Kommunestyre,
Det er bra at partiene seg imellom diskuterer hva slags praksis de ønsker for det politiske
arbeidet i Malvik kommune, og ordfører forstår at Frps gruppeleder Sandaune har hatt en
åpen og offentlig debatt med Aps gruppeleder Ravlum om dette i lokalavisen Bladet.
Ordfører kommer ikke til å gå inn i debatten gruppelederne har hatt seg imellom, det
framstår som rett og rimelig at representanten Sandaune får svare for hva hun har ment
med sine uttalelser, og at representanten Ravlum får svare for sine. Ordfører sitter
naturligvis ikke på fasiten på hva som har vært intensjonen bak ordvalg verken hos Sandaune
eller Ravlum.
Forespørselen er således i grenseland for hva ordfører velger å akseptere til dagsorden ved
kommunestyrets talerstol. Ordfører velger likevel å svare denne gangen, da det gir en
anledning til å få klargjort noen faktum.
Punkt 1. Sandaune spør om «politikerne i Arbeiderpartiet i Malvik ikke kan skilles fra
kommunalt ansatte og administrasjonen i kommunen». Svaret fra ordfører på det
spørsmålet er selvsagt at politikere, uansett parti, må skilles fra administrasjonen i
kommunen og de kommunalt ansatte. Ordfører opplever at det i denne
kommunestyreperioden er ryddige og profesjonelle skiller mellom politikk og
administrasjon, og at dette er noe begge sider er bevisste på i hverdagen her på rådhuset.
Sandaune spør ordfører om hvordan et av partiene i kommunestyret definerer sin facebook
side. Det spørsmålet må eventuelt gruppeleder for vedkommede parti svare kommunestyret
på, det er vanlig kotyme at de enkelte partigruppene svarer for seg.
Så spør representanten Sandaune om politiske partier skal kunne «kreve» at ansatte i Malvik
kommune skal stille opp for partiene i kommunestyret. Svaret på dette spørsmålet er nei.
Det er rådmannen som øverste arbeidsgiver som har instruksjonsrett overfor de ansatte,
med mindre annet følger av vedtak i kommunestyret eller politiske organ med delegert
myndighet, og deltakelse fra ansatte for de politiske partiene utover dette må skje ved
samtykke. Så vidt ordfører kjenner til, redegjorde virksomhetsleder i siste Opku-møte for at
det i denne saken har skjedd ved samtykke og var frivillig, men at det kan ha vært noen
misforståelser.
I noen situasjoner vil det være viktig for Malvik kommune at de politiske partiene løfter fram
og viser fram hva vi får til i Malvik. Vi gjør jo mye bra her i Malvik som vi gjerne vil vise fram
til andre, og det gjelder vel også de politiske partiene. For eksempel ved besøk fra et parti
sine stortingsrepresentanter, statsråder eller i arbeid med andre saker kan det være aktuelt
å spørre kommunalt ansatte om å stille opp i tilknytning til arbeidsplassen sin. Det som da er
viktig er at dette må avklares med rådmannen for hvert enkelt tilfelle, den ansatte de
gjelder, og at partiene og rådmannen hjelper hverandre med å bidra til gode og tydelige
avklaringer rundt dette.
Ordfører er for øvrig av den oppfatning at reglene er greie å forstå. Men dersom
representanten Sandaune eller representanten Ravlum mener reglene er uklare har jeg

respekt for at representantene kan ha en annen mening om dette enn undertegnede. Ulike
meninger og en ryddig debatt om dem er selve kjernen i demokratiet.

