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Dersom en ordfører har ansatt en politisk rådgiver, skal denne da betales av 
gruppetilskuddet? 
 
SPØRSMÅL: I den nye kommuneloven er det presisert at det kan opprettes «politiske 
stillinger» i en parlamentarisk modell. Det er presisert at dette forutsetter dekning i budsjett 
osv. 
 
Det er flere kommuner som styres av formannskapsmodellen som også har ansatt rådgivere 
for ordfører. 
 
Dersom en ordfører har (en eller flere) politiske rådgivere, skal disse da betales av 
gruppetilskuddet, eller kan kommunestyret «lage» stillingshjemler til ordføreren slik at han 
eller hun kan ansette selv? 
 
Hvordan er det da med tanke på om disse kan sitte i kommunestyret, vil de, som 
etter kommunelovens paragraf 10-6, være inhabile i å sitte i kommunestyret, eller gjør deres 
(antatte) lojalitet til ordføreren at de kan bli inhabile i spørsmål som berører ordføreren? For 
eksempel om ordføreren er inhabil i en sak, vil da også rådgivere som sitter i kommunestyret 
også være det? 
 
SVAR: Bestemmelsen i § 10–6 om politiske stillinger knyttet til byråd eller fylkesråd var ny i 
kommuneloven 2018. Den er ment som en parallell til bestemmelsen i Grunnloven § 14 om 
statssekretærer. Det er tale om stillinger «som er knyttet til rådet eller medlemmer av rådet», 
altså om tilsettingsforhold der den tilsatte har oppgaver knyttet til rådet eller rådsmedlemmets 
ledelse av den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, jf. kommunelovens § 10–
2 første setning. 
 
På samme måte som statssekretærene, kan en slik «kommunerådssekretær» tildeles 
kompetanse der hen handler på vegne av det rådsmedlem hen er knyttet til, og å hjelpe 
rådsmedlemmer med gjøremål utenfor rådet. 
 
Det er med andre ord tale om en politisk oppnevnt administrativ mellomlederstilling. 
 
Vi har ingen tilsvarende bestemmelse om politiske rådgivere for ordfører, men i noen 
kommuner organisert etter formannskapsmodellen ser vi at det er etablert stillinger som 
«politisk rådgiver» eller lignende for ordfører. Dette er da et forhold som ikke kommer inn 
under ordninger som måtte være etablert med «gruppestøtte» til partier som er representert i 
kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Samtidig er det tale om rent politiske rådgiverstillinger, uten noen form for tilknytning til eller 
lederansvar overfor administrasjonen, med ordfører selv som tilsettingsmyndighet. Det må 
selvsagt være hjemmel i kommunebudsjettet for å opprette en slik særlig rådgiverstilling, 
enten direkte eller ved fullmakt til ordfører. 
 
En slik rådgiverstilling er knyttet til ordførerens utøving av sine oppgaver med ansvar for 
fremdrift i politiske prosesser i folkevalgte organer, politisk kontakt med andre 
forvaltningsnivåer og samarbeidspartnere, samt utadrettet representasjon. Tilsettingen er 
antakelig uten vanlig stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. 
 
Rådgiverstillinger for ordfører inngår heller ikke i «formannskapssekretariat», 
«kommunestyresekretariat» eller lignende, som vi finner i de fleste kommuner og 
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fylkeskommuner. Disse sekretariatene er rent faglige administrative organer som skal bistå 
ordføreren med råd om den formelle organiseringen av møter i kommunestyret eller 
fylkestinget. Verken ordfører eller ordførers rådgivere har noen styrings- eller 
instruksjonsmyndighet overfor slike sekretariater, og politiske rådgivere har ingen rolle her, 
annet enn som oppdragsgivere eller samtalepartnere på vegne av ordføreren. 
 
I motsetning til det som gjelder for politiske stillinger knyttet til byråd eller fylkesråd, er det 
ingen regel om utelukkelse fra verv som folkevalgt for politiske rådgivere for ordføreren. Verv 
som rådgiver for ordfører vil heller ikke i seg selv medføre inhabilitet ved behandling av saker 
i kommunestyret, fylkestinget eller annet folkevalgt organ. Det er ikke et «særegent forhold» 
etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt at en folkevalgt har vært involvert i politiske 
prosesser forut for behandlingen av en sak i et folkevalgt organ. 
 
Oppgaven som rådgiver for ordføreren kan heller ikke ses som «å forberede eller treffe 
vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen» etter kommuneloven § 11–
10 andre avsnitt. Denne regelen tar sikte på tilsatte i administrasjonen, ikke i det politiske 
styringsapparatet. 
 
Heller ikke regelen i forvaltningsloven § 6 tredje avsnitt om inhabilitet for 
«direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan» vil normalt slå inn. Ordfører 
vil selvsagt ikke blir inhabil ved senere saksbehandling fordi om hen har tatt standpunkt til og 
kanskje aktivt arbeidet for et bestemt vedtak tidligere, og dermed kan heller ikke en 
underordnet rådgiver bli det av den grunn. 
 
Hvis derimot ordfører blir inhabil etter forvaltningsloven § 6 første og andre avsnitt på grunn 
av sin egen personlige tilknytning til saken eller part i saken, vil nok rådgiveren også bli det, 
men da bare på grunn av det nære personlige og arbeidsmessige forholdet det normalt vil 
være mellom en ordfører og en slik rådgiver. 
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