhända avdramatiserade vilket på sikt ger 

förutsättningar för förbättrad kommunikation kvantita

tivt såväl som kvalitativt. 

Lokala organs effekter på det politiska systemet 

kan ses som ett steg på vägen mot den interaktiva de

mokratimodell som Lewin presenterade redan år 1970.19) 

Enligt denna modell är det politikernas uppgift att 

stimulera till ökad participation bland medborgarna. 

Tanken är att detta skall leda både till att politi-
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kerna blir mera representativa för sina väljare och 

att medborgarnas inflytande i den politiska besluts

processen sprids och förstärks. 
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Noter kapitel 7 

1. Enligt Weiss är det minst lika viktigt att försöka 
komma underfund med de implicita som de explicita 
målen. "The experienced evaluator also searches 
for the hidden agenda, the covert goals of the 
project that are unlikely to be articulated, but 
whose achievement sometimes determines success or 
failure no matter what else happens." Weiss 1972, 
29. 

2. De utvärderingar som kapitlet baseras på är föl
jande: Amnå m fl 1985, Gustafsson, Kolarn och 
Forslund 1979, Gustafsson och Kolarn 1980, Göte
borgs stadskontor 1976, Jenslin, Blomberg och 
Norlen 1984, Kolarn m fl 1985, Svenska Kommunför
bundet 1979, SOU 1975:46, Strömberg och Persson 
1977. 

3. Undantaget var sociala distriktsnämnder som inrät
tades med stöd av lagen om social centralnämnd 
(1970:296). Dessa typer av lokala organ faller 
utanför avhandlingens intresseområde eftersom de 
är sektorsspecifika organ. Se Lundblad 1979. 

4. Umeå kommunfullmäktige. Motion nr 30/1971, nr 5/-
1974, protokoll paragraferna 167/1972, 106/1974, 
107/1974, 151/1974, 223/1974. Umeå kommun 1973a, 
1973b, 1974a, 1974b, 1974c. 

5. Kommunaldemokratiska arbetsgruppen, som tillsattes 
år 197 5, är en parlamentariskt sammansatt grupp 
utsedd av fullmäktige med uppgift att bevaka frå
gor som rör Umeå kommuns förändringsarbete, t ex 
decentralisering och dekoncentration. Liknande ar
betsgrupper finns också i andra kommuner under 
olika beteckningar. 

6. Umeå kommun 1980a, 6. 

7. Umeå kommun 1980b. 

8. Örebro kommun 1980, 1982, Eskilstuna kommun 1981, 
Jenslin, Blomberg och Norlen 1984. Resonemangen om 
ansvarsfördelningen mellan central och lokal nivå 
utvecklades bl a i länsberedningens betänkande 
"Stat och kommun i samverkan". Beredningen formu
lerade ett antal allmänna principer som vägledning 
för uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. 
Princip 2 lyder: "En uppgift bör ej ligga på en 
högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till 
de av beslutet berörda" (SOU 1974:84, 20). Denna 
princip blev en av de grundläggande idéerna när 
tankegångarna om lokala organ vidareutvecklades 
under 1970-talets senare hälft. 
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9. Den fråga som ställdes till medborgarna i Umeå år 
1979 löd: "Vilka frågor tycker Du att man skall 
behandla i kommundelsrådet?" De tillfrågade fick 
ta ställning till nio alternativ, inklusive 'An
nat '. 

10. SOU 1985:28. 

11. Cademan m fl 1985. 

12. Gustafsson 1987. 

13. Umeå kommun 1984. 

14. Denna verksamhet har ännu inte varit föremål för 
någon studie varför effekterna av den inte kommer 
att behandlas närmare här. 

15. Den fråga som ställdes till medborgarna i Umeå år 
1985 löd: "Några av kommunens uppgifter är uppräk
nade nedan. Om Du tycker att kommundelsnämnderna 
skall finnas kvar, i vilka av dessa uppgifter tyc
ker Du att det är viktigt att de har bestämmande
rätt? Ange högst fem alternativi" De tillfrågade 
fick välja mellan 15 alternativ, inklusive 'An
nat '. 

16. Politikerna i Järfälla fick följande fråga: "Här 
anges några olika uppgifter för kommunen i sin 
helhet. Vill Du, för var och en av dessa uppgif
ter, säga om Du tycker att det är angeläget att 
kommunen gör mera än nu, eller om det i stort 
sett är bra som det är, eller om kommunens in
satser skulle kunna minskas." 

De alternativ som gavs var: Tillgången på bo
städer; Markköp och markplanering: Bidra till att 
skapa arbetstillfällen; Kollektivtrafiken; Vägar, 
gator och trafik, vatten och avlopp; Miljövård; 
Skolor; Barnomsorg; Äldre- och handikappomsorg; 
Socialvård; Stöd åt idrott och friluftsliv; Stöd 
åt annan fritidsverksamhet; Bibliotek och annan 
kulturell verksamhet; Ungdomsverksamhet, ungdomars 
fritid. Medborgarna fick svara på samma fråga. 

Både medborgare och politiker ansåg att uppgif
ten "Bidra till att skapa arbetstillfällen" var 
den mest angelägna. 

17. SOU 1975:46, 231. 

18. Jämför t ex Uddstrand 1^86. 

19. Lewin 1970. 



8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Lokala organ är subkommunala nämnder som fungerar inom 

en geografiskt avgränsad del av en kommun eller en 

kommunal institution, exempelvis ett daghem. De utses 

av ett direktvalt kommunalt organ och består av repre

sentanter för politiska partier och/eller andra orga

niserade intressegrupper. Lokala organ har till upp

gift att antingen endast ge råd beträffande verksamhe

ten eller att förutom detta även självständigt fatta 

vissa beslut. De subkommunala organens verksamhet kan 

omfatta ett enda etablerat politikområde, exempelvis 

social verksamhet (sektorsspecifika organ), eller fle

ra områden, t ex utbildning, fritid och sociala frågor 

(sektorsövergripande organ). 

Syftet med denna avhandling är att beskriva och 

jämföra uppkomst och förekomst av sektorsövergripande 

lokala organ i Finland, Norge och Sverige under perio

den 1968-1986 samt att i vissa avseenden belysa effek

terna av organens verksamhet. När det gäller Danmark 

analyseras debatten och frågan ställs om varför lokala 

organ inte införs under denna period. Syftet är också 

att åskådliggöra vissa inslag i de nordiska ländernas 

politiska kultur genom att följa frågan om införande 

av lokala organ från ide' till verklighet. 

En nordisk jämförelse är av flera orsaker både na

turlig och viktig. Faktorer som underlättar och moti

verar jämförelser är den gemensamma historiska bak

grunden, likheter i politiskt, kulturellt och ekono

miskt hänseende samt det faktum att länderna samarbe

tar, utbyter erfarenheter och ofta agerar tillsammans 

på den internationella arenan. I relation till sin om

värld kan Norden i många sammanhang betraktas som en 

enhet. 
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Tre skäl gör att år 1968 är en lämplig utgångs

punkt: debatten om participation återkommer, det eko

nomiska klimatet börjar förändras och den nu pågående 

verksamheten med lokala organ tar sin början i Norden. 

År 1986 är en lämplig brytpunkt i den meningen att lo

kala organ nu röner större uppmärksamhet än tidigare 

under 1980-talet, både på nationell nivå och i kommu

nerna . 

Lokala organ analyseras som en del av en större 

helhet och betraktas därför både i ett mikro- och ett 

makroperspektiv. Detta innebär att debatt på lokal ni

vå om inrättande, verksamhet med organen på subkommu-

nal nivå samt debatt om inrättande och om lagstiftning 

på nationell nivå ingår.* Gällande lagstiftning och 

debatten i de nationella beslutande församlingarna an

ger de legala gränserna för lokala organs verksamhet. 

Därmed anges även den nationella nivåns officiella syn 

på den lokala nivåns handlingsfrihet. Kommunfullmäkti

ges, bystyrets respektive kommunalbestyrelsens eventu

ella beslut om målsättningar, kompetens och organisa

tion bildar också grundval för lokala organs verksam

het. Sådana beslut har till uppgift att ange gränserna 

för handlingsfriheten på den subkommunala nivån för 

verksamhet med lokala organ i de kommuner där sådana 

inrättas. Organens utformning kan således påverkas av 

beslut som fattas dels av staten och dels av kommuner

na . 

Lokal självstyrelse har djupa historiska rötter i de 

nordiska länderna. Frånvaron av ett feodalt samhälls

system har bidragit till en tidig framväxt av lokalt 

självstyre. Bytinget och senare sockenstämman är före

gångare till dagens kommunala organisation. De svenska 

* Analysen av debatter på lokal och nationell nivå 
samt lagstiftning om lokala organ baserar sig i hu
vudsak på innehållsanalys av offentligt tryck, som 
motioner, propositioner, utredningar, protokoll 
m m. De lokala organens verksamhet reanalyseras 
utifrån tidigare gjorda undersökningar, vilka med 
få undantag utgör samtliga som genomförts före år 
1986. Metod och material redovisas mera utförligt i 
kapitel 1 och bilaga 4 i avhandlingen. 
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och de finländska städerna hade tidigare betydande be

fogenheter när det gällde rättsbildningen, både lokalt 

och nationellt via egna ombud vid riksdagarna. Städer

na spelade också, genom magistraten, en viktig roll 

inom den statliga förvaltningen. Den statliga regle

ringen av självstyrelsen i form av kommunallagar och 

övrig speciallagstiftning kom långt senare i de nor

diska länderna, närmare bestämt på 1800-talet. 

Kommunal demokrati är en senare företeelse än kom

munal självstyrelse. Det perspektiv som anläggs här 

utgår från den representativa demokratins principer, 

enligt vilka en kommuns styrelse utövas av medborgar

nas valda ombud. Om inte den förda politiken uppfattas 

som legitim förutsätts väljarna utse andra represen

tanter vid följande valtillfälle och på så sätt utkrä

va ansvar för de åtgärder som vidtagits. 

De gemensamma angelägenheterna inom ett territorium 

sköts av olika institutioner. Verksamheten kan vara 

mer eller mindre effektiv och mer eller mindre demo

kratisk. Avvägningen mellan demokrati och effektivi

tet i den kommunala förvaltningen är en ständigt aktu

ell fråga i de nordiska kommunerna. Samhällsutveck

lingen medför att betoningen på dessa två egenskaper 

hos självstyrelsen varierar från tid till annan. Frå

gan om arbets- och ansvarsfördelningen mellan natio

nella och kommunala politiska organ diskuteras också 

fortlöpande. Genom reformer av skilda slag uttrycks en 

strävan att åstadkomma och återskapa balans mellan de 

två styrelseformerna. Till de viktigaste reformerna 

hör kommunsammanläggningarna som genomförts i alla de 

fyra länderna under 1950-, 1960- och 1970-talen. Dessa 

reformer har i huvudsak gynnat effektiviteten på be

kostnad av demokratin. 

Det är främst två förhållanden som bidragit till 

att lokala organ aktualiseras just vid 1960-talets 

slut. Det ena är kommunsammanläggningarna som bl a 

medfört att antalet förtroendevalda minskat och att 

motsättningarna mellan centrum och periferi framträtt 

tydligare inom de större kommunerna. Det andra är ex

pansionen i kommunal serviceproduktion, som lett till 
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en markant ökning av antalet kommunala tjänstemän med 

specialisering och sektorisering som följd just vid en 

tidpunkt när ekonomin stagnerar eller åtminstone inte 

tillväxer i samma takt som under närmast föregående 

årtionden. 

Det finns emellertid också andra samtidiga händel

ser eller utvecklingstendenser som påverkat de nordis

ka kommunerna. En sådan är, att medborgarnas deltagan

de i allt mindre utsträckning kanaliseras via de poli

tiska partierna, något som i slutet av 1960-talet ses 

som ett tecken på att demokratin är i fara. Krav på 

åtgärder som underlättar participation på traditionell 

väg börjar uppstå på flera håll i västvärlden. En an

nan viktig faktor i sammanhanget är att den offentli

ga expansionen fortsätter trots förändrade ekonomiska 

förutsättningar. 

De nordiska länderna påminner om varandra såväl 

kulturellt och ekonomiskt som i fråga om politisk 

struktur. Den offentliga förvaltningen är på både na

tionell och kommunal nivå indelad i sektorer för soci

al verksamhet, kultur, utbildning, miljö etc. Den of

fentliga sektorns tillväxt är i alla länderna betydan

de. År 1960 uppgick de offentliga utgifterna till om

kring 25-30% av bruttonationalprodukten (BNP). År 1984 

utgjorde andelen mer än 60% av BNP i Danmark och Sve

rige. Motsvarande siffror för Norge och Finland är 

cirka 50% respektive 40%. Merparten av de offentliga 

utgifterna är numera kommunala. Den sociala verksamhe

ten (i vid bemärkelse) står för en stor del av ut

giftsökningen . 

Sedan 1950-talet har, som nämnts, kommunsammanlägg

ningar genomförts i alla de fyra länderna. Antalet 

kommuner minskade mest i Danmark och Sverige, medan 

den finländska kommunreformen aldrig genomfördes fullt 

ut. Detta har gjort att de danska och de svenska kom

munerna befolkningsmässigt är störst i Norden. Varia

tionen inom varje land mellan minsta och största kom

mun är dock betydande. 

Organisatoriskt är kommunerna i Norden relativt li

ka. En beslutande församling utses genom allmänna val. 
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I Finland, Norge och Sverige tillsätter denna försam

ling ett verkställande organ. I samtliga nordiska län

der finns dessutom styrelser och nämnder organiserade 

efter sektorer eller politikområden, t ex utbildning, 

miljö, social verksamhet m m. I Danmark verkställer 

sådana nämnder och styrelser de beslut som fattas av 

kommunalbestyrelsen. 

I Finland saknas sekundärkommuner. Någon motsvarig

het till amtskommuner (Danmark), fylkeskommuner (Nor

ge) och landstingskommuner (Sverige) finns således in

te. Uppgifter som i de övriga nordiska länderna hand

has på denna nivå sköts i Finland vanligen av primär

kommuner i samarbete genom s k kommunalförbund. 

Regler för hur kommunal verksamhet skall bedrivas 

finns både i kommunallagar och annan lagstiftning. De 

nordiska kommunerna har såväl s k specialreglerad som 

s k allmän kompetens. Den förra regleras genom ett 

flertal speciallagar: lagar om hälsovård, utbildning, 

socialvård, plan och byggande m m. Den service som 

varje kommun förmedlar till sina medborgare förutsätts 

hålla en viss nationell minimistandard. Den special-

reglerade verksamheten finansieras till stor del ge

nom statsbidrag. En allt större andel av den kommuna

la verksamheten finansieras emellertid med skatt som 

kommunerna själva tar ut. 

Allmän kompetens innebär att kommunerna kan ta sig 

an uppgifter som inte enligt lag handhas av något an

nat offentligt organ. I Finland och Sverige finns den 

allmänna kompetensen inskriven i respektive kommunal

lag. I Danmark och Norge är den däremot inte reglerad 

i kommunallagarna, även om den tillämpas i praktisk 

verksamhet. Kontrollen av hur kommunerna tolkar den 

allmänna kompetensen utövas i Finland och Sverige av 

medborgarna genom den kommunala besvärsrätten, som 

gäller huruvida den valda församlingens beslut av med

borgarna uppfattas höra till 'kommunens angelägenhe

ter' samt om de tillkommit på ett formellt riktigt 

sätt. I Danmark och Norge sköts denna kontroll av 

statliga organ. 
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Debatt och lagstiftning om lokala organ 

I Sverige och Finland har lokala organ diskuterats på 

kommunal nivå sedan 1940-talet, medan debatterna i 

Danmark och Norge förekommit sedan 1960-talet. En vik

tig anledning till att debatter inletts också på na

tionell nivå är att gällande lagstiftning hindrade ett 

inrättande av organ med beslutanderätt. Lagliga möj

ligheter att tillsätta rådgivande organ fanns däremot 

sedan gammalt. 

En analys av debatterna på nationell nivå om lokala 

organ visar att i stort sett samma argument för och 

emot organen används i respektive land. Som huvudskäl 

för att fatta beslut som underlättar inrättande av or

gan anges i samtliga länder att demokratin måste för

bättras. Med detta avses att medborgarnas möjligheter 

att delta i och påverka kommunal verksamhet borde öka. 

"inflytande' är ett ofta använt honnörsord i den tidi

ga debatten. Avståndet mellan väljare och valda mins

kar, enligt förespråkarnas sätt att se, om politiska 

organ inrättas för mindre delar av en kommun och om de 

politiska posterna i dessa organ besätts med förtroen

devalda som är bosatta i respektive område. När möj

ligheterna till kontakter förbättras antas också med

borgarnas aktivitet i de kommunala sammanhangen öka. 

Ett annat, ofta använt argument är, att lokala organ 

kan underlätta genomförandet av kommunsammanläggningar 

och längre fram hindra kommundelningar. 

I senare debatter blir - särskilt i Sverige - bätt

re effektivitet en alJ.t oftare framförd målsättning. I 

takt med ändrade ekonomiska förutsättningar, både na

tionellt och lokalt, har kraven på besparingar och ra

tionaliseringar, liksom kritiken av sektorstänkandet 

blivit alltmer uttalade. Eftersom kommunerna i Norden 

i hög grad är involverade i den offentliga servicepro

duktionen leder den ekonomiska stagnationen till ökade 

krav på kommunal effektivitet. 

Lokala organ uppfattas av vissa förespråkare som 

ett medel att utnyttja kommunens resurser på ett ef

fektivare sätt, bl a genom samordning över sektors
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gränserna. Därmed antas också den tilltagande sektori-

seringen kunna brytas. Analysen av debatterna visar, 

att beslutsfattarnas avsikt är att ta tillvara resur

ser som inte kommit till offentlig användning i väl

färdssamhället. Medborgarnas frivilliga insatser på 

olika områden och de anställdas potential av kunskaper 

vid sidan av de rent yrkesmässiga utgör exempel på så

dana resurser. 

Argumenten mot att inrätta lokala organ är i stor 

utsträckning produkter av samma tankevärld som argu

menten för. Motståndarna bedömer emellertid att effek

terna av lokala organ kommer att bli helt andra än vad 

förespråkarna tror. De hävdar till exempel att lokala 

organ kommer att motverka fördelarna med kommunsamman

läggningarna och att byråkratiseringen kommer att öka 

genom att beslutsvägarna blir längre. Dessutom tror de 

att verksamhet med lokala organ ökar de offentliga ut

gifterna, att den statliga tillsynen försvåras och att 

gräsrotsrörelser av skilda slag förkvävs. Motståndarna 

bedömer med andra ord att effekterna av organen inte 

kommer att bli de eftersträvade utan tvärtom leda i 

motsatt riktning. Vissa debattörer pekar också på ris

ken att likställighetsprincipen åsidosätts, dvs att 

medborgare i skilda kommuner och kommundelar inte får 

tillgång till i stort sett samma service. I debatterna 

framförs farhågor att partiarbetet, framför allt för 

småpartierna, kan komma att försvåras. 

När debatterna om lokala organ inleddes på natio

nell nivå i respektive nordiskt land gällde den organ 

med enbart rådgivande befogenheter. Gällande lagstift

ning medgav, som nämnts, att kommunerna inrättade så

dana organ. Senare blev kraven att de skulle ges be

slutanderätt alltmer uttalade. Den svenska debatten 

har omfattat både sektorsspecifika och sektorsövergri-

pande former av lokala organ. I de tre andra länderna 

har beslutsfattarna i huvudsak diskuterat sektorsöver-

gripande organ. 

En annan fråga som länge funnits på den politiska 

dagordningen gäller direkta val, men inte i något av 

länderna har åtgärder vidtagits på nationell nivå för 
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att realisera dessa krav. I Finland och Norge finns 

vilande lagförslag om direkta val. I båda länderna har 

emellertid behandlingen av frågan dragit ut på tiden. 

Den tidiga debatten handlar i hög grad om organisa

tion och formell struktur, t ex var lokala organ skall 

placeras i den kommunala organisationen, huruvida and

ra intressegrupper än politiska partier skall erhålla 

representation, vilken roll organen skall spela i bud

getprocessen etc. Inblandade aktörer, t ex medborgare, 

politiker och tjänstemän får på detta sätt en ganska 

anonym roll i sammanhanget. I senare debatter anläggs 

synpunkter främst på innehållet i den 'ideologi' som 

skall genomsyra organens verksamhet. Synpunkterna gäl

ler exempelvis för- och nackdelar med helhetssyn och 

samordning över sektorsgränserna. Gemensamt för län

derna är också att de motsättningar som finns i fråga 

om lokala organ snarare förekommer inom de politiska 

partierna än mellan dem. 

Debatterna på nationell nivå i de fyra länderna ut

mynnar i vissa skillnader i fråga om beslut. I Finland 

och Sverige införs särskilda lagregler om lokala or

gan. I Norge däremot anser beslutsfattarna i storting

et att gällande regler i kommunallagen ger tillräckli

ga förutsättningar för kommunerna att bedriva verksam

het med sådana organ och att eventuella förändringar i 

lagstiftningen därför bör skjutas på framtiden. 

I Danmark väljer folketinget att inte vidta änd

ringar i gällande lagar, som skulle göra det möjligt 

att överföra beslutanderätt till ett nytt politiskt 

organ i kommunerna. En inventering genomförd av en ut

redning med uppgift att belysa frågan om närdemokrati 

resulterar i slutsatsen att den danska lagstiftningen 

innehåller flera möjligheter för medborgarna att utöva 

påverkan i kommunala frågor^ Med hänvisning till detta 

menar folketingets majoritet att det inte är nödvän

digt att inrätta nya politiska organ. I stället uppma

nas de danska kommunerna att bättre än tidigare till-

lämpa de regler - i kommunallagen och andra lagar -

där medborgarnas möjligheter till deltagande och insyn 

redan finns stadgade. 
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Regler fyller uppgiften att underlätta beslutspro

cedurer och att göra det enklare att utkräva ansvar. 

Lagstiftning kan vara mycket detaljerad eller av mera 

övergripande karaktär. Möjligheter till tolkningar i 

tillämpningsskedet finns oftast i båda fallen. Den 

lagstiftning som reglerar lokala organs verksamhet ger 

kommunerna i Finland, Norge och Sverige relativt stor 

handlingsfrihet. Frågor om geografisk indelning, antal 

ledamöter, befogenheter, budget m m avgörs av kommu

nernas fullmäktige/bystyre inom vissa ramar. 

Det föreligger en väsentlig skillnad mellan de tre 

länder där lokala organ inrättas under perioden 1968-

1986. I Sverige och Norge inleds verksamhet i slutet 

av 1960-talet respektive början av 1970-talet på basis 

av då gällande lagstiftning. I Finland tillkommer de 

nya lagreglerna först och därefter inleds försök i 

kommunerna. 

I Sverige regleras verksamheten numera i en sär

skild lag - lagen om lokala organ. Både lagen och för

arbetena till denna ger tämligen klara besked om vad 

som är tillåtet respektive förbjudet. Annan lagstift

ning har i möjligaste mån anpassats till reglerna i 

lagen om lokala organ. 

I Finland tillkommer regler om kommundelsförvalt-

ning i samband med revideringen av den kommunallag, 

som gäller från år 1977. Andra berörda lagar har dock 

inte anpassats till kommunallagens regler, vilket med

fört att tillämpningen av de senare försvårats eller 

blivit omöjlig och att det i praktiken därför inte går 

att inrätta lokala organ med beslutanderätt. Rådgivan

de lokala organ kan emellertid fortsättningsvis infö

ras på basis av kommunallagens allmänna regler om 

nämnder och styrelser i kommunerna. 

I Norge finns ingen särskild lag eller speciella 

regler om lokalutvalg. Kommunallagen ger kommunerna 

rätt att inrätta fasta utvalg, dvs de styrelser och 

nämnder som varje kommun anser behövs för att bedriva 

kommunal verksamhet. Lokalutvalgen är en variant av 

sådana nämnder. Liksom i Finland tar inte speciallag

stiftningen hänsyn till att kommunallagen medger in
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rättande av organen. På senare år har dock åtgärder 

vidtagits för att ge lokala organ fler befogenheter 

och därmed också en tydligare roll i kommunernas poli

tiska och administrativa verksamhet. 

I Norge och Sverige skall ledamöterna i lokala or

gan utses av bystyret respektive fullmäktige. Enligt 

den finländska kommunallagen utses ledamöterna vid di

rekta val. Eftersom arbetet med att införa en lag om 

direkta val av kommundelsfullmäktige dragit ut på ti

den tillsätts de subkommunala politikerna också i Fin

land av fullmäktige. Mandatfördelningen mellan olika 

politiska partier i respektive kommun, liksom hur 

många ledamöter organen skall ha avgörs av fullmäkti

ge/bystyret. Vissa begränsningar finns dock. I Finland 

skall ledamöterna vara ett udda antal mellan 11 och 

25. I Sverige gäller att om det lokala organet har nå

gon specialreglerad uppgift skall antalet förtroende

valda vara minst fem. 

Kravet att ledamöterna skall vara bosatta i det 

geografiska område de representerar finns uttryckt i 

den finländska kommunallagen, men inte i de två andra 

länderna. Ett gemensamt drag är att organen formellt 

kan tilldelas både fakultativa och specialreglerade 

uppgifter. Eftersom det är fullmäktige som avgör vilka 

uppgifter ett lokalt organ skall ha kan kompetensen 

variera mellan olika kommuner i ett och samma land. 

Lokala organ kan tillsätta olika arbetsutskott för 

att underlätta arbetet. I Finland och Norge är samman

trädena vanligtvis öppna för allmänheten, på liknande 

sätt som fullmäktiges möten. I Sverige jämställs där

emot de lokala organen med övriga styrelser och nämn

der och därför är också sammanträdena slutna. 

Utöver de här nämnda reglerna skall organen arbeta 

efter den lagstiftning som fiormalt gäller för politis

ka organ på lokal nivå, dvs berörda speciallagar, kom

munallagens regler om arbetsformer och beslut samt 

förvaltningslagar. 
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Lokala organs verksamhet 

De första sektorsövergripande lokala organen i Sverige 

tillkom år 1969 då Luleå inrättade kommundelsråd, dvs 

lokala organ med enbart rådgivande befogenheter. Denna 

typ av organ infördes sedermera i ett trettiotal kom

muner i Sverige. Verksamheten baserade sig på kommu

nallagens regler. De flesta kommundelsråd är numera 

avvecklade. 

År 1980 trädde lagen om lokala organ i kraft. Orga

nen kunde nu tilldelas viss beslutanderätt. Hittills 

har drygt tjugo kommuner inrättat kommundelsnämnder, 

dvs lokala organ knutna till en geografisk del av en 

kommun och med beslutande, rådgivande och förvaltande 

uppgifter inom flera sektorer. 

I Norge tillkom de första sektorsövergripande orga

nen år 1973 då bl a Oslo och Skien inrättade bydelsut-

valg, en motsvarighet till de svenska kommundelsråden. 

Ett tjugotal kommuner har tillsatt lokala organ av det 

slag som här är aktuella. Benämningarna på organen va

rierar något i olika kommuner, men utformningen av 

verksamheten är i stora drag densamma. 

Uleåborg och Helsingfors är de enda kommuner i Fin

land som hittills prövat verksamhet med sektorsöver

gripande lokala organ. Kommundelsfullmäktige infördes 

på försök i Uleåborg året efter att nya kommunallagen 

trädde i kraft, dvs år 1978. De lokala organen kunde 

endast tilldelas rådgivande status. Verksamheten upp

hörde vid årsskiftet 1980/81. I Helsingfors inleddes 

försök med s k lokalkommittéer år 1981. Dessa organ, 

har enbart rådgivande befogenheter och utgör en sär

skild variant som inte förekommit i den nationella de

batten. Verksamheten stöder sig på kommunallagens 

regler om nämnder och styrelser i allmänhet och såle

des inte på stadgandena om kommundelsfullmäktige. 

De målsättningar med lokala organ som kommit till 

uttryck på lokal nivå kan också sammanfattas som ökad 

demokrati och förbättrad effektivitet. Utifrån den 

kommunala debatten har jag konstruerat mått på dessa 

mål. 
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Analysen av de explicita målsättningarna visar, att 

medborgarna förutsätts spela en aktiv roll vid för

verkligandet av reformerna.* De som formulerat målen 

förväntar sig, att medborgarna efter organens till

komst skall delta mera i de kommunala sammanhangen och 

att deras intresse för kommunalpolitik skall öka. Allt 

fler förväntas också gå med i politiska partier. Det 

ökade engagemanget avses leda till bättre kunskaper om 

möjligheterna att påverka serviceproduktionen, både 

kvalitativt och kvantitativt. 

Politikerrollen upplevs ibland bestå i att endast 

fatta beslut. Lokala organ förutsätts medföra att po

litikernas roll som representanter för väljarkåren 

förstärks. Detta kan i sin tur leda till att kontak

terna mellan väljare och valda blir bättre samt att de 

förtroendevalda får det lättare att anpassa besluten 

till lokala krav och önskemål. 

Syftet att förbättra effektiviteten är inte lika 

konkretiserat i debatten. Effektivitetsmålen är dels 

interna och dels externa. Den interna effektiviteten 

formuleras av beslutsfattarna som "minskad byråkrati' 

och 'förenklad ärendegång' inom den kommunala adminis

trationen. Med extern effektivitet avses billigare 

och/eller bättre serviceproduktion åstadkommen genom 

'samverkan över sektorsgränserna' samt eventuellt ge

nom bättre utnyttjande av medborgarnas engagemang och 

tjänstemännens kunnande i vid mening. 

Demokrati- och effektivitetsmålen är i stort sett 

formulerade på samma sätt i de tre länderna, även om 

tyngdpunkten ligger på något olika aspekter. Lokala 

organ med endast rådgivande befogenheter förefaller i 

högre utsträckning ha varit inriktade på att förbättra 

den kommunala demokratin. Effektiviteten kommer i för

grunden i debatterna då organ med viss beslutanderätt 

* I detta arbete baseras analysen av lokala organs 
verksamhet på empiriskt material från följande kom
muner: Helsingfors (lokalkommitteer), Uleåborg 
(kommundelsfullmäktige), Drammen, Oslo och Skien 
(bydelsutvalg), Ringebu (kretsstyren), Göteborg, 
Nyköping och Umeå (kommundelsråd) samt Eskilstuna, 
Järfälla, Umeå och Örebro (kommundelsnämnder). 
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och egen förvaltning införs. Effektivitetsaspekterna 

blir också, enligt de inblandade aktörerna, viktigare 

under början av 1980-talet då BNP-tillväxten stagne

rar. Samverkan över sektorsgränserna betonas mera i 

den lokala debatten i Sverige, än i de två andra län

derna . 

En likhet mellan länderna är att de första lokala 

organen hade enbart rådgivande befogenheter. Det är 

framför allt remissyttranden som sysselsätter de sub-

kommunala politikerna, vilket förblir en viktig upp

gift för lokala organ också när verksamheten utvidgas. 

Ett annat gemensamt drag är att de lokala organen 

ordnar offentliga informationsmöten för medborgarna i 

respektive kommundel. Vid dessa möten kan invånarna 

ställa frågor till politiker och tjänstemän samt komma 

med egna förslag i olika ärenden. Till likheterna hör 

också att lokala organ kan tilldelas egna medel som de 

fritt får förfoga över. I praktiken handlar det emel

lertid för varje lokalt organ om mycket blygsamma be

lopp, även om den årliga totalsumman kan verka hög i 

kommuner med många organ. Ytterligare en likhet mellan 

de kommuner som ingår här är, att alla gått vidare i 

sina demokratiserings- och decentraliseringsförsök, 

antingen så att den påbörjade verksamheten utvecklats 

eller genom en övergång till andra former av förnyel

searbete . 

Eftersom det är fullmäktige/bystyret i varje kommun 

som - inom de legala ramarna - avgör vilken kompetens 

lokala organ skall ha, hur många ledamöter och supple

anter som skall ingå, vilka områden som skall medverka 

etc, skiljer sig kommunerna på dessa punkter från va

randra. Ledamöter och suppleanter utses i vanliga fall 

av fullmäktige/bystyret på basis av nomineringar i po

litiska partier. I regel motsvarar de lokala organens 

mandatfördelning fullmäktiges/bystyrets. Vissa undan

tag finns dock. Kommundelsråden, som endast har rådgi

vande status, utses i vissa kommuner på basis av rös

tandet i respektive kommundel. 

I två av de här undersökta kommunerna tillämpas 

andra principer när det gäller att utse ledamöter och 
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suppleanter. Ringebu kommun i Norge har prövat direkta 

val av sina subkommunala politiker. Nomineringen av 

kandidater har skett utanför de etablerade institutio

nerna och hänsyn har tagits till ålder, kön och andra 

egenskaper som uppfattas som värdefulla i sammanhang

et. Bystyret har dock fortfarande det formella ansva

ret för att utse ledamöterna. I Helsingfors sker nomi

neringen av kandidater både i de politiska partierna 

och i politiskt obundna stadsdelsföreningar. 

Kommundelsnämnderna i Sverige har, till skillnad 

från andra former av lokala organ i Norden, i allmän

het egna förvaltningskontor knutna till varje kommun

del. I vissa fall har också personalfrågor decentrali

serats till subkommunal nivå. Det administrativa arbe

tet i kommundelen leds av kommundelschef eller motsva

rande . 

Analysen av den verksamhet som bedrivits i ett an

tal kommuner i Finland, Norge och Sverige visar, att 

målsättningarna uppnåtts, om än inte så fullständigt 

som beslutsfattarna förväntat och önskat. En viss an

passning av besluten till subkommunala krav och önske

mål har förverkligats, särskilt när det gäller konkre

ta åtgärder som placering av telefonkiosker, busstu

rer, öppethållande på badhus och sporthallar samt av

stängning av gator för privatbilism. Frågor med an

knytning till den fysiska miljön dominerar överlag de 

lokala organens arbete i samtliga här studerade kommu

ner . 

Den förväntade ökningen av medborgarnas aktivitet 

har dock i stor utsträckning uteblivit. Få har delta

git i öppna sammanträden och informationsmöten eller 

tagit kontakt med subkommunala politiker. Många med

borgare uppger, att de inte känner till att verksamhet 

av detta slag pågår i den egna kommundelen. Självfal

let kan de därför inte heller använda det lokala orga

net som förmedlare av krav och önskemål. Resultaten av 

genomförda undersökningar antyder, att det är de redan 

aktiva medborgarna som fått ytterligare en kanal för 

att lämna synpunkter och eventuellt utöva påtryckning

ar . 
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Någon nämnvärd ökning av medborgarnas möjligheter 

att påverka besluten eller av deras intresse för kom

munalpolitik i traditionell mening förekommer inte i 

någon av de undersökta kommunerna. Å andra sidan finns 

tendenser till att andra resurser än de konventionella 

kommer till användning i den kommunala apparaten. Gam

la, men levande traditioner som norska 'dugnader' och 

finländska 'talkon' (närmaste svenska motsvarighet är 

s k 'grannhjälp') har i vissa fall förstärkts och 

gjort medborgarna mer benägna att utföra frivilligt 

arbete även i lokalpolitiska sammanhang. I Oslo före

kommer städaktioner som innebär stora besparingar för 

kommunen. Med hjälp av motsvarande insatser kan 

idrottsplatser i byar ställas i ordning, samlingsplat

ser i form av enkla byggnader slås upp och lekplatser 

ordnas. Under uppbyggnaden efter andra världskriget 

utgjorde frivilligt arbete av detta slag ett betydande 

inslag i norska och finländska samhällen. Traditionen 

hölls vid liv mer eller mindre av nödvändighet. Den 

svenska motsvarigheten, 'grannhjälp', som varit all

mänt förekommande i bondesamhället, försvann i stor 

utsträckning i efterkrigstidens välfärdssamhälle. För

sök görs dock att återinföra 'grannhjälpen' genom s k 

byutvecklingsprojekt. I Sverige är det i dag framför 

allt de anställdas kunskaper och färdigheter utöver de 

rent yrkesmässiga som ses som en outnyttjad resurs. 

Effektivitetsmålen har också varit svåra att för

verkliga. Det som förekommit är i huvudsak organisa

tionsförändringar avsedda att påverka normer och be

teenden hos politiker och tjänstemän. Viss samverkan 

över sektorsgränserna har också uppnåtts. Ett exempel 

är att skolor under kvällstid används av pensionärer 

och andra grupper. Även i övrigt har lokaler dispone

rats gemensamt för exempelvis fritids- och kulturakti

viteter. Samverkan i servicefrågor som till exempel 

gemensamma åtgärder i social- och fritidshänseende kan 

däremot inte påvisas. 

Förhoppningarna om att minska byråkratin, dvs att 

förenkla och förkorta ärendegången och därmed bidra 

till snabbare beslut, har inte infriats. I Finland och 
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Norge, där de lokala organen inte har någon egen för

valtningsorganisation, kan till och med en viss ten

dens till ökad byråkrati skönjas. Den ordinarie för

valtningsapparaten får fler ärenden att behandla, i 

synnerhet då det som i Oslo blir fråga om att låta lo

kala organ ta hand om ärenden som inte handhas av nå

got annat kommunalt organ. Även i Sverige kan en viss 

ökad byråkrati skönjas. På många håll blir lokala or

gan ytterligare en instans i beslutsprocessen, som 

därmed förlängs. 

Tvärtemot strävandena att göra besparingar och 

"öka effektiviteten', har den inledande verksamheten 

med lokala organ i många kommuner visat sig bli dyra

re än beräknat. De höga kostnaderna under åren närmast 

efter införandet av lokala organ har med stor sanno

likhet fått flera kommuner att avstå från att införa 

sådana. Det är emellertid viktigt att skilja mellan de 

kortsiktiga och de långsiktiga effekterna på ekonomin. 

Det är svårt, att med stöd av den forskning som hit

tills bedrivits, finna entydiga belägg för att lokala 

organ verkligen belastar den kommunala budgeten. Ökade 

kostnader kan nämligen också betraktas som en effekt 

av den traditionella förvaltningsapparatens kanske 

tillfälliga motstånd i rädsla att bli överflödig. 

Lokala organ - en del av en helhet 

Alla politiska system fyller vissa funktioner. De ar

tikulerar och aggregerar krav och synpunkter samt be

slutar om bl a hur produktionen skall organiseras, 

fördelas och finansieras. För att den förda politiken 

skall uppfattas som legitim krävs att vissa minimikrav 

är uppfyllda. I en demokrati är det viktigt att med

borgarna deltar på ett sådant sätt att deras önskemål 

förmedlas till beslutsfattarna. Väljarna förutsättes 

framföra krav och önskemål när det gäller hur samhäl

let skall vara uppbyggt och hur det skall styras. De

ras uppgift är att artikulera önskemålen såväl genom 

att delta i val som genom att mellan valtillfällena 
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påverka på annat sätt. Beslutsfattarna bör helst rek

ryteras så, att de blir representativa för medborgar

na. En förutsättning för att krav och önskemål skall 

beaktas i den politiska processen är att kommunika

tionen mellan väljare och valda fungerar tillfreds

ställande. Om så sker kan beslut fattas och verkstäl

las enligt de principer och ekonomiska villkor som vid 

varje givet tillfälle är mest fördelaktigt sett både 

ur medborgarnas och de valdas synpunkt. 

Vid min analys av lokala organ har jag prövat hur 

dessa små geografiska enheter påverkar participation, 

rekrytering, artikulering och kommunikation mellan 

väljare och valda. Resultaten sammanfattas nedan: 

Participationen förbättras något. Inrättande av 

lokala organ innebär att antalet förtroendeposter blir 

fler, liksom att fler personer får politiska uppdrag. 

Också sådana personer som inte tidigare varit kommu

nalt engagerade tilldelas förtroendeposter. Medborgar

na deltar, när för dem viktiga frågor är aktuella, i 

offentliga sammankomster ordnade av de lokala organen. 

De som deltar är vanligen personer som sedan tidigare 

utnyttjar andra påverkanskanaler, men i viss om än 

mycket liten utsträckning, har även 'passiva' medbor

gare engagerats. Åtminstone i Sverige förekommer - där 

det finns lokala organ - en påvisbar men liten ökning 

av de politiska partiernas aktivitet. 

Urvalet av förtroendevalda, dvs rekryteringen, 

fungerar på i stort sett samma sätt oberoende av om 

lokala organ förekommer eller ej. Nomineringen av le

damöter och suppleanter sker i de politiska partierna. 

I samtliga kommuner äger en viss nyrekrytering rum. 

Lokala organ har emellertid, jämfört med andra nämn

der, något fler kvinnor och yngre personer bland sina 

ledamöter. 

I tre nordiska kommuner har kretsen av förtroende

valda breddats genom tillämpning av urval enligt andra 

principer än de konventionella. I Helsingfors nomine

rar stadsdelsföreningar egna kandidater, av vilka en 

del är politiskt obundna. Direkta val av ledamöter har 

prövats i en norsk kommun, Ringebu, varvid nominering
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en av kandidater till valen gjordes av en partipoli

tiskt obunden arbetsgrupp som utsetts av bystyret. I 

Oslo, slutligen, ges representanter för olika intres

seorganisationer tillfälle att delta i de lokala orga

nens utskottsarbete. 

Kommuninvånarnas artikuleringsmöjligheter, dvs de

ras förutsättningar att föra fram sina krav och önske

mål, förändras när lokala organ inrättas. De får yt

terligare en kanal för vidarebefordran av synpunkter 

till beslutande instanser. Invånarna i respektive kom

mundel har möjlighet att göra framställningar i olika 

frågor direkt till organen. Sådana initiativ har emel

lertid i samtliga här aktuella fall varit sällsynta. 

Däremot är det relativt vanligt att föreningar och or

ganisationer gör framställningar. Enligt både medbor

gare och kommundelspolitiker underlättas artikulering-

en av att de frågor som behandlas vid lokala organs 

sammanträden kan formuleras i icke-sektorsanknutna och 

mer vardagligt definierade termer. 

Förutsättningarna för kommunikation mellan väljare 

och valda förändras på flera sätt genom tillkomsten av 

lokala organ. Politikerna får ett forum där de kan 

förankra sina ideer och förslag och därmed skapa legi

timitet för sina beslut rörande värdefördelningen i 

samhället. Det finns dock en viss tendens att lokala 

organ medför att motsättningarna mellan olika kommun

delar blir mera uttalade än tidigare. 

Representanter för intressegrupper, vilka samtidigt 

har en politisk förankring, får också, genom deltagan

de i exempelvis lokala organs utskottsarbete, ett fo

rum där de ges möjlighet att söka stöd för sina för

slag. Detta underlättar legitimering av den förda po

litiken och breddar nätverket mellan olika aktörer med 

direkt access till beslutsfattandet. 

Geografisk närhet är en viktig faktor när det gäl

ler förutsättningarna för kommunikation. Den medför 

att de förtroendevalda är lättare att känna igen och 

nå under informella former när något ärende aktualise

ras. De som sitter med i lokala organ är jämförelsevis 

väl förtrogna med kommundelens problem och utveck
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lingspotential, vilket ökar allmänhetens förtroende 

för politikerna. Medborgarnas kontakter med politiska 

organ avdramatiseras på detta sätt. Både frågeidenti

fiering och agendasättning blir mindre sektorsspeci

fik. Analysen av verksamhet med lokala organ visar att 

där det finns lokala organ tas, jämfört med där sådana 

saknas, något större hänsyn till geografiska (i mot

sats till sektoriella) principer vid distribution och 

redistribution av service och välfärd. 

Det faktum, att lokala organ underlättar för geo

grafiska intressen att göra sig gällande behöver emel

lertid inte värderas positivt. Tvärtom framhålls ofta 

av personer som är skeptiska* till den pågående de

centraliseringen, att ökad flexibilitet vid fördel

ningen av välfärd kan leda till att likaserviceprinci-

pen sätts ur funktion. Som framgått är det vanligtvis 

en liten resursstark grupp av medborgare, vilka redan 

kan använda befintliga kanaler till beslutsfattarna, 

som gör sin röst hörd. Huruvida kritikerna har något 

fog för sina misstankar kan inte avgöras på basis av 

här föreliggande material. Lokala organ har nämligen 

haft alltför begränsade uppgifter för att under den 

relativt korta period de varit verksamma påverka lika-

serviceprincipen i någon nämnvärd grad. 

* Skepsis och kritik mot lokala organ är utbredd 
bland dem som fortfarande hyser stark tilltro till 
möjligheterna att centralstyra på ett sådant sätt 
att svaga gruppers intressen tas tillvara. Stödet 
för organen finns dels bland kommunalpolitiker som 
upplevt svårigheter att legitimera traditionell 
fördelningspolitik och dels bland grupper som anser 
att likaserviceprincipen spelat ut sin roll. 
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* * * 

Lokala organs samlade effekter på det politiska syste

met utgör ett steg på vägen mot den interaktiva demo

kratimodell* enligt vilken de förtroendevaldas uppgift 

är att se till att medborgarnas deltagande i politiska 

sammanhang ökar. Interaktionen medför, enligt model

len, att politikerna blir mer representativa för sina 

väljare samt att medborgarnas inflytande i den poli

tiska beslutsprocessen sprids och förstärks. 

Min analys visar, att lokala organ förändrar förut

sättningarna för kommunikation mellan väljare och val

da och därmed skapar en viss ökad legitimitet för den 

där förda politiken. Lokala organ bidrar till att pro

filera kommunernas intressen i den offentliga service

produktionen. Detta kan emellertid på sikt leda till 

motsättningar mellan nationell och kommunal nivå. Kom

munernas växande roll inom den offentliga sektorn gör 

att det inte sällan finns behov att legitimera kommu

nernas politik inför staten. Det är uppenbart att be

slut och åtgärder på subkommunal nivå, lika lite som 

på kommunal, inte på något enkelt sätt låter sig sty

ras och kontrolleras av nationella politiska organ. 

För att förstå hur och varför lokala organ uppkom

mit och hur och varför vissa av dem bestått och vida

reutvecklats är det nödvändigt att beakta en rad fak

torer. Tradition och egenskaper hos länderna - som of

fentliga sektorns storlek och kommunernas andel därav, 

kommunstorlek, kommunsammanläggningar, organisation 

samt politisk kultur manifesterad som attityder och 

beteenden hos olika aktörer - är viktiga i sammanhang

et. Det är samspelet mellan dessa faktorer som avgör 

om lokala organ etableras och hur deras verksamhet 

blir. 

Otvetydigt utgör organen, där de förekommer, en 

källa till ytterligare variation såväl inom som mellan 

* Lewin 1970. 
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de nordiska länderna. Det förtjänar emellertid att på

pekas, att det förnyelsearbete som pågår i de nordiska 

kommunerna tar sig många andra uttryck. Det som på ett 

håll uppnås med lokala organ kan på ett annat ställe 

åstadkommas genom t ex frikommunförsök, brukardelta-

gande, dekoncentration etc. Lokala organ är således en 

innovativ och utbytbar del av en komplex organisato

risk helhet. 



8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Neighbourhood councils are sub-municipal committees 

which operate within a geographically delimited area 

of a municipality or a municipal department. They are 

appointed by a directly elected municipal body and 

are composed of representatives from political parties 

and/or other organized interest groups. Neighbourhood 

councils are either purely advisory bodies or, in 

addition to their advisory role, they are empowered to 

make decisions in some matters. The activities of a 

sub-municipal committee can cover a single established 

policy area such as social services (single functioned 

committee), or several areas such as education, 

leisure, and social issues (multi-functioned 

committee). 

The aim of this thesis is to describe and compare 

the origin and occurrence of multi-functioned 

neighbourhood councils in Finland, Norway, and Sweden 

during the period 1968-1986 and, in some respects, to 

illustrate the effects of their activities. In the 

case of Denmark, the debate concerning neighbourhood 

councils is analyzed and the question posed as to why 

such councils were not introduced during this period. 

The intention is also to elucidate some aspects of the 

Nordic countries' political culture by following the 

issue of the introduction of neighbourhood councils 

from idea to reality. 

A comparison of the Nordic countries is, for 

several reasons, both natural and important. Factors 

which facilitate and motivate comparisons are the 

common historical background, political, cultural and 

economic similarities and the fact that the countries 

collaborate, exchange experiences and often react 
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jointly in the international arena. In many contexts 

the Nordic countries can be regarded as a single 

entity. 

There are three reasons why 1968 is a suitable 

starting point for the analysis: there is a revival of 

the public participation debate; the economic climate 

starts to change; and neighbourhood councils begin to 

be introduced in the Nordic countries. 1986 is an 

appropriate break point in the sense that 

neighbourhood councils now experience greater 

scrutinization, both at the national and the local 

government level, than previously during the 1980s. 

Neighbourhood councils are analyzed as part of a 

larger whole and are, therefore, considered from both 

a micro and a macro perspective. This means that both 

the local level debate on the introduction and 

activities of these councils at sub-municipal level 

and the national level debate on their introduction 

and on legislation are included.* The relevant 

legislation and the debate in the parliament in each 

country provide the legal limits for neighbourhood 

council activities. In addition, this gives the 

national level's official view of the local level's 

scope for action. The municipal council's possible 

decisions on goals, powers, and organization also form 

the basis for neighbourhood councils' activities. Such 

decisions set the limits for the freedom of action, at 

the sub-municipal level, with regard to neighbourhood 

councils in those municipalities where they have been 

set up. Thus the design of the neighbourhood council 

* The analysis of the debates at national level 
concerning legislation on neighbourhood councils 
and at local level regarding the introduction of 
the councils is based, in the main, on an analysis 
of official publications such as motions, Bills, 
committee reports, minutes of meetings etc. 
Neighbourhood councils' activities are reanalyzed 
on the basis of previously undertaken studies. 
These include almost all the studies carried out 
prior to 1986. The method and material used are 
discussed in greater depth in Chapter 1 and 
Appendix 4. 
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can be affected both by decisions taken by the state 

and by the municipalities. 

Local self-government has deep historical roots in the 

Nordic countries. The absence of a feudal system has 

contributed to the early development of local self-

government. The village council and later the parish 

meeting are forerunners of the present municipal 

organization. Previously, the Swedish and Finnish 

towns had significant powers with regard to the making 

of laws, both locally and nationally, through their 

own representatives in the Riksdag (Parliament). The 

towns also played an important role in the state 

administration through their administrators. The state 

regulation of local self-government in the form of 

local government Acts and special legislation did not 

appear in the Nordic countries until the 19th century. 

Local government democracy is a later phenomenon 

than local self-government. The perspective set out 

here emanates from the principles of representative 

democracy according to which the government of a 

municipality is exercised by the citizens' elected 

representatives. If the policies pursued are not 

regarded as legitimate, it is expected that the 

electors will choose other representatives at the 

following election and, in this way, ensure that 

responsibility is assumed for measures undertaken. 

The common concerns within a territory are covered 

by different bodies, whose activities can be more or 

less effective and more or less democratic. The 

balance between democracy and effectivity in municipal 

administration is a continually present issue in the 

Nordic municipalities. Developments in society mean 

that the emphasis on these two characteristics of 

local self-government vary from one time to another. 

The division of functions and responsibilities between 

national and municipal political bodies is also an 

on-going discussion. A desire to achieve and regain a 

balance between the two forms of government is 

expressed through various kinds of reforms. Included 
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in the most important of these reforms are the local 

government reorganizations carried out in all four 

countries during the 1950s, 1960s, and 1970s. These 

reforms have, in the main, favoured effectivity at the 

expense of democracy. 

There are above all two circumstances which 

contribute to neighbourhood councils coming to the 

fore at the end of the 1960s. One is the municipal 

amalgamations which led, amongst other things, to a 

reduction in the number of elected representatives and 

to the conflicts between centre and periphery 

appearing more clearly in the larger municipalities. 

The other is the expansion of local government service 

provision which led to a considerable increase in the 

number of local government employees with a consequent 

growth in specialization and sectorization at a time 

when the economy began to stagnate or, at least, was 

no longer growing at the same rate as during the 

previous decade. 

However, there were other events or trends taking 

place at the same time which also affected the Nordic 

municipalities. One such was that citizen 

participation was being channelled less and less 

through the political parties. This was seen, at the 

end of the 1960s, as a sign that democracy was in 

danger. Demands for measures to facilitate 

participation in traditional ways began to make 

themselves felt in many parts of the western world. 

Another important factor was that the expansion of the 

public sector continued despite the changed economic 

conditions. 

The Nordic countries are similar culturally and 

economically as well as in their political structure. 

The public administration is divided, both at the 

national and the municipal level, into sectors for 

social services, culture, education, environment and 

so forth. The growth of the public sector is 

considerable in all the countries. In 1960 public 

expenditure amounted to around 25-30% of GNP. In 

1984 it accounted for more than 60% of GNP in Denmark 
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and Sweden. The corresponding figures for Norway and 

Finland are about 50% and 40% respectively. Local 

government expenditure now forms the major part of 

public expenditure. The social services (in the wide 

sense) are responsible for much of the increase in 

expenditure. 

Since the 1950s, as previously mentioned, municipal 

amalgamations have been carried out in all four 

countries. The decrease in the number of 

municipalities has been greatest in Denmark and Sweden, 

whilst local government reorganization has never been 

fully completed in Finland. This has meant that the 

Danish and Swedish municipalities are the largest, in 

terms of population, in the Nordic countries. 

Nevertheless, within each country, the variations 

between the smallest and largest municipalities are 

considerable. 

In organizational terms, the municipalities in the 

Nordic countries are relatively similar. A decision 

making assembly is elected by public election. In 

Finland, Norway, and Sweden this body appoints an 

executive organ. In addition, in all the Nordic 

countries, there are boards and committees organized 

according to sector or policy area such as education, 

environment and social services. In Denmark these 

committees and boards are responsible for the carrying 

out of decisions made by the municipal council. 

In Finland there is only one tier of local 

government, the municipalities. There is no equivalent 

to the county councils found in the other Nordic 

countries (the Amt in Denmark, the Fylke in Norway, 

and the Landsting in Sweden). In Finland tasks which 

are the responsibility of this tier in the other 

countries are normally takefi care of by the 

municipalities jointly through local government 

federations. 

Regulations governing the way in which local 

government activities are to be run are laid out in 

both the Local Government Acts and other legislation. 

In the Nordic municipalities there are both a specific 
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and a general authority underlying the performance of 

municipal functions. The special authority involves 

tasks which the municipalities are required by law to 

undertake. These are regulated through special Acts: 

Health Acts, Education Acts, Social Services Acts, 

Planning Acts and so forth. The services provided by 

each municipality to its inhabitants are expected to 

maintain a certain national minimum standard. These 

responsibilities are financed, in the main, by state 

grants. However, a much larger share of local 

government activities are financed through taxes 

raised by the municipalities themselves. 

The general authority lays down that municipalities 

shall conduct 'their own affairs'. The meaning of 

'their own affairs' is that any 'appropriate' action 

which is deemed to be in the interest of the 

inhabitants of the municipality falls within the area 

of its general powers. If a citizen living in a 

certain local government area thinks that the 

municipality has made decisions without general 

authority, he or she can appeal to a higher authority. 

The right of appeal against municipal decisions based 

on general authority is limited to those living within 

the municipality in question. In Denmark and Norway 

the exercise of general authority is controlled by 

government bodies. 

Debate and Legislation on Neighbourhood Councils 

In Sweden and Finland neighbourhood councils have been 

discussed at local government level since the 1940s, 

and in Denmark and Norway since the 1960s. An 

important reason why discussion - in all the four 

countries - was also initiated at the national level 

was that the legislation in force at that time 

prevented the introduction of a body with decision 

making powers at sub-municipal level. On the other 

hand, it had long been legally possible to appoint 

bodies with purely advisory powers. 
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An analysis of the debates on neighbourhood 

councils at the national level shows that, by and 

large, the same arguments for and against have been 

used in each country. The main reason given in all 

countries for taking the decision to facilitate the 

introduction of neighbourhood councils is that 

democracy must be improved. By this is meant that 

citizens' opportunities to participate and influence 

municipal activities should be increased, 'influence' 

was often held up in the early debates as something 

very positive to strive after. The distance between 

elector and elected would, according to the advocates 

of the idea, be reduced if political bodies were 

introduced for smaller areas of the municipality and 

if the political positions in them were occupied by 

elected representatives resident in the respective 

area. It was also assumed that, when opportunities for 

contact were improved, citizens' involvement in local 

government would increase. Another frequently used 

argument is that neighbourhood councils would make it 

easier to carry out municipal amalgamations and 

prevent their spliting up again in the future. 

In the later debates, particularly in Sweden, 

better effectivity is increasingly put forward as a 

goal. In pace with changed economic conditions, both 

nationally and locally, the demands for savings and 

rationalization as well as criticism of mono-

disciplinary thinking have become increasingly 

pronounced. Because the Nordic municipalities are 

highly involved in the provision of public services, 

the economic stagnation leads to increased demands for 

effectivity on the part of local government. 

Neighbourhood councils are seen by some proponents 

as a means of exploiting the municipality's resources 

in a more effective way by, for example, inter

departmental co-ordination. In this way it is also 

assumed that the increasing sectorization of local 

government could be halted. The analysis of the 

debates shows that the decision makers' intention is 

to make use of resources in the welfare society that 
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have not previously been utilized publically. 

Citizens' voluntary efforts in various fields and 

local government officers' abilities beyond their 

purely professional skills are examples of such 

resources. 

The arguments against the introduction of 

neighbourhood councils are, to a considerable extent, 

products of the same philosophy as the arguments for 

such councils. However, the opponents of neighbourhood 

councils consider that their effects will be 

completely different from those suggested by the 

proponents. They argue, for example, that 

neighbourhood councils will counteract the advantages 

of municipal amalgamations and that bureaucracy will 

grow because decision making channels will be longer. 

Further, they believe that neighbourhood councils will 

increase public expenditure, that state supervision 

will be made more difficult and that different types 

of grass roots movements will be stiffled. In other 

words, the opponents consider that the effects of 

neighbourhood councils will not be those sought after, 

rather they will lead in the opposite direction. Some 

debaters also draw attention to the risk that the 

principle of equality will be disregarded i.e. that 

citizens in different municipalities and different 

parts of a municipality will no longer have access to, 

by and large, the same level and standard of service. 

Fears are also expressed that the role of the 

political parties, especially the small parties, will 

be weakened. 

When the debates on neighbourhood councils began at 

the national level in the Nordic countries they 

concerned only bodies with purely advisory powers. The 

legislation in force at that time, as has been 

mentioned previously, only permitted the 

municipalities to set up this type of neighbourhood 

council. Later, the demands that they should be given 

decision making powers became more and more 

pronounced. The Swedish debate has embraced both 

single functioned and multi-functioned types of 
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neigbourhood council. In the other three countries it 

is mainly multi-functioned councils which have been 

the subject of discussion. 

Another question which has long been on the 

political agenda concerns direct election. However, 

none of the countries have taken measures, at the 

national level, to satisfy these demands. In Finland 

and Norway there are Bills pending on direct 

elections. However, the consideration of the question 

has dragged on rather a long time in both countries. 

To a large degree the early debate deals with 

organization and formal structure e.g. where 

neighbourhood councils should be placed in the 

municipal organization, whether interest groups other 

than the political parties should be allowed to be 

represented and what role they should play in the 

budget process. In this way the actors involved e.g. 

citizens, politicians, and officers are given a fairly 

anonymous role. In the later debates emphasis is put, 

above all, on the contents of the 'ideology" which 

should permeate the neighbourhood council's 

activities. These views concern for example the 

advantages and disadvantages of an overall view and 

inter-departmental co-ordination. Also common for the 

countries is that the opposition to neighbourhood 

councils tends to lie within the political parties 

rather than between them. 

The debates at national level in the four countries 

have resulted in some differences governing the 

municipalities right to decide if and how to set up 

neighbourhood councils. In Finland and Sweden 

particular regulations were introduced covering 

neighbourhood councils. In Norway, on the other hand, 

the members of the Storting (Parliament) considered 

that the current regulations in the Local Government 

Act provided sufficient scope for the municipalities 

to establish such bodies and that possible changes in 

the legislation should be left until the future. 

In Denmark the Folketing (Parliament) has chosen 

not to make alterations in the present legislation 
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which would make it possible to transfer decision 

making powers to a new political body in the 

municipalities. A survey carried out by a 

parliamentary commission, with the task of 

investigating the issue of public participation, 

concluded that the Danish legislation contains several 

possibilities for citizens to exercise influence in 

municipal matters. In the light of this finding, the 

majority in the Folketing considered that it was 

unnecessary to introduce a new political body. 

Instead, the Danish municipalities were urged to 

improve their earlier application of the regulations -

contained in the Local Government Act and other Acts -

by which citizens" opportunities for participation and 

insight into local government were already prescribed. 

Legislation can be very detailed or of a more 

general character. In both cases there are usually 

possibilities open for interpretation in the 

implementation stage. The norms which regulate the 

activities of neighbourhood councils give the 

municipalities in Finland, Norway, and Sweden 

relatively large freedom of action. Questions 

concerning geographical sub-divisions, number of 

representatives, powers, budget and so forth are 

decided by the municipal council within certain 

limits. 

There is an essential difference between the three 

countries in which neighbourhood councils were set up 

during the period 1968-1986. In Sweden and Norway 

activities commenced at the end of the 1960s and 

beginning of the 1970s respectively on the basis of 

the legislation then in force. In Finland the new 

legislation came first and there after began the 

experiments with neighbourhood councils in the 

municipalities. 

In Sweden there is now a special Act - the 

Neighbourhood Councils Act - to regulate this 

activity. Both the Act and the preparatory work 

leading up to it provide a fairly clear guide as to 

what is permitted and what is prohibited. Other 
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legislation has, as far as possible, been adjusted to 

take account of the regulations contained in the 

Neighbourhood Councils Act. 

In Finland regulations for sub-municipal 

administration appeared in conjunction with the 

revision of the Local Government Act applying from 

1977. Other affected Acts have, however, not been 

adjusted to the Local Government Act regulations which 

has meant that the application of the latter have been 

made more difficult or impossible. Thus it is not 

possible in practice to establish neighbourhood 

councils with decision making powers. Advisory-

neighbourhood councils can, on the other hand, 

continue to be set up on the basis of the Local 

Government Act's general regulations concerning 

municipal committees and boards. 

In Norway there is no special Act or special 

regulations for neighbourhood councils. The Local 

Government Act gives them the right to set up 

permanent bodies i.e. those committees and boards 

which each municipality considers it needs in order to 

be able to carry oat its functions. Neighbourhood 

councils are a variant of such committees. As in 

Finland, special legislation pays no regard to the 

fact that the Local Government Act allows the setting 

up of these councils. In recent years, however, 

measures have been taken to give neighbourhood 

councils more powers and thereby also a clearer role 

in the municipalities' political and administrative 

activities. 

In Norway and Sweden the neighbourhood council 

representatives are selected by the municipal council. 

According to the Finnish Local Government Act the 

representatives are to be elected by direct elections. 

However, because the preparatory work involved in the 

introduction of the Act on the direct election of sub-

municipal councils has taken a long time, the sub-

municipal politicians are also appointed by the 

municipal council in Finland. The allocation of seats 

between the different political parties in each 
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municipality, as well as how many members the 

neighbourhood council should have are decided by the 

municipal council. There are, nevertheless, certain 

limitations. In Finland there must be an uneven number 

of representatives varying between 11 and 25. In 

Sweden, if the neighbourhood council is responsible 

for a task included under the local government special 

authority, there must be at least five elected council 

representatives. 

The requirement that the members should be resident 

in the geographical area they represent is laid down 

in the Finnish Local Government Act but not in those 

of the other two countries. A common characteristic is 

that neighbourhood councils can formally be awarded 

both optional and specially regulated duties. As it is 

the municipal council which decides which tasks a 

neighbourhood council should have, their competence 

can vary from one municipality to another within the 

same country. 

Neighbourhood councils can appoint various 

executive committees to make their job easier. In 

Finland and Norway committee meetings are normally 

open to the general public in the same way as the 

municipal council meetings. On the other hand, in 

Sweden neighbourhood councils are put on a par with 

other committees and boards and accordingly their 

committee meetings are also closed to the public. In 

addition to the regulations mentioned here, 

neighbourhood councils must also follow the 

legislation which normally applies to political bodies 

at the local level i.e. relevant special Acts, Local 

Government Act regulations concerning working methods 

and decision making and administrative laws. 

Neighbourhood Council Activities 

The first multi-functioned neighbourhood councils 

appeared in Sweden in 1969 when the municipality of 

Luleå set up sub-municipal committees with purely 
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advisory powers. This type of sub-municipal committee 

was then introduced in about thirty municipalities in 

Sweden. Their activities were based on those permitted 

by the Local Government Act regulations. Most of these 

sub-municipal advisory committees have subsequently 

been disbanded. 

In 1980 the Neighbourhood Council Act came into 

force. Such bodies could now be allocated some 

decision making powers. Up to now over twenty 

municipalities have established neighbourhood 

committees i.e. sub-municipal bodies bound to a 

geographical sub-division of the municipality and 

processing decision making, advisory, and 

administrative functions within several sectors. 

In Norway the first multi-functioned neighbourhood 

councils came into being in 1973 when the 

municipalities of Oslo and Skien introduced sub-

municipal committees with advisory powers. Twenty 

municipalities have established neighbourhood councils 

of this type. The name given to these bodies varies 

somewhat from municipality to municipality, but, by 

and large, their activities are the same. 

Oulu and Helsinki are the only municipalities in 

Finland so far to have experimented with multi-

functioned neighbourhood councils. Such councils were 

set up on a trial basis in Oulu in 1978 the year after 

the new Local Government Act had come into force. 

These bodies could only be awarded advisory status. 

They were discontinued winter 1980/81. In 1981 an 

experiment was commenced in Helsinki with 'local 

committees'. These bodies have only advisory powers 

and form a special variant which has not featured in 

the national debate. Their activities draw their 

support from the Local Government Act regulations 

concerning committees and boards in general and thus 

not from the regulations governing neighbourhood 

councils. 

The aims that have been sought to be achieved with 

neighbourhood councils, as expressed at local level, 

can be summarized as increased democracy and improved 
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effectivity. Drawing on the debate waged in the 

municipalities I have constructed measures of these 

goals. 

The analysis of the explicit objectives shows that 

citizens' are expected to play an active role in the 

realization of the reforms.* Those who formulated 

the goals anticipate that, after the introduction of 

neighbourhood councils, citizens will participate more 

in municipal affairs and that their interest for 

municipal policies will increase. A greater number are 

also expected to join a political party. This 

increased involvement is seen as leading to better 

knowledge of the possibilities to influence service 

provision, both quantitatively and qualitatively. 

Occasionally the politician's role is seen as 

consisting entirely of making decisions. Neighbourhood 

councils are expected to strengthen the politicians' 

role as representatives for the electorate. This can, 

in its turn, lead to better contacts between elector 

and elected and that the elected representative are 

more easily able to adjust decisions to match local 

demands and needs. 

The aim of improving effectivity has not been put 

into such concrete terms in the debate. The 

effectivity goals are partly internal and partly 

external. The internal effectivity is expressed by the 

decision makers in terms of 'reduced bureaucracy' and 

'simplified decision processes' within the municipal 

administration. External effectivity refers to cheaper 

and/or better service provision achieved by 'inter

departmental joint working' and possibly through 

better use of citizens' commitment and local 

government officers' skills in the broadest sense. 

The democracy and effectivity goals are, by and 

large, formulated in the same way in the three 

* The analysis of neighbourhood councils' 
activities is based on empirical material from the 
following municipalities: Helsinki, Oulu, Drammen, 
Oslo, Skien, Ringebu, Gothenburg, Nyköping, Umeå, 
Eskilstuna, Järfälla, and Örebro. 
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countries, even if the emphasis is put on somewhat 

different aspects. Neighbourhood councils with only 

advisory powers seem to have been aimed, to a greater 

extent, at improving local government democracy. 

Effectivity comes to the fore in the debates when 

councils were set up with some decision making powers 

and their own administration. The effectivity aspects, 

according to the actors involved, became more 

important at the beginning of the 1980s when the 

growth in GNP stagnated. Inter-departmental joint 

working is emphasized more in the local debate in 

Sweden than in the other two countries. 

A similarity between the countries is that the 

first neighbourhood councils had only advisory powers. 

It is above all providing comments on committee 

reports (the remiss system) which occupies the sub-

municipal politicians. This continues to be an 

important task for neighbourhood councils even when 

their duties are expanded. 

Another common characteristic is that the 

neighbourhood councils are responsible for arranging 

official information meetings for the public in their 

area of the municipality. At these meetings, the 

inhabitants can put questions to politicians and 

officers and put forward their own suggestions on 

various issues. A further similarity is that 

neighbourhood councils are allocated their own funds 

which they are free to dispose of as they choose. 

However, in practice, this refers to very small sums 

of money for each body even if the annual total can 

appear considerable in municipalities with many 

neighbourhood councils. Yet another similarity between 

the municipalities included here, is that all have 

proceeded further in their attempts at democratization 

and decentralization. This has been through either an 

extension of the original activities or a shift to 

other forms of renewal. 

As it is the municipal council in each municipality 

which - within the legal framework - decides what 

powers and functions the neigbourhood council should 
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have, what the number of representatives and 

substitutes should be, which services should be 

involved etc, the municipalities differ from each 

other on these points. Representatives and substitutes 

are usually appointed by the municipal council on the 

basis of nominations by the political parties. As a 

rule the composition of the neighbourhood council 

corresponds to the distribution of seats in the 

municipal council. There are, however, certain 

exceptions. Neighbourhood councils which had only 

advisory status, were, in some municipalities, 

appointed on the basis of the votes cast in the local 

government elections in the particular sub-municipal 

area. In two of the municipalities studied other 

principles were applied in the selection of 

representatives and substitutes. In Ringebu in Norway 

the sub-municipal politicians are directly elected. 

The nomination of candidates has taken place outside 

the established institutions and consideration has 

been taken of age, sex, and other qualities which can 

be considered as valuable in the context. The 

municipal council still has, however, the formal 

responsibility for appointing the representatives. In 

Helsinki the nomination of candidates takes place both 

in the political parties and in non-politically 

aligned sub-municipal associations. 

Neighbourhood councils with decision making powers 

in Sweden usually have, in contrast to other types of 

neighbourhood councils in the Nordic countries, their 

own administrative office attached to each sub-area. 

In some cases, personnel issues have been 

decentralized to sub-municipal level. There is an area 

chief or similar in charge of the administrative work. 

The analysis of the activities carried out in a 

number of municipalities in Finland, Norway, and 

Sweden shows that the objectives have been achieved, 

although not as fully as was expected and hoped by the 

decision makers. Some adjustment of decisions to sub-

municipal demands and needs has taken place, 

particularly in the case of concrete measures such as 
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the location of telephone boxes, bus routes, keeping 

open swimming baths and sports halls and closing roads 

to private cars. Questions relating to the physical 

environment dominate the work of the neighbourhood 

councils in all the municipalities studied. 

The expected increase in citizen involvement has, 

however, largely failed to materialize. Few have 

participated in open committee meetings and 

information meetings or made contact with sub-

municipal politicians. Many citizens state that they 

are not aware that such activities take place in their 

area. Obviously they cannot, therefore, use the 

neighbourhood council as a mediator of their needs and 

demands. The results of the study undertaken indicates 

that it is the citizens who are already active who 

have obtained yet another channel through which they 

can express their view points and possibly excert 

influence. 

There has been no significant increase in citizens' 

possibilities to influence decisions or in their 

interest for municipal policy in the traditional sence 

in any of the municipalities investigated. On the 

other hand, there is a tendency for resources other 

than the conventional ones to be utilized by the 

municipal apparatus. Ancient but nevertheless living 

traditions such as the Norwegian 'dugnad' and the 

Finnish 'talko' (closest English translation is 

neighbourhood spirit) have in some cases been 

strengthened and have made citizens more prepared to 

carry out voluntary work even in a local political 

context. In Oslo this has led to cleaning up campaigns 

which have meant considerable savings for the 

municipality. With the help of similar efforts playing 

fields in villages can be put in order, meeting places 

in the form of simple buildings set up and play areas 

arranged. During the period of reconstruction after 

the Second World War this type of voluntary work 

played an important role in both Norwegian and Finnish 

society. The tradition has been kept alive more or 

less of necessity. The Swedish equivalent of this 
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tradition which figured prominently in rural society, 

largely disappeared in the post war welfare society. 

Attempts were made to revive the spirit of 

'neighbourliness' through village development 

projects. However, in Sweden today it is the local 

government employees" knowledge and abilities in 

addition to their professional skills which are seen 

as unexploited resources. 

The effectivity goal has also been difficult to 

realize. There have mainly been organizational changes 

intended to influence the norms and behaviour of 

politicians and officers. Some inter-departmental 

working has also been achieved. One example is that 

schools are used during the evening by pensioners and 

other groups. Premises have also been utilized jointly 

for example for leisure and cultural activities. On 

the other hand there is no evidence of joint working 

in the case of service provision such as common 

measures in social and leisure matters. 

The expectations of reduced bureaucracy i.e. to 

simplify and shorten the time taken to process an item 

and thus contribute to quicker decisions, have not 

been fulfilled. In Norway and Finland, where 

neighbourhood councils do not have their own 

administrative organization, it is even possible to 

discern a certain tendency towards increased 

bureaucracy. The ordinary administration receives many 

more items to deal with, particularly when, as in 

Oslo, it is a matter of letting neighbourhood councils 

take care of matters which are not the responsibility 

of any other municipal body. Even in Sweden it is 

possible to trace some growth in bureaucracy. In many 

places neighbourhood councils become yet another stage 

in the decision making process, which is thereby 

lengthened. 

Contrary to the efforts to make savings and 

'increase effectivity', the initial costs of 

neighbourhood councils have been greater than 

calculated. The high costs during the years directly 

after their establishment, have, very probably, caused 



215 

many municipalities to refrain from introducing them. 

It is, "however, important to differentiate between the 

short and long term economic effects. It is difficult, 

on the basis of the research so far carried out, to 

find clear evidence that neighbourhood councils really 

are a burden on the municipal budget. Increased costs 

can, of course, also be seen as an effect of the 

traditional administrative apparatus' possibly 

temporary resistance in the fear of itself becoming 

superfluous. 

Neighbourhood Councils - Part of a Whole 

All political systems fulfil certain functions. They 

articulate and aggregate demands and viewpoints and 

decide, amongst other things, how production should be 

organized, distributed, and financed. In order for the 

policies pursued to be regarded as legitimate, it is 

necessary for certain minimum demands to be satisfied. 

In a democracy it is important that citizens 

participate in such a way that their demands are 

mediated to the decision makers. The voters are 

expected to put forward wishes and demands concerning 

the way in which society should be constructed and 

governed. Their task is to articulate their desires 

both by participating in elections and by exerting 

their influence in other ways between elections. The 

decision makers should preferably be recruited so that 

they are representative of the people. A prerequisite 

for wishes and demands to be taken into consideration 

in the political process is that communication 

functions between elector and elected. If this 

happens, then decisions can'be taken and carried out 

according to those principles and economic conditions 

which, at any particular time, are the most 

advantageous from the viewpoint of both electors and 

elected. 

In my study of neighbourhood councils I have 

analyzed how these small geographical units affect 
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participation, recruitment, articulation of demands, 

and communication between elector and elected. The 

findings are summarized below: 

Participation is slightly improved. The 

introduction of neighbourhood councils means that the 

number of representative posts is increased and that 

more people are given political responsibilities. Also 

people who have not previously been engaged in 

municipal affairs are assigned such positions. 

Citizens participate in the official meetings arranged 

by the neighbourhood councils when the issues in 

question are of importance to them. Those taking part 

are usually people who have previously made use of 

other means of exerting influence. Nevertheless, even 

'passive' citizens have become engaged, if only in a 

very limited degree. At least in Sweden there is -

where there are neighbourhood councils - a 

demonstrable but very small increase in political 

party activity. 

The selection of elected representatives, i.e. 

recruitment works in more or less the same way 

regardless of whether or not there are neighbourhood 

councils. The nomination of members and substitutes 

are made by the political parties. In all the 

municipalities there is some new recruitment. 

Neighbourhood councils have, compared with other 

committees, slightly more women and younger people 

amongst their members. 

In three Nordic municipalities the circle of 

elected representatives has been widened through the 

application of principles other than the conventional 

ones in the selection process. In Helsinki sub-

municipal associations nominate their own candidates, 

some of whom are politically independent. Direct 

election of representatives has been tested in the 

Norweigan municipality of Ringebu. The nomination of 

candidates for election is made by a non-party 

political working group appointed by the municipal 

council. Finally, in Oslo representatives of different 

interest groups are given the opportunity to 
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participate in the neighbourhood council's committee 

work. 

The inhabitants' opportunities to articulate 

their demands and wishes alter, when neighbourhood 

councils are set up. They obtain yet another channel 

through which they can pass on their viewpoints to the 

decisionmaking authorities. The inhabitants in the 

municipal sub-area are able to make proposals on 

various issues directly to the neighbourhood council. 

Such initiatives have, however, been rare in all the 

cases discussed here. On the other hand, it is 

relatively common for societies and organizations to 

put forward proposals. According to both citizens and 

sub-municipal politicians the articulation of demands 

is made easier because the questions dealt with in 

neighbourhood council committee meetings can be 

formulated in non-departmental terms and in more every 

day language. 

The conditions for communication between elector 

and elected are changed in several ways by the 

introduction of neighbourhood councils. The 

politicians obtain a forum in which they can anchor 

their ideas and proposals and thus gain legitimacy for 

their decisions affecting the distribution of 

resources in society. There is, however, a certain 

tendency for neighbourhood councils to lead to the 

conflicts between different areas of the municipality 

becoming more pronounced than previously. 

Representatives for interest groups, which also 

have a political base, obtain a forum, through for 

example participation in a neighbourhood council's 

committee work, in which they have the oppotunity to 

seek support for their proposals. This facilitates the 

legitimization of the policies pursued and widens the 

network between different actors with direct access to 

decision making. 

Geographical proximity is an important factor with 

regard to the prerequisites for communication. It 

means that the elected representatives are easier to 

recognise and reach informally when a particular 
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matter is current. Those who sit in the neighbourhood 

councils are comparatively well acquainted with the 

local area's problems and development potential, which 

increase the general public's faith in politicians. In 

this way citizens' contacts with political bodies are 

made less dramatic. Both the identification of 

problems and agenda setting become less 

departmentalized. The analysis of neighbourhood 

council activities shows that, where neighbourhood 

councils exist, greater consideration is given to 

geographical (rather than departmental) principles in 

the distribution and redistribution of services and 

welfare. 

The fact that neighbourhood councils make it easier 

for geographical interests to make themselves felt is 

not, however, necessarily valued positively. Instead 

it is often argued, by people who are sceptical* of 

the on-going decentralization, that increased 

flexibility in the distribution of welfare can lead to 

the breakdown of the principle of equal services for 

all. As is clear from what has been said previously, 

it is usually a small group of citizens with good 

resources, already able to use existing channels, who 

make their voices heard. It is not possible, on the 

basis of the material presented here, to determine the 

extent to which the critics have grounds for their 

suspicions. Neighbourhood councils have had far too 

limited tasks for them to have been able, during the 

relatively short time they have been in existence, to 

influence the principle of equal services for all to 

* Scepticism and criticism of neighbourhood 
councils is widespread amongst those who continue 
to cherish a belief in the possibility of steering 
from the centre in such a way that the interests of 
vulnerable groups in society are protected. Support 
for neighbourhood councils is found, on the one 
hand, amongst municipal politicians who have 
experienced difficulties in legitimating 
traditional distribution policies and, on the other 
hand, amongst groups who consider that the 
principle of equal services for all has now served 
its purpose. 
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any appreciable extent. 

* * * 

Neighbourhood councils" total effect on the political 

system forms a step along the road toward the 

interactive democratic model*. According to this 

model the elected representatives" task is to see that 

citizens' participation in politics increases. 

Further, interaction results in the politicians 

becoming more representative for their voters and in 

the spreading and strengthening of citizens' influence 

in the political decision making process. 

My analysis shows that neighbourhood councils 

change the prerequisites for communication between 

elector and elected and thereby create a slightly 

greater legitimacy for the policies pursued. 

Neighbourhood councils contribute in shaping a profile 

for municipal interests in the production of public 

services. In the long term, however, this can lead to 

conflicts between the national and municipal levels. 

The municipalities' growing role within the public 

sector means that, not infrequently, it is necessary 

to legitimize municipal policy for the state. It is 

obvious that decisions and measures at sub-municipal 

level, in the same way as at municipal level, can not 

be steered and controlled in a simple way by national 

political bodies. 

In order to understand how and why neighbourhood 

councils have come into being and how and why some of 

them have endured and been further developed, it is 

necessary to pay attention to a number of factors. 

Countries' traditions and characteristics - such as 

the size of the public sector and local government's 

share of it, the size of municipalities, municipal 

amalgamations and organization - and political culture 

manifested in terms of different actors' attitudes and 

* Lewin 1970. 
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behaviour, are important in this context. It is the 

interplay between these factors which determines 

whether neighbourhood councils are established and 

what form their activities take. It is clear that 

where neighbourhood councils exist they form a source 

of further variation within as well as between the 

Nordic countries. However, it must be pointed out that 

the process of regeneration taking place in the Nordic 

municipalities is expressed in many other ways. That 

which is achieved with neighbourhood councils in one 

place may be attained elsewhere through, for example, 

setting up experiments with "free municipalities" 

(municipalities freed from certain central government 

controls), user participation, déconcentration and so 

forth. Neighbourhood councils are thus an innovative 

and substitutable part of a complex organizational 

whole. 
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ende lagstiftning om stadsdelsråd 

- Motion 1953:51 av herr Yngve Larsson m fl (fp) om 
inrättande av lokala råd i vissa stadsdelar (stads
delsråd ) 

- Motion 1962:71 av herr Kurt Olsson m fl angående ut
redning om inrättande av stadsdelsråd 

- Motion 1962:112 av herr Harald Mårtens m fl (fp) an
gående utredning om den kommunala demokratins verk
samhetsformer i Stockholm 

Umeå kommun (1973a). Kommunkansliet. Organisationsav
delningen. PM 1973-10-26. 

Umeå kommun (1973b). Sammanläggningsdelegerade. Proto
koll paragraf 181. 

Umeå kommun (1974a) "Motion angående uppdelning av 
kommunen i kommundelar m m." Kommunkansliet: Utlåtande 
nr 86. 

Umeå kommun (1974b) "Inrättande av kommundelsråd." 
Kommunkansliet: Utlåtande nr 87. 

Umeå kommun (1974c) "Val av ledamöter och suppleanter 
i kommundelsråden." Kommunkansliet: Memorial nr 189. 

Umeå kommun (1980a). "Diskussionsförslag rörande för
söksverksamhet med lokala organ i Umeå kommun." Umeå: 
Kommunaldemokratiska arbetsgruppen, PM 
1980-01-31. 

Umeå kommun (1980b). "Kommundelsnämnderna, ett försök 
med lokal beslutanderätt." Umeå: Kommunaldemokratiska 
arbetsgruppen, PM 1980-09-19. 

Umeå kommun (1984). "Holmsundsutredningen. Förslag 
till vidgad försöksverksamhet med kommundelsnämnder." 

Umeå kommunfullmäktige. Handlingar. Motion nr 30/1971, 
nr 5/1974, protokoll, paragraf 167/1972, 106/1974, 
107/1974, 151/1974, 223/1974. 
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Örebro kommun (1980). "Kommunde1snämnder, ett försök 
med lokal beslutanderätt." Handlingar nr 172. 

Örebro kommun (1982). "Kommundelsnämnder i hela Örebro 
- uppgiftsfördelning, arbetsformer och ledningsorgani
sation." Handlingar nr 136. 

II OFFICIELLT TRYCK 

Danmark 

Debatt i Folketinget 

Folketingstidende 1968-69. Forhandlinger II sp 5261-
5299. (Förste behandling af forslaget til lov om revi
sion af den kommunale inddeling i Århus, Odense og 
Ålborg byområder.) 

Folketingstidende 1968-69. Forhandlinger III sp 6841-
6887. (Anden behandling af forslag til lov om revision 
af den kommunale inddeling i Århus, Odense og Ålborg 
byområder.) 

Folketingstidende 1976-77. 1. samling Forhandlinger II 
sp 2131. (Forslag til lov om Köbenhavns kommunes sty
relse . ) 

Folketingstidende 1976-77. 2. samling Forhandlinger 
III sp 3269-3304. (Förste behandling af forslag til 
lov om Köbenhavns kommunes styrelse.) 

Folketingstidende 1976-77. 2. samling Forhandlinger 
III sp 4875-4890. (Anden behandling af forslag til lov 
om Köbenhavns kommunes styrelse.) 

Folketingstidende 1977-78. Forhandlinger I sp 1307-
1308. (Forslag til folketingsbeslutning om opdeling af 
Köbenhavns kommune i fiere selvstaendige kommuner samt 
etablering af et stadsamt.) 

Folketingstidende 1977-78. Forhandlinger I sp 1644-
1672. (Förste behandling af: Forslag til folketingsbe
slutning om opdeling af Köbenhavns kommune i fiere 
selvstaendige kommuner samt etablering af et stads
amt . ) 

Folketingstidende 1977-78. Forhandlinger III sp 2418-
2436. (Redegörelse af 23/11-77 om kommunalt naerdemo-
krati.) 

Folketingstidende 1977-78. Forhandlinger III sp 2948-
3020. (Forhandling om indenrigsministerens redegörelse 
af 23. november 1977: Redegörelse om kommunalt naerde-
mokrati.) 
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Folketingets motioner 

Folketingstidende 1968-69. Tillaeg A II sp 4371-4432. 
(Forslag til Lov om revision af den kommunale indde-
ling i Århus, Odense og Ålborg byområder. Lovforslag 
nr 230.) 

Folketingstidende 1977-78. Tillaeg A I sp 1387-1390. 
(Forslag til folketingsbeslutning om opdeling af Kö-
benhavns kommune i fiere selvstaendige kommuner samt 
etablering af et stadsamt.) 

Offentlig utredning 

Betaenkning 798/1977. "Kommunalt naerdemokrati." Rede-
görelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af inden-
rigsministeren. Köpenhamn: Statens Trykningskontor. 

Regeringens propositioner 

Folktingstidende 1976-77. 2. samling Tillaeg A I sp 
917-954. (Forslag til lov om Köbenhavns kommunes sty
relse. Lovforslag nr L 42.) 

Folketingstidende 1976-77. 1. samling Tillaeg A II sp 
2193-2230. (Forslag til lov om Köbenhavns kommunes 
styrelse. Lovforslag nr L 126.) 

Statistiska årsböcker 

"Dansk statistisk årbog 1951." Köpenhamn: Det statis-
tiske departementet. 

"Dansk statistisk årbog 1960." Köpenhamn: Det statis
ti ske departementet. 

"Dansk statistisk årbog 1983." Köpenhamn: Danmarks 
Statistik. 

Utskottsbetänkanden 

Folketingstidende 1968-69. Tillaeg B sp 2017-2028. 
(Betaenkning over forslag til lov om revision af den 
kommunale inddeling i Århus, Odense og Ålborg byom
råder . ) 

Folketingstidende 1976-77. 2. samling Tillaeg B sp 
565-570. (Betaenkning over forslag til lov om Köben
havns kommunes styrelse.) 
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Finland 

Finlands författningssamling 

"Kommunallag" 642/1948. 

"Kommunallag" 953/1976. 

Offentliga utredningar 

Kommi 11 else tänkande 1969: Al. "Heisingin kaupungin ja 
sen lähikuntien erinäisten yhteisten tehtävien "hoidon 
järjestäminen. Kunnallisen yhteistoiminnan järjestys-
muotokomitean I mietintö." Helsingfors: Statens tryc-
kericentral. 

Kommittébetänkande 1969:A5. "Kunnallisen yhteistoimin
nan järjestysmuotokomitean III mietintö." Helsingfors: 
Statens tryckericentral. 

Kommittébetänkande 1971 :A21. "Utkast till kommunalför
valtningskommitténs 1. betänkande. Nya kommunallagen 
och därtill anslutna lagar." Helsingfors: Statens 
tryckericentral. 

Kommitte'betänkande 1973:60. "Kommunal förvaltningskom
mitténs betänkande. Nya kommunallagen och därtill an
slutna lagar." Helsingfors: Statens tryckericentral. 

Kommitte'betänkande 1981:54. "Betänkande avgivet av 
kommissionen för medborgarinflytande på boendemiljön." 
Helsingfors: Statens tryckericentral. 

Kommitte'betänkande 1982:22. "Betänkande avgivet av 
närdemokratikommissionen." Helsingfors: Statens tryc
kericentral . 

Kommittébetänkande 1985:50. "Betänkande av kommissio
nen för kommunala folkomröstningar." Helsingfors: Sta
tens tryckericentral. 

Regeringens propositioner 

Proposition nr 138, 1975 II rd. Regeringens proposi
tion till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
kommunala vallagen och lag om val av kommundelsfull
mäktige . 

Proposition nr 140, 1975 II rd. Hallituksen esitys 
eduskunnalle kunnallislaiksi ja siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Proposition nr 12, 1981 rd. Regeringens proposition 
till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kom
munallagen . 
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Riksdagens motion 

Motion nr 570, 1975 II rd. Ehdotus kunnallislaiksi. 

Riksdagens protokoll 

Riksdagens protokoll 1978/3. "Regeringens redogörelse 
till riksdagen angående den nya kommunallagens verk
ningar på kommunalförvaltningen", 2786-2795. 

Statistiska årsböcker 

"Statistisk årsbok för Finland 1953." Helsingfors: 
Statistiska Centralbyrån. 

"Statistisk årsbok för Finland 1960." Helsingfors: 
Statistiska Centralbyrån. 

"Statistisk årsbok för Finland 1984." Helsingfors: 
Statistikcentralen. 

Utskottsbetänkande 

II LaUB nr 1, 1976 rd. Andra lagutskottets betänkande 
nr 1 med anledning av regeringens proposition med för
slag till kommunallag och därtill anslutna lagar. 

Norge 

Debatter i Stortinget 

Stortingstidende 1970/71, 2024-2042. Interpellas jon 
fra repr. Dyring om ny vurdering av den kommunale 
inndeling og det lokale demokrati. 

Stortingstidende 1972/73, 259-260. Grunngitt spörsmål 
fra repr. Seip om adgang for kommuner til å opprette 
kommunedelsutvalg. 

Norges lover 

Lov av 12. november 1954 om styret i herreds- og by-
kommunene med endringer, sist ved lov av 18. april 
1980 nr 8. 

Offentliga utredningar 

NOU 1974:5. "Lokalutvalg i kommunene. Delutredning av 
13. desember 1973 fra Hovedkomitéen for reformer i lo
kalförvaltningen." Oslo: Universitetsförlaget. 

NOU 1974:53. "Om mål og retningslinjer for reformer i 
lokalförvaltningen." Oslo: Universitetsförlaget. 
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NOU 1979:5. "Bypolitikk." Oslo: Universitetsförlaget. 

NOU 1982:3. "Maktutredningen. Slutrapport." Oslo: Uni
versitetsförlaget . 

Statistiska årsböcker 

"Norsk statistisk årbok 1950." Oslo: Statistisk Sen-
tralbyrå. 

"Norsk statistisk årbok 1960." Oslo: Statistisk Sen-
tralbyrå. 

"Norsk statistisk årbok 1984." Oslo: Statistisk Sen-
tralbyrå. 

Regeringens propositioner 

Odelstingsproposisjon nr 6 (1976-77) om myndighet for 
kommunene til å stille midier til rådighet for lokal-
utvalg. 

St meld nr 16 (1979-80). "Bedre naermiljö." 

St meld nr 17 (1979-80). "Bypolitikk." 

St meld nr 79 (1980-81). "Langtidsprogrammet 1982-85." 

Utskottsbetänkande 

Innst S nr 281 (1979-80). "Innstilling fra Kommunal
og miljövernkomiteen om bedre naermiljö." 

Sverige 

Departementsserien 

DsKn 1979:10. "Lokala organ i kommunerna. Modeller för 
försöksverksamhet." Betänkande II av kommunaldemokra
tiska kommitte'n. Stockholm: Liber. 

DsKn 1979:11. "Specialreglerade uppgifter för lokala 
organ i kommunerna." Betänkande III av kommunaldemo
kratiska kommittén. Stockholm: Liber. 

DsKn 1979:14. "Från socken till kommunblock. En studie 
av kommunala indelningar och indelningsreformer i Sve
rige." Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. 

DsKn 1981:8. "Direktvalda lokala organ. En principdis
kussion. " Betänkande VI av kommunaldemokratiska kom
mittén. Stockholm: Liber. 
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DsC 1984:1. "Försök med ökad kommunal självstyrelse. 
Betänkande av stat-kommunberedningen." Stockholm: 
Liber. 

Offentliga utredningar 

SOU 1965:6. "Om den kommunala självstyrelsens lokala 
förankring." Stockholm: Esselte. 

SOU 1972:52. "Rapport angående kommunal information 
m m." Stockholm: Allmänna förlaget. 

SOU 1974:84. "Stat och kommun i samverkan." Stockholm: 
LiberFörlag/Allmänna förlaget. 

SOU 1975:41. "Kommunal demokrati." Stockholm: Liber/-
Allmänna förlaget. 

SOU 197 5:46. "Kommunal organisation och information." 
Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förlaget. 

SOU 1982:5. "Förtroendevalda i kommuner och lands
tingskommuner." Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. 

SOU 1985:28. "Aktivt folkstyre i kommuner och lands
ting." Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. 

Regeringens propositioner 

Proposition 1961:180 angående översyn av rikets indel
ning i borgerliga primärkommuner. 

Proposition 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kom
munallag m m. 

Proposition 1978/79:181 om lokala organ i kommunerna. 

Proposition 1979/80:54 om försöksverksamhet med lokala 
organ för specialreglerad förvaltning i kommunerna. 

Proposition 1983/84:152 om försök med ökad kommunal 
självstyrelse. 

Proposition 1986/87:91 om aktivt folkstyre i kommuner 
och landsting. 

Riksdagens motioner 

Motion 1961:858 AK (Likalydande 1961:713 FK) av herr 
Hamrin i Kalmar m fl (fp) i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition nr 180, angående Översyn av rikets indel
ning i borgerliga primärkommuner. 

Motion 1962:299 AK (Likalydande 1962:246 FK) av herr 
Hagberg m fl (k) om ökat medborgarinflytande över den 
kommunala verksamheten. 
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Motion 1969:162 FK (Likalydande 1969:177 AK) av herr 
Lundström m fl (fp) om inrättande av stadsdelsråd och 
kommundelsråd. 

Motion 1969:166 FK (Likalydande 1969:174 AK) av herrar 
Skagerlund och Axelson (fp) om inrättande av kommun-
delsråd . 

Motion 1969:487 AK av herrar Sjönell och Sundman (cp) 
angående den kommunala självstyrelsens medborgerliga 
förankring. 

Motion 1970:306 AK (Likalydande 1970:269 FK) av herr 
Holmberg m fl (m) om åtgärder för att fördjupa och 
stärka det svenska folkstyret. 

Motion 1970:445 FK (Likalydande 1970:492 AK) av herr 
Helén m fl (fp) om åtgärder för att stärka demokratin. 

Motion 1970:635 AK (Likalydande 1970:539 FK) av herr 
Hedlund m fl (cp) angående den kommunala demokratin. 

Motion 1971:86 av herr Helén m fl (fp) angående när
demokrati . 

Motion 1971:114 av herr Bohman m fl (m) om åtgärder 
för att stärka demokratin. 

Motion 1971:228 av herr Hedlund m fl (c) angående den 
kommunala demokratin. 

Motion 1972:51 av herr Fälldin m fl (c) angående den 
kommunala demokratin. 

Motion 1972:52 av herr Helén m fl (fp) angående kommu
nal närdemokrati. 

Motion 1972:294 av herr Bohman m fl (m) i anledning 
av proposition 1972:1 (se punkt 4 "Ett levande folk
styre " ) . 

Motion 1972:806 av herr Wijkman och fru Mogård (m) om 
inrättande av kommundelsråd. 

Motion 1973:116 av herr Helén m fl (fp) om kommunal 
närdemokrati. 

Motion 1973:966 av herr Fälldin m fl (c) angående den 
kommunala demokratin. 

Motion 1973:970 av herrar Komstedt och Werner i Malmö 
(m) om vidgad kommunal demokrati. 

Motion 1974:142 av herr Fälldin m fl (c) angående den 
kommunala demokratin. 

Motion 1974:348 av herr Helén m fl (fp) om kommunal 
närdemokrati. 
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Motion 1974:1187 av herr Schött m fl (m) om en fördju
pad kommunal demokrati. 

Motion 1975:93 av herr Bohman m fl (m) om fördjupning 
och utbyggnad av demokratin. 

Motion 1975:676 av herr Romanus (fp) om kommunal när
demokrati . 

Motion 1975:983 av herr Andersson i Nybro m fl (c) om 
kommundelsfullmäktige. 

Motion 1975:1751 av herr Andersson i Nybro m fl (c) om 
skapande av lokala miljöer. 

Motion 1975/76:913 av herr Schött (m) om den kommunala 
demokratin. 

Motion 1975/76:1979 av herr Bohman m fl (m) om den 
ekonomiska politiken (se s 19 om kommundelsråd). 

Motion 1975/76:1980 av herr Bohman m fl (m) om fördju
pad demokrati m m. 

Motion 1976/77:5 av herr Werner m fl (vpk) med anled
ning av proposition 1975/76:187 om kommunal demokrati, 
ny kommunallag m m. 

Motion 1978/79:814 av Hilding Johansson m fl (s) om 
kommunala distriktsnämnder. 

Motion 1978/79:675 av Torbjörn Falldin m fl (c) om åt
gärder mot byråkrati, för decentralisering och för 
ökad kommunal demokrati. 

Motion 1978/79:1108 av Gösta Bohman m fl (m) om den 
ekonomiska politiken (se s 301 om kommundelsråd och 
distriktsnämnder). 

Motion 1978/79:2467 av Lars Werner m fl (vpk) med an
ledning av propositionen 1978/79:111 om åtgärder mot 
krångel och onödig byråkrati m m. 

Motion 1978/79:2536 av Karl Boo m fl (c) med anledning 
av propositionen 1978/79:181 om lokala organ i kommu
nerna . 

Motion 1978/79:2537 av Anna Eliasson m fl (c) med an
ledning av propositionen 1978/79:181 om lokala organ i 
kommunerna. 

Motion 1979/80:125 av Hilding Johansson m fl (s) med 
anledning av proposition 1979/80:54 om försöksverksam
het med lokala organ för specialreglerad förvaltning i 
kommunerna. 
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Motion 1979/80:128 av Britta Hararnarbaeken m fl (c, m, 
fp) med anledning av propositionen 1979/80:54 om för
söksverksamhet med lokala organ för specialreglerad 
förvaltning i kommunerna. 

Motion 1981/82:2080 Britta Hammarbacken m fl (c) Åt
gärder för att befrämja livskvalitet. 

Motion 1982/83:1127 Torbjörn Fälldin m fl (c) Den kom
munala demokratin. 

Motion 1983/84:1353 Torbjörn Fälldin m fl (c) Den kom
munala demokratin. 

Motion 1983/84:2129 Olof Johansson och Karin Andersson 
(c) Försök med kommunal demokratisk förnyelse i Stock
holm, m m. 

Motion 1983/84:2867 Karin Söder m fl (c) Försöksverk
samhet med ökad kommunal självstyrelse (prop 1983/84: 
152) . 

Motion 1983/84:2868 Jan-Erik Wikström m fl (fp) För
söksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse (prop 
1983/84:152). 

Riksdagens protokoll 

Andra kammarens protokoll 1962:8. "Översyn av rikets 
indelning i borgerliga primärkommuner." 

Andra kammarens protokoll 1969:38. "Inrättande av kom-
mundelsråd och andra åtgärder för att stärka den kom
munala självstyrelsens medborgerliga förankring." 

Första kammarens protokoll 1962:8. "Ang översyn av ri
kets indelning i borgerliga primärkommuner." 

Första kammarens protokoll 1969:38. "Om inrättande av 
kommundelsråd." 

Riksdagens protokoll 1970:25. "Om åtgärder för att 
fördjupa och stärka det svenska folkstyret." 

Riksdagens protokoll 1971:44/45. "Kommundelsråd." 

Riksdagens protokoll 1972:41. "Kommunal demokrati." 

Riksdagens protokoll 1973:37. "Den kommunala demokra
tin. " 

Riksdagens protokoll 1974:105. "Den kommunala demokra
tin m m. " 

Riksdagens protokoll 1975:36. "Vissa kommunala frå
gor . " 

Riksdagens protokoll 1976/77:87. "Ny kommunallag m m." 
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Riksdagens protokoll 1978/79:152, paragraf 11. 

Riksdagens protokoll 1979/80:50. "Försöksverksamhet 
med lokala organ för specialreglerad förvaltning i 
kommunerna." 

Riksdagens protokoll 1982/83:100. "Kommunala frågor." 

Riksdagens protokoll 1983/84:159. "Försöksverksamhet 
med ökad kommunal självstyrelse." 

Riksdagens protokoll 1984/85:27. "Kommunala frågor." 

Statistiska årsböcker 

"Statistisk årsbok för Sverige 1951." Stockholm: Sta
tistiska Centralbyrån. 

"Statistisk årsbok för Sverige 1961." Stockholm: Sta
tistiska Centralbyrån. 

"Årsbok för Sveriges kommuner 1985." Stockholm: Sta
tistiska Centralbyrån. 

Svensk författningssamling 

SFS 1970:296 "Lag om social centralnämnd." 

SFS 1971:290 "Förvaltningslag." 

SFS 1977:179 "Kommunallag." 

SFS 1979:408 "Lag om vissa lokala organ i kommunerna." 

SFS 1979:1167 "Lag om ändring i lagen (1979:408) om 
vissa lokala organ i kommunerna." Ändringar SFS 1981: 
46, SFS 1983:304. 

SFS 1980:620 "Socialtjänstlag." 

Utskottsbetänkanden 

KU 1962:1. Konstitutionsutskottets utlåtande i anled
ning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angå
ende översyn av rikets indelning i borgerliga primär
kommuner ävensom i ämnet väckta motioner. 

KU 1969:38. Konstitutionsutskottets utlåtande i anled
ning av motioner om inrättande av kommundelsråd och 
andra åtgärder för att stärka den kommunala självsty
relsens medborgerliga förankring. 

KU 1970:29. Konstitutionsutskottets utlåtande i anled
ning av motioner angående den kommunala demokratin. 
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KU 1971:20• Konstitutionsutskottets betänkande i an
ledning av motioner angående kommundelsråd. 

KU 1972:9. Konstitutionsutskottets betänkande i anled
ning av motioner angående kommunal demokrati. 

KU 1973:7. Konstitutionsutskottets betänkande med an
ledning av motioner angående den kommunala demokratin. 

KU 1974:30. Konstitutionsutskottets betänkande med an
ledning av motioner rörande den kommunala demokratin 
m m. 

KU 1975:7. Konstitutionsutskottets betänkande med an
ledning av motioner rörande vissa kommunala frågor. 

KU 1976/77:25. Konstitutionsutskottets betänkande med 
anledning av propositionerna 1975/76:187 om kommunal 
demokrati, ny kommunallag m m och 1976/77:1 om minskad 
detaljreglering av kommunerna samt motioner. 

KU 1978/79:36. Konstitutionsutskottets betänkande med 
anledning av propositionen 1978/79:181 om lokala organ 
i kommunerna. 

KU 1979/80:27. Konstitutionsutskottets betänkande med 
anledning av propositionen 1979/80:54 om försöksverk
samhet med lokala organ för specialreglerad förvalt
ning i kommunerna samt motioner. 

KU 1982/83:21. Konstitutionsutskottets betänkande om 
kommunala frågor. 

KU 1983/84:32. Konstitutionsutskottets betänkande om 
försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse 
(prop 1983/84:152). 

KU 1984/85:6. Konstitutionsutskottets betänkande om 
kommunala frågor. 

Övrigt 

Kommunaldepartementet (1985) "Desentralisering til un-
derkommunalt nivå (Kommunedelsforvaltning)." Oslo: 
Kommunaldepartementet. 

Kommundepartementet (1981) "Lokala organ. Ett sätt att 
förbättra den kommunala demokratin." Stockholm: Kom
mundepartementet . 

NU 1975:38. "Nordisk statistisk årsbok." Stockholm: 
Nordiska Rådet. 

NU 1981:15. "Nordisk statistisk årsbok." Stockholm: 
Nordiska Rådet och Nordiska Statistiska Sekretariatet. 

NU 1982:12. "Nordisk förvaltningsordbok." Stockholm: 
Nordiska Rådet och Föreningarna Norden. 
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NU 1984:16. "Nordisk statistisk årsbok." Stockholm: 
Nordiska Rådet och Nordiska Statistiska Sekretariatet. 

OECD Economic Outlook (1985) "Historical Statistics 
1960-1984." Paris: OECD. 
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BILAGA 1 

Finland: Kommunallagens regler om kommundels-

förvaltning (kap 10) 

Kommundelsförvaltning 

§ 98 

Införande och upphävande 

Kommunfullmäktige kan besluta, att i kommunen införes 

förvaltning som gäller dess delområden eller några 

eller något av dessa på så sätt i detta kapitel stad

gas . 

Fullmäktige skall för kommundelsförvaltningen god

känna instruktion, i vilken bestämmes om förvaltning

ens distriktsindelning, uppgifter och organisations

form samt delområdets namn. 

Fullmäktige kan besluta, att kommundelsförvaltning 

skall upphöra. 

Ovan i 1 och 3 mom. nämnda beslut av fullmäktige 

skall fattas minst åtta månader före det årsskifte då 

beslutet träder i kraft. Länsstyrelsen skall underrät

tas om beslutet. 

§ 99 

Kommunde1s fu1lmäkti ge 

För kommundel väljs kommundelsfullmäktige med udda an

tal medlemmar, minst 11 och högst 25, i enlighet med 

vad i instruktionen för kommundelsförvaltningen före-

skrives. 

Kommundelsfullmäktiges medlemmar utses vid val, som 

förrättas i samband med kommunalval och om vilka är 

särskilt stadgat, för en tid som motsvarar medlemmar

nas i kommunfullmäktige mandattid. Genom instruktion 

utfärdad bestämmelse om antalet medlemmar kan ej änd

ras efter april månad det år valet förrättas. 
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Valbar till kommundelsfullmäktige är kommunmedlem, 

som är valbar till kommunfullmäktige och som har hem

ort inom kommundelen. 

§ 100 

Anslag 

Kommunfullmäktige besluter om beviljande av anslag, 

vilka ställes till kommundelsfullmäktiges disposition 

för handhavande av deras uppgifter. 

§ 101 

Beredning och verkställighet 

Beredning av kommundelsfullmäktiges ärenden samt verk

ställigheten av deras beslut ombesörjes av kommunsty

relsen, biträdd av vederbörande nämnder och direktio

ner, i den ordning som är bestämd i instruktionen för 

kommundelsförvaltningen. 

§ 10 2 

Tillämpning av stadgandena 

Beträffande kommundelsfullmäktige gäller i tillämpli

ga delar på motsvarande sätt vad i 26 § 1 mom. 30 § 

1 mom. 32 § 1 mom. samt 36, 39, 42-49, 51 och 52 §§ är 

stadgat om kommunfullmäktige. Vad i 22 § 2 mo m. är 

stadgat om fullmäktige gäller även medlem i kommun-

delsfullmäktige. Angående honom gäller vad i andra me

ningen av 25 § 1 mom. är stadgat. Vid tillämpningen av 

48 § anses kommunstyrelses ordförande, kommundirektör 

och biträdande kommundirektör dock ha endast rätt, men 

icke skyldighet att närvara vid kommundelsfullmäktiges 

sammanträde. 

På kommundelsfullmäktige tillämpas dessutom på mot

svarande sätt vad i 63 § 1 och 2 mom. och 72 § är 

stadgat om nämnd. 
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§ 151 

Val av kommundelsfullmäktige 

(388/81) Med avvikelse från vad i 99 § 2 mom. är 

stadgat utses för kommundelsförvaltning kommundels-

fullmäktige genom val som förrättas av kommunfullmäk

tige för de mandattider som varar till utgången av 

åren 1980 och 1984. 
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BILAGA 2 

Norge: Opprettelse av faste utvalg (kommunallagen) 

§ 25 Kommunestyret kan opprette faste utvalg for 

kommunale formål eller for avdelinger av den 

kommunale virksorrihet som ikke ved lov er lagt 

under eget styre. 

Kommunestyret fastsetter ved alminnelige 

foreskrifter området for disse utvalgs virksom-

het. Denna virksomhet kan utstrekkes til også å 

omfatte gjöremål som etter denne lov kan 

tillegges formannskapet; å ansette leder av 

kommunal förvaltningsgren kan likevel ikke 

overdras til utvalg. Kommunestyret kan dessuten 

på naermere fastsatte vilkår bevilge belöp til 

fri rådighet for utvalg som opprettes for 

besternte områder av kommunen (lokalutvalg). 

§ 26 Kommunestyret fastsetter hvor mange medlemmer 

det skal vaere i "hvert av de faste utvalg. Så-

fremt kommunestyret ikke bestemmer noe annet, 

avgjör formannskapet "hvem som skal vaere formann 

og varaformann. 

Medlem av formannskapet kan ikke velges inn i 

slikt utvalg som er nevnt i § 24 nr 6. 

§ 27 Formannen kaller sammen utvalget når "han finner 

det påkrevd, eller når utvalget vedtar det. 

Vedtak fattes med flertall av de stemmer som 

avgis. Står sterrimene likt, gjör formannens 

stemme utslaget. Ved valg gjelder bestemmelser-

ne i § 16 tredje og fjerde ledd, - idet valget 

fremmes som forholdsvalg når noe medlem krever 

det - og ved ansettelse bestemmelserne i 16 

tredje ledd. 

Der föres bok over utvalgets forhandlinger, 

og utskrift sendes kommunestyret etter dettes 

naermere bestemmelse. 
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BILAGA 3 

Sverige: Lagen om vissa lokala organ i kommunerna 

SFS 1979:1167 Lag om ändring i lagen (1979:408) om 

vissa lokala organ i kommunerna; 

utfärdad den 13 december 1979. 

1 § Kommunfullmäktige får tillsätta institutionssty

relser, distriktsnämnder, kommundelsråd och andra lo

kala organ med uppgifter som anges i 2 § , även om an

nat följer av kommunallagen (1977:179) eller av annan 

författning. Om det i lag eller annan författning 

finns en särskild bestämmelse om att en uppgift av ett 

visst närmare angivet slag inte får handhas av ett lo

kalt organ, gäller dock den bestämmelsen. 

2 § Ett lokalt organ kan ha till uppgift att 

1. för en del av kommunen eller för en eller flera 

anläggningar handha förvaltning och verkställighet som 

kan handhas av en eller flera sådana nämnder som avses 

i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) 

och att 

2. för en del av kommunen handha förvaltning och 

verkställighet som enligt lag eller annan författning 

eller enligt en statlig förvaltningsmyndighets beslut 

med stöd av författning ankommer på socialnämnden, 

barnavårdsnämnden, den kommunala nykterhetsnämnden, 

sociala centralnämnden, hälsovårdsnämnden, byggnads

nämnden, trafiknämnden och skolstyrelsen och som på 

grund av sin anknytning till kommundelen och beskaf

fenhet i övrigt lämpar sig för handläggning i ett lo

kalt organ. 

Uppgifter som avser statligt reglerade tjänster får 

inte handhas av ett lokalt organ. Regeringen får med

dela föreskrifter om undantag från vad som har sagts 

nu. 
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3 § Fullmäktige bestämmer de lokala organens uppgif

ter och verksamhetsområden. 

Befogenhet som en statlig förvaltningsmyndighet med 

stöd av författning har lämnat till en nämnd som avses 

1 2 § första stycket 2 får överföras till ett lokalt 

organ endast om förvaltningsmyndigheten medger det. 

4 § För lokala organ som har uppgifter enbart enligt 

2 § första stycket 1 denna lag gäller bestämmelserna i 

kommunallagen (1977:179) om nämnd som avses i 3 kap. 

13 § and ra stycket nämnda lag med de undantag som 

framgår av 5 § för sta och andra styckena denna lag. 

För lokala organ som har uppgifter enligt 2 § förs

ta stycket 2 skall vad i lag eller annan författning 

är föreskrivet om den särskilda nämnden gälla det lo

kala organet med de undantag som framgår av 5 §. 

5 § Ett lokalt organ får väcka ärende hos fullmäktige 

endast om fullmäktige har föreskrivit det. 

Om ett lokalt organ handhar förvaltning och verk

ställighet inom ett uppgiftsområde som för kommunen i 

dess helhet ankommer på en annan nämnd än kommunsty

relsen, får fullmäktige föreskriva att det lokala or

ganet skall lämna sitt budgetförslag till nämnden inom 

tid som kommunstyrelsen har bestämt. Nämnden skall i 

sådant fall med eget yttrande överlämna det lokala or

ganets budgetförslag till kommunstyrelsen. 

Ledamöter och suppleanter i lokala organ som har 

uppgifter enligt 2 § första stycket 2 väljs för den 

tid som fullmäktige bestämmer. 

Om kommunfullmäktige i en kommun där det finns so

ciala distriktsnämnder enligt lagen (1970:296) om so

cial centralnämnd m m inrättar lokala organ med upp

gifter som enligt lag eller annan författning ankommer 

på social centralnämnd, upphör distriktsnämndernas 

verksamhet när tjänstgöringstiderna för ledamöterna i 

de lokala organen börjar. Om fullmäktiges beslut inne

bär att redan inrättade lokala organ skall handha så

dana uppgifter, upphör distriktsnämndernas verksamhet, 
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nar de lokala organen övertar de nyss nämnda uppgif

terna . 

Vad som sagts nu om att social distriktsnämnds verk

samhet upphör gäller dock endast i fråga om de delar 

av kommunen där uppgifter som enligt lag eller annan 

författning ankommer på social centralnämnd skall 

handhas av lokala organ. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 

SFS 1981:46 Lag om ändring i lagen (1979:408) om vissa 

lokala organ i kommunerna; 

utfärdad den 15 januari 1981 

2 § Ett lokalt organ kan ha till uppgift att 

1. för en del av kommunen eller för en eller flera 

anläggningar handha förvaltning och verkställighet som 

kan handhas av en eller flera sådana nämnder som avses 

i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) 

och att 

2. för en del av kommunen handha förvaltning och 

verkställighet som enligt lag eller annan författning 

eller enligt en statlig förvaltningsmyndighets beslut 

med stöd av författning ankommer på socialnämnden, 

hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och 

skolstyrelsen och som på grund av sin anknytning till 

kommundelen och beskaffenhet i övrigt lämpar sig för 

handläggning i ett lokalt organ. 

Uppgifter som avser statligt reglerade tjänster får 

inte handhas av ett lokalt organ. Regeringen får med

dela föreskrifter om undantag från vad som har sagts 

nu. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
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SFS 1983:304 Lag om ändring i lagen (1979:408) om vis

sa lokala organ i kommunerna; 

utfärdad den 11 maj 1983. 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att i 2 § lagen 

(1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna ordet 

"hälsovårdsnämnden" skall bytas ut mot "miljö- och 

hälsoskyddsnämnden". 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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BILAGA 4 

Analyserna i kapitlen fem och sju baserar sig på föl
jande studier: 

Kommundelsråd i Umeå 

Genomförd: hösten 1978 - våren 1979 

Metoder : 

medborgarenkät (Umeå, urval 1 670 - bortfall 32%, 
Skellefteå, kontrollgrupp, urval 401 -
bortfall 30%) 

intervjuer med ordförande och sekreterare i varje råd 
(inget bortfall) 

enkät till ledamöter och suppleanter i råden (total
undersökning, 112 - bortfall 5% ordina
rie ledamöter, 29% suppleanter vilka 
exkluderades ur analysen) 

enkät till ordförande och vice ordförande i 
byggnadsnämnden 
fritidsnämnden 
hälso- och miljövårdsnämnden 
lokaltraf ikkommitte'n 
sociala centralnämnden 
tekniska nämnden 
trafiksäkerhetskommitten 
(bortfall - 2 vice ordförande) 

protokollstudie (åren 1974-1978) 

Publikationer : 

Gustafsson G, Kolarn K och Forslund P (1979) "Kom-
mundelsråd i Umeå." Umeå: Umeå universitet, Stats
vetenskapliga institutionen, forskningsrapport 3. 

Gustafsson G och Kolarn K (1980) "Kommundelsråd i 
Sverige" i Anckar D och Berglund S (red) Planerad 
demokrati - styrka och dilemma. Åbo: Meddelanden 
frän Stiftelsens för Äbo Akademi forskningsinsti
tut nr 55. 

Kommundelsråd i Göteborg 

Genomförd: våren 1974 - hösten 1975 

Metoder : 

medborgarstudie hösten 1975 (2 237 intervjuer per 
telefon - 21% bortfall) 

enkät till ledamöter och suppleanter i råden (total
undersökning 197 - bortfall 13%) 

protokollstudie (åren 1974-1975) 
studie av medborgarnas deltagande i öppna sammanträden 
enkät till facknämnder 

allmänna skolstyrelsen 
gatunämnden 
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idrotts- och friluftsnämnden 
sociala centralnämnden 
spårvägsstyrelsen 
(bortfall - byggnadsnämnden och 
sjukvårdsstyrelsen) 

intervjuer med tjänstemän vid dessa fackförvaltningar 
(omkring 30 personer) 

studiebesök i Oslo och intervjuer med tjänstemän vid 
Bydelsutvalgenes Fellessekretariat 

tidningsstudie (mars 1973 - december 1975) 

Publikationer : 

Göteborgs stadskontor (1976) "Kommundelsråd i Gö
teborg. Försöksverksamheten 1974-75." Göteborg: 
Göteborgs kommun, Utredningsavdelningen. 

Strömberg L och Persson M (1977) "Kommundelsråden 
i Göteborg 1974." Statsvetenskaplig tidskrift 1, 
1-14. 

Kommundelsråd i Nyköping 

Genomförd: 1978 - 1979 

Metoder : 

enkät till ledamöter och suppleanter i råden (totalun
dersökning 95 - bortfall ej redovisat) 

protokollstudie (våren 1978 - våren 1979) 
studie av medborgarnas deltagande i öppna sammanträden 

Publikation : 

Svenska Kommunförbundet (1979) "Nyköpings kommun. 
Uppföljning av kommundelsrådsverksamhet 1978-1979." 
Stockholm: Svenska Kommunförbundet. 

Kommundelsnämnder i Eskilstuna, Umeå och Örebro 

Genomförd: våren 1982 - våren 1984 

Metoder : 

enkät till ledamöter och suppleanter i nämnderna (to
talundersökning 1982 Eskilstuna 48, 
Umeå 110, Örebro 42 - bortfall 19%, 13% 
resp 14%; totalundersökning 1984 48, 
112 resp 48 - bortfall 12%, 20% resp 
23%) 

enkät till partiernas lokalavdelningar (totalunder
sökning 117 - bortfall 22%) 

protokollstudie (Eskilstuna och Umeå jan 1982 - juli 
1983, Örebro okt 1980 - juli 1983) 

intervjuer med tjänstemän och politiker i respektive 
kommun samt gruppintervjuer med vissa 
personalkategorier 
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Publikationer : 

Amnå E m fl (1985) Kommunal decentralisering. Ut
värdering av försöken med kommundelsnämnder i 
Eskilstuna, Umeå och Örebro. Stockholm: Liber. 

Amnå E (1985) "Kommundelsnämnder i Eskilstuna, 
Umeå och Örebro. De första åren - en sammanfatt
ning av utvärderingen." Stockholm: Civildeparte
mentet . 

Kommundelsnämnd i Järfälla (Kallhäll/Stäket) 

Genomförd: 1983 - 1984 

Metoder : 
medborgarenkät (1983 i kommundelen urval 456 - bort

fall 47%; 1984 i kommundelen och hela 
kommunen, urval och bortfall ej 
redovisade) 

ledamöter och suppleanter i nämnden (total
undersökning 1983 och 1984 18 - bort
fall 22%) 

med partiföreträdare i kommundelsnämnden, 
ledningsgruppen, verksamhetspersonal 
(urval och eventuellt bortfall ej 
redovisade) 

berörda nämnder och kontor 
ledningsgruppen 
lokala samarbetsorganet 
kommunstyrelsen 
ekonomikontoret 
personalkontoret 
skolstyrelsen - skolkontoret 
fritidsnämnden - fritidskontoret 
kulturnämnden - kulturkontoret 
(eventuellt bortfall ej redovisat) 

fackliga organisationer (urval och eventu
ellt bortfall ej redovisade) 

Publikation: 

Jenslin L-E, Blomberg H och Norlén P (1984) "ut
värdering av försöksverksamhet med kommundels-
nämnd i Kallhäll/Stäket." Järfälla: Järfälla 
kommun. 

enkät till 

intervjuer 

enkät till 

enkät till 
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KommundeIsnämnder i Umeå 

Genomförd: våren 1985 

Metoder : 

medborgarenkät (tre kommundelar urval 712 - bortfall 
25%) 

protokollstudie (juli 1983 - dec 1984) 
intervjuer med chefstjänstemän vid 

fritidskontoret 
kulturkontoret 
skolkontoret 
socialkontoret 
gatukontoret 
fastighetskontoret 
kommunkansliet 

intervjuer med två sekreterare i kommundelsnämnder 

Publikation: 

Kolarn K m fl (1985) "Kommundelsnämnder i Umeå." 
Umeå: Umeå universitet, Statsvetenskapliga insti
tutionen, forskningsrapport 9. 

Lokalkommittéer i Helsingfors 

Genomförd: 1982 - 1983 

Metoder : 

medborgarundersökning (våren 1982, urval 523 - bort
fall ej redovisat) 

protokollstudie (året 1982) 
intervjuer med ledamöterna i kommitte'erna (totalunder

sökning 109 - bortfall uppskattningsvis 
20%) 

Publikationer : 

Martikainen T och Yrjönen R (1984) Lähidemokratia 
kunnallishallinnossa. Helsingfors: Helsingfors 
stad. (Svensk översättning i stencil: "Närdemokra
ti i kommunförvaltningen.") 

Statistikcentralen (1984) Kvartalsöversikt 1. 
Esbo: Helsingfors stad. 








