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Skriftlig spørsmål om innstillinger er i henhold til 

kommuneloven §14b 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost, som lød: 

 
«Den 12.02.20 ble det under møte i Valg og Honorarkomiteen behandlet en del saker hvor 
komiteen i sin innstilling vedtok å videreføre en kutyme hvor representanter fra 
administrasjonen, herunder kulturdirektøren, skal representere kommunen i råd, styrer og verv.  
 
I noen grad har også Kulturutvalget innstilling vært tilsvarende. 
Mener ordføreren at nevnte og tilsvarende innstillinger er i henhold til kommuneloven § 14 b ?» 

 
Svar: 
Ordføreren legger til grunn at representanten henviser til den tidligere kommuneloven § 14 nr. 
1 bokstav b som gjaldt valgbarhet til formannskap, faste utvalg mv og hvilke administrative 
ansatte som ikke var valgbare i så måte. En lignende bestemmelse finnes i någjeldende 
kommunelov § 7-3: 

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 
b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes 

stedfortreder 
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 
d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 
e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 
f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 
g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 

fylkeskommunen 
h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 

myndighet fra rådet. 
 
Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i 
kommunale oppgavefellesskap. 
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som 

a) ordfører eller varaordfører 
b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg  
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c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ 

med beslutningsmyndighet 
d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité. 
 
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er 
innført i folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare. 
 
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er 
ikke valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar 
revisjon av interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke 
valgbar til representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten. 
 
En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunen, jf. 
valgloven6 § 4-2. En kandidat ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget er ikke valgbar 
til stemmestyret i kommunene i valgdistriktet. 
 
En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel 
valgbar hvis han eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 

 
Opplistingen fra bokstav a til h over gjelder kun valg til organer som nevnt i kommuneloven § 
7-2. Disse organene er, i tillegg til kommunestyret og fylkestinget: 

a) kommuneråd og fylkesråd 
b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg 
c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid 
d) styret for en institusjon 
e) styrer etter § 10-8 
f) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd 
g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 
h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 
i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov 
j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg 

 
Alternativ d gjelder kommuneloven § 5-10, og omfatter da styrer for kommunale institusjoner.  
 
I den grad det dreier seg om valg til ovennevnte organer, vil Direktør for kultur og innbyggerdialog 
ikke være valgbar. 
 
Spørsmålet er knyttet til sak 14/20 vedrørende oppnevning til representanter til museale 
stiftelser. Direktør for kultur og innbyggerdialog (med stabsleder som vara) ble her oppnevnt til: 

 Rådsforsamling i Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

 Rådsforsamling i Stiftelsen Hestmanden 

 Rådsforsamling i Stiftelsen Setesdalsbanen 
 
Ordføreren kan ikke se at disse stiftelsene faller inn under opplistingen i kommuneloven § 7-2 
første ledd bokstav a til j (som er inntatt ovenfor).  
 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

ordfører  
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

Kopi: Bystyret 


