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Arkivsak-dok. 16/00065-47 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Tittelen kommunedirektør eller rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at øverste leder for kommunens administrasjon fortsatt skal ha tittel og 
stillingsbetegnelse rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 – ny kommunelov Nei 
Kommuneloven av 25.09.1992 – gjeldende kommunelov Nei 
Innst. 369 L (2017-2018) Prop. 46L Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret bestemmer hvilken betegnelse Gran kommune skal bruke på øverste leder for 
administrasjonen. I henhold til reglene i ny kommunelov § 13-1 erstattes tittelen 
administrasjonssjef eller rådmann med tittelen kommunedirektør, som betegnelse på kommunens 
øverste administrative leder. Det er frivillig å benytte den nye tittelen/stillingsbetegnelsen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må beslutte hvilken tittel Gran kommune skal ha for sin øverste administrative 
leder. I den nye kommeloven erstattes tittelen administrasjonssjef eller rådmann, med tittelen 
kommunedirektør. Det er frivillig om kommunene vil bruke den nye tittelen.  
 
Om bakgrunnen for endringen i den nye kommuneloven: 
Begrunnelsen i forslaget fra kommunelovutvalget, om å lovfeste kommunedirektør som 
stillingsbetegnelse, var målet om kjønnsnøytrale stillingstitler samt at utvalget mente det ville være 
klargjørende hvis lederen av kommunens administrasjon kunne ha samme tittel i alle kommuner.   
 
Høringsrunden viste likevel motstand, med ulike begrunnelser. Å pålegge alle kommuner å bruke en 
gitt tittel innebærer et visst inngrep i det kommunale selvstyret. Det er store variasjoner mellom 
kommunene når det gjelder hvilken tittel som benyttes i dag. Kommunene ønsker å ha friheten til å 
bestemme selv.  
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Departementet kunne ikke se at det rådet utbredt misforståelse blant innbyggere om hvem som er 
den øverste lederen i kommunen. Det var dermed ikke særlig behov for å lovfeste en tittel.  
 
Det er derfor opp til kommunestyret å bestemme hvilken betegnelse Gran kommune skal bruke på 
sin øverste administrative leder. Det er flere muligheter, blant annet: 
 

 rådmann, - slik som i dag 

 kommunedirektør, - slik stillingen betegnes i den nye kommuneloven 

 administrasjonssjef,  slik stillingen betegnes i gjeldende kommunelov 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992, gjeldende kommunelov 
Kommuneloven av 22.06.2018, ny kommunelov 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Per i dag har øverste leder for administrasjonen i Gran kommune stillingsbetegnelsen Rådmann. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar at øverste leder for kommunens administrasjon 
fortsatt skal ha tittel og stillingsbetegnelse rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1.  
 
Forslaget begrunnes med at tittelen rådmann er innarbeidet i organisasjonen, kjent blant 
kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere. Det vil fortsatt være variasjoner mellom 
kommunene hva en bruker som tittel og stillingsbetegnelse, siden det er frivillig om en vil bruke 
tittelen kommunedirektør. 
 
Alternativer til innstillingen: 
Kommunestyret kan velge å vedta en annen tittel og stillingsbetegnelse. Alternativer til innstillingen 
kan være tittel og stillingsbetegnelse kommunedirektør eller administrasjonssjef. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Dersom kommunestyret alternativt vedtar å endre tittel og stillingsbetegnelse for øverste leder for 
administrasjonen, vil dette bli kommunisert på en tydelig måte med egnede informasjonstiltak 
ovenfor våre innbyggere og andre samarbeidspartnere.  
 

 
Dato: 20. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


