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Kommune- og fylkestingsvalget 2015
Følgende oversendelsesforslag ble fremmet i kommunestyret 30.10.2014:
“Kommunen undersøker om ordningen med direktevalg av ordfører kan gjennomføres
og at Askøy kan delta i ordningen.”
Historikk:
Forsøk med direkte valg av ordfører ble gjennomført i utvalgte forsøkskommuner ved
kommunestyrevalgene i 1999, 2003 og 2007. Forsøket innebærer at det gjøres avvik fra
kommunelovens ordning om at ordfører velges indirekte av kommunestyrets
medlemmer. Direkte valg innebærer at det er kommunens innbyggere som selv får
anledning til å velge hvem som skal være ordfører den neste valgperioden.
Forsøkene er sett på som et ledd for å oppmuntre til høyere valgdeltagelse ved lokalvalg.
Kritiske røster mener dog at ordningen tar fokus fra politikken, og gjør valget til et rent
personvalg, fremfor å skulle stemme på ideologi og faktisk politikk.
Utgangspunkt:
Det fremgår av kommuneloven § 9 (1) første punktum at “kommunestyret velger selv
blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.”
Et tidligere gjennomført forsøk innebærer altså et avvik fra kommunelovens
normalordning.
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En viktig side med forsøkene som er gjennomført er å få et godt erfarings- og kunnskapsgrunnlag
for å vurdere om resultatene gjør det ønskelig med en lovendring. Imidlertid har departementet,
med bakgrunn i den forsøksvirksomheten som foreligger og høringsinstansenes merknader,
vurdert det slik at ordningen med direkte valg av ordfører ikke skulle lovfestes.
Forsøk med direkte valg av ordfører er en ordning som ikke ble videreført under kommunevalget
2011, departementet har foreløpig ikke gidd indikasjoner på at det skal foretas et nytt forsøk ved
dette kommunevalget.
Dersom det skulle bli aktuelt vil kommunal- og moderniseringsdepartementet invitere
kommunene til å søke om deltakelse.
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