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Kommuneloven setter til krav til kjønnsbalanse i folkevalgte organ. Kommunelovens intensjon er at
kravet om kjønnsbalanse skal praktiseres så langt som mulig også når det velges underutvalg til
folkevalgte organ.
I den seinere tid har posisjonspartiene oppnevnt ulike ad-hoc utvalg som skal utføre spesifikke
oppgaver på vegne av et folkevalgt organ. Sammensetningen av flere av de oppnevnte ad-hoc
utvalgene tilfredsstiller ikke kommunelovens intensjon om kjønnsbalanse. På denne bakgrunn,
fremmes følgende spørsmål til ordfører:
- Synes ordfører at det er viktig å ivareta kommunelovens intensjon om kjønnsbalanse for ad-hoc
utvalg som velges av folkevalgte organ?
- Vil ordfører ta initiativ til at det sikres at ad-hoc utvalg som velges av folkevalgte organ
tilfredsstiller kommunelovens krav om kjønnsbalanse?
- Vil ordfører ta initiativ til at valgte ad-hoc utvalg som ikke tilfredsstiller kommunelovens intensjon
om kjønnsbalanse får en sammensetning som tilfredsstiller denne intensjonen?
- Er ordfører bekymret for at ad-hoc utvalg som ikke har tilfredsstillende kjønnsbalanse vil gi en
snevrere tilnærming til, og gjennomføring av, sin arbeidsoppgave enn et ad- hoc utvalg som er mer
mangfoldig sammensatt?
Ordfører gir følgende svar:
-

-

Ja, kommunelovens prinsipp om kjønnsbalanse bør sikres, både der det er et lovpålagt krav og
der det er et utslag av det generelle prinsippet om at begge kjønn bør være representert i
offentlige og private beslutningsprosesser
Ordfører henstiller alle kommunens partier til å delta i sikringen av kjønnsbalanse i alle råd og
utvalg. De valg som har vært gjennomført har vært innrettet mot å sikre kommunelovens
bestemmelser i så måte, men begrensninger i villighet til deltagelse i ad-hoc utvalg har gitt
uventede utfordringer.

-

-

Ordfører har ikke myndighet til å overprøve et lovlig gjennomført valg til et politiske organ. Det
vises til kommunelovens bestemmelser hvor det påpekes at kjønnsbalanse skal ivaretas så langt
det er mulig.
Ordfører er opptatt av gode og demokratiske prosesser hvor mangfold gir beste resultat. Ideelt
sett skulle ad-hoc utvalgenes vært sammensatt av både posisjon og opposisjon, og derav med
god balanse politisk, og med god kjønnsbalanse. Dessverre har dette ikke vist seg mulig som
følge av politiske reservasjoner.
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