Takk for et godt og viktig spørsmål, som det er fint at vi får opp bare to dager
før kvinnedagen.

Spørsmålet om stillingstittelen til den øverste lederen av den kommunale
administrasjonen, har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med
utarbeidelsen av ny kommunelov.
Kommunelovutvalget var klar i sin anbefaling om å lovfeste at alle kommuner
skulle benytte samme kjønnsnøytrale tittel på den øverste lederen av den
kommunale administrasjonen.
Utvalget foreslo tittelen kommunedirektør og pekte på at dette både ivaretar
likestillingshensyn og ønsket om en tittel som tydelig viser at det dreier seg om
øverste leder av den kommunale administrasjon.
I lovproposisjonen fulgte ikke departementet opp forslaget om å lovfeste
kommunedirektør som en obligatorisk tittel. Departementet viste særlig til at
høringsrunden avdekket at det var en ikke ubetydelig motstand mot utvalgets
forslag, og at dette igjen var et argument for at det har en verdi at kommunene
selv får bestemme tittelen.
Samtidig understreker departementet at man anser utvalgets forslag for å være
godt begrunnet og at departementet derfor oppfordrer kommunene om å
bruke den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør.
Ved behandlingen i Stortinget uttalte komiteen følgende: «Komiteen mener det
er riktig at stillingstitler er mest mulig kjønnsnøytrale, men har merket seg at
regjeringen ikke viderefører utvalgets anbefaling om pålegg på dette punkt.»
Som ordfører synes jeg personlig at det ligger betydelig symbolsk og reell verdi
i størst mulig bruk av kjønnsnøytrale stillingstitler. Selv om Bærum har lang
tradisjon for bruk av betegnelsen rådmann, har vi også lang tradisjon for å være
en proaktivt og innovativ kommune som tør å gå foran og sette nye, gode
eksempler. Jeg synes derfor at denne saken bør settes på dagsorden i vårt
kommunestyre, og at det er naturlig med en avklaring før vi går inn i ny
kommunestyreperiode med ny kommunelov.
Etter mitt syn bør kommunen endre tittel fra ny kommunestyreperiode dvs at
Bærum kommune bruker kommunedirektør fra 1.1. 2020.

(Jeg er nokså sikker på at Rådmannsbetegnelsen er på vei ut). Jeg vet at
Rådmannen deler mitt syn.

Senere i dag skal nedsettes et arbeidsutvalg som skal se på ulike
problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet. Konsekvensene som
følge av ny kommunelov er en naturlig del av dette arbeidet. Jeg vil foreslå at vi
ber denne gruppen om å vurdere denne problemstillingen og gi en tydelig
anbefaling til kommunestyret om hvorvidt vi bør ta i bruk stillingstittelen
«kommunedirektør».
På fredag er det den internasjonale kvinnedagen. Det passet fint med dette
temaet i dag. Takk til spørsmålsstiller.

