
Kommunestyret 20.06.2018 

 

Ordførers svar 20.06.2018 på interpellasjon fra Arne Ellingsberg (Sp) 
Rolledelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen; er den tilfredsstillende, og 
hvis ikke; konsekvenser og tiltak? 

 
Svar: 
Rollefordelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen er formelt regulert 
gjennom lovverk og i kommunens reglementer. Ut over dette er det en kontinuerlig 
prosess i det daglige arbeidet, mellom rådmann og ordfører og mellom rådmannen 
og hennes medarbeidere og de politiske utvalgene der man gjennom løpende 
erfaring tydeliggjør forventninger og avgrensninger. 
 
Min oppfatning er at alle parter har respekt for hverandres roller og for 
bestemmelsene som regulerer rolledelingen. Min oppfatning er også at det eksisterer 
et åpent tillitsforhold og forståelse for hverandres rammebetingelser som gjør at det 
løpende samarbeidet fungerer til felles beste. Dersom det oppstår usikkerhet i 
situasjoner sjekkes det ut. 
 
Du bruker et par eksempler som bakgrunn for spørsmålet ditt. Jeg synes de er 
eksempler på at rollefordelingen fungerer som den skal. Her har de politiske 
utvalgene ønsket supplerende informasjon for å kunne fatte sine beslutninger, og da 
leverer selvfølgelig rådmannen det. 
 
Du nevner også Rådmannens innspill om alternative formuleringer i reglementet. Det 
er selvsagt rådmannens rett å fremme sin innstilling også i denne saken. Det 
konkrete det vises til her gjelder nok først og fremst avgrensing av 
ansettelsesmyndighet og personalansvar. I nylig vedtatte kommunelov er det nye 
bestemmelser som vil medføre at reglementet må tilpasses når kommuneloven trer i 
kraft.  
 
Et av de viktigste grepene kommunestyret tar i denne forbindelsen er vedtak av 
kommunens reglementer, som vi har oppe som sak i dag. Det er gjennom dette 
vedtaket vi først og fremst gjør tiltak for å regulere rolledelingen. Med hensyn til 
vurderingen av saksutredningene som du er inne på, så er det et ansvar for både 
rådmannen og utvalgslederne å vurdere om saken er tilstrekkelig klargjort for politisk 
behandling.   
 
Slik vi praktiserer det i dag går vi utvalgsledere i begrenset grad inn og vurderer 
saksutredningene slik på forhånd. Jeg vil ta initiativ til at utvalgslederne i større grad 
gis mulighet til å vurdere utredningene, og gjøre en selvstendig vurdering før de 
setter dagsorden for utvalgsmøtene. Dette kan f.eks. være gjennom et felles møte for 
rådmannens ledergruppe, ordfører, varaordfører og utvalgsledere på en fast tid rett 
før utsendelse. 
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