DET KONGELIGE

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Hordalanad
v/Håvard Rød
Kaigaten 9
5015 BERGEN

Deres ref

Dato

Vår ref

06/2162-4 SDA

Inhabilitet

0 3 JUN
2008

for ordfører

Vi viser til e-post av 5. mars 2008 med spørsmål om inhabilitet for ordføreren.
Ordføreren er ikke å anse som ansatt i kommunen. Ettersom kommuneloven§ 40 nr.
3b gjelder de som er ansatt i kommunen, vil ordføreren som folkevalgt ikke være omfattet av bestemmelsen.
Departementet vil imidlertid knytte noen generelle kommentarer til forholdet mellom
politikk og administrasjon.
Kommuneloven bygger på prinsippet om et skille mellom politikk og administrasjon. I
dette skillet ligger at det er administrasjonens ansvarå sørge for at sakene er forsvarlig
utredet før de legges fram for politikerne til behandling. Dette er likevel ikke til hinder
for at ordføreren legger fram innstilling overfor formannskap/kommunestyre,
med forslag til vedtak, når en sak er ferdig forberedt fra administrasjonen. Prinsippet vil imidlertid kunne bli uthulet dersom ordføreren går dypt inn i den administrative prosessen,
og i realiteten opptrer som saksbehandler i enkeltsaker eller grupper av saker. Dermed
kan ordføreren bli en aktiv premissleverandør på det som skal være rådmannens og
administrasjonens arena.
Dersom ordføreren ønsker å øve innflytelse på beslutningsprosessen i kommunen, med
bakgrunn i konkret sakkunnskap, har han/hun muligheter til det under den politiske
behandlingen av saker. Departementet vil understreke at dersom ordføreren kommer
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med innspill i forbindelse med administrasjonens innstilling, er det viktig at det kommer tydelig frem for det folkevalgte organet som skal treffe vedtak hva som er utarbeidet fra administrasjonens side og hva som er politisk innspill fra ordføreren.
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