Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret?
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Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret,
som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i
kommunestyret etter innkalling som varamedlem?
SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men
i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at
den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En
tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper
valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–
1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også
at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke
innkalles ved forfall av valgt medlem.
«Formannskapssekretær» er ikke nevnt blant de stillingene som denne regelen gjelder for.
Men kommunelovens § 7–3 første avsnitt, bokstav d, utelukkes «sekretærer for
kommunestyret eller fylkestinget», og den samme formulering brukes i valgloven § 3–3 nr. 3
bokstav b. Det er ellers ingen særskilt omtale i loven av «sekretær for kommunestyret» i
noen av lovene, og «formannskapssekretær» nevnes ikke. I praksis brukes imidlertid begge
betegnelsene om samme type stilling, som leder for et sekretariat tilknyttet ordfører, med
ansvar for den administrative og praktiske gjennomføringen av møter i kommunestyre og
formannskap, herunder at disse skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven om dette. Stilling som «formannskapssekretær» er med andre ord samme
type stilling som «kommunestyresekretær». Jeg mener derfor at vi må lese disse
utelukkelsesreglene for «kommunestyresekretær» slik at de også gjelder den som har en
tilsvarende stilling med tittel er «formannskapssekretær», med den konsekvens at den som
tilsettes i slik stilling umiddelbart trer ut av kommunestyret og andre folkevalgte verv,
eventuelt strykes fra listen over varamedlemmer i disse organene.

