
Behandling i Kommunestyret - 06.02.2019  

Representanten Jonas Bjørnson Koksvik, SV, la fram følgende interpellasjon i møtet: 

«Interpellasjon 06.02.19     
Administrasjonssjef 

Tittelen i interpellasjonen min gir kanskje ei peikepinn på kva eg ynskjer å oppnå. Vel, eg 
meiner tida er moden for eit skifte, eit kjønnsnøytralt skifte. Eg tipper det er fleire som dreg litt 
på smilebånda og kanskje fnys litt når dei skjønar kva eg vil oppnå med dette, det får så vere.  
I kommunelova av 1992 har stillinga som kommunens øvste administrative leiar den 
kjønnsnøytrale tittelen ‹‹administrasjonssjef››, men i dei fleste kommunane kalles 
administrasjonssjefen framleis ‹‹rådmann››. 
Rådmann er ikkje ein kjønnsnøytral stillingsbetegnelse. Den sender ut eit signal om at det er 
mannfolka som styrer, og det er avleggs. 
Sunndal Kommune bør vere ein av kommunane som bryt denne trenden. Eg gir dykk no 
sjansen til å bli trendsettere, sjansen til å vere modige nok til å skifte yrkesbetegnelsen frå 
rådmann til administrasjonssjef (som det faktisk heiter i lova). For eg meiner at Sunndal 
Kommune er tøff nok til å ha ein administrasjonssjef. 
Ordførar, vil du vere modig ilag med meg og støtte forslaget mitt om å endre til ein 
kjønnsnøytral yrkesbetegnelse for vår kommunes administrasjonssjef? 
 
Forslag: 
Sunndal Kommunestyre vedtek å endre dagens stillingsbetegnelse frå rådmann til 
administrasjonssjef, og ass. rådmann til ass. administrasjonssjef. 

Jonas B. Koksvik, Sunndal SV 
 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen fra Jonas Koksvik: 

Svar til Jonas Bjørnson Koksvik på interpellasjon IN 1/19: 
Administrasjonssjef 
 
I en interpellasjon spør Jonas Bjørnson Koksvik om jeg vil være modig sammen med ham, og 
støtte et forslag om å endre tittelen på kommunens administrasjonssjef – altså rådmannen – til 
en kjønnsnøytral tittel. Videre fremmer Koksvik følgende forslag til behandling av 
kommunestyret: 
 
«Sunndal Kommunestyre vedtek å endre dagens stillingsbetegnelse frå rådmann til 
administrasjonssjef, og assisterande rådmann til assisterande administrasjonssjef.» 
 
Som alle vet, er rådmann en innarbeidet tittel på lederen av kommunens administrasjon. Dette 
er likevel ingen lovfestet tittel. Kommuneloven av 1992 bruker den kjønnsnøytrale tittelen 
Administrasjonssjef, og sier i § 22 at: «1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes 
en administrasjonssjef. 2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen.» 
 
Fra og med konstitueringen etter kommune- og fylkestinget i 2019 trer den nye 
kommuneloven av 2018 i kraft. Heller ikke denne loven lovfester noen tittel på lederen av 
kommunens administrasjon. I sin vurdering av loven vil Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet likevel «oppfordre kommunene om å bruke den kjønnsnøytrale 
tittelen som loven selv bruker på denne stillingen.» 
 



Og hvilken tittel er så dette? Den nye kommuneloven bruker tittelen Kommunedirektør, og sier 
i § 13-1 at: «Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være 
leder av kommunens og fylkeskommunens administrasjon.» 
 
Titler sender ut sterke signaler. Jeg er derfor enig med Koksvik om at en kjønnsnøytral tittel på 
lederen av kommunens administrasjon er å foretrekke. Å erstatte tittelen rådmann med en 
kjønnsnøytral tittel vil sende et viktig signal, spesielt til unge jenter. Så har jeg aldri likt tittelen 
Administrasjonssjef. Tittelen Kommunedirektør kan jeg imidlertid like. Den favner på en god 
måte hva stillingen som leder av kommunens administrasjon innebærer. 
 
Så ja - jeg vil være modig sammen med Koksvik, men fremmer følgende forslag med en liten 
endring som alternativ til Koksvik sitt forslag: 
vurdering av loven vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet likevel «oppfordre 
kommunene om å bruke den kjønnsnøytrale tittelen som loven selv bruker på denne 
stillingen.» 
 
Og hvilken tittel er så dette? Den nye kommuneloven bruker tittelen Kommunedirektør, og sier 
i § 13-1 at: «Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være 
leder av kommunens og fylkeskommunens administrasjon.» 
 
Titler sender ut sterke signaler. Jeg er derfor enig med Koksvik om at en kjønnsnøytral tittel på 
lederen av kommunens administrasjon er å foretrekke. Å erstatte tittelen rådmann med en 
kjønnsnøytral tittel vil sende et viktig signal, spesielt til unge jenter. Så har jeg aldri likt tittelen 
Administrasjonssjef. Tittelen Kommunedirektør kan jeg imidlertid like. Den favner på en god 
måte hva stillingen som leder av kommunens administrasjon innebærer. 
 
Så ja - jeg vil være modig sammen med Koksvik, men fremmer følgende forslag med en liten 
endring som alternativ til Koksvik sitt forslag: 
«Sunndal kommunestyre vedtek å endre dagens stillingsbetegnelse frå rådmann til 
kommunedirektør, og assisterande rådmann til assisterande kommunedirektør.» 
 

Dette er i tråd med § 13-1 i den nye Kommuneloven av 2018. Det er i tråd med anbefalinger 
gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Proposisjon 46 L (2017-2017) til 
Stortinget. Stillingsbetegnelsen Assisterende rådmann endres tilsvarende til Assisterende 
kommunedirektør. Og - det blir fylkets første kommunedirektør. Endringen har ingen 
lønnsmessige konsekvenser.  
 
 
Ordføreren sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sunndal kommunestyre vedtek å endre dagens stillingsbetegnelse frå rådmann til 
kommunedirektør, og assisterande rådmann til assisterande kommunedirektør. 
 

 

Rett utskrift 15.02.2019: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 


