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Ulf Erik Knudsen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 20. mai:
Byrådet er det utøvende organet i kommuner som styres etter prinsippet om
byparlamentarisme.
I Norge er det ifølge det vi har brakt i erfaring for tiden Oslo, Bergen og Tromsø som styres
av byråd. Rådet ledes av en byrådsleder og består ellers av byrådsmedlemmer med ansvar
for ulike fagfelt. Byrådet er ansvarlig for saksbehandling overfor bystyret, og det erstatter
dermed administrasjonssjefen/rådmannen og formannskapet. Byråd er også tittelen til det
enkelte byrådsmedlem.
Reglene om byråd finnes i kommunelovens kapittel 3, som imidlertid bruker det mer generelle
begrepet «kommuneråd». Det står kommunestyret nokså fritt å delegere myndighet til
byrådet, og byrådet kan til en viss grad delegere videre til den enkelte byråd.
Fra kommuneloven siteres:
Kapittel 3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme.
§ 18.Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme.
1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform
etter reglene i dette kapittel. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
2. Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i
kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av valgperioden. Det
kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentarisk styringsform kan tidligst
vedtas på det nyvalgte kommunestyrets eller fylkestingets konstituerende møte.
Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar
til.
3. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styringsform etter
reglene i denne paragraf. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

4. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om dannelse av kommuneråd eller fylkesråd
skal skje etter § 19 eller § 19 a.(sitat slutt).
FrP mener det bør åpens for om byråd kan være den riktige styreform i Drammen etter neste
valg. På grunn av lovens krav om å fremme forslaget i dette året kommer vi med følgende
forslag.
«Det åpnes for innføring av parlamentarisk styringsform i Drammen etter valget 2015».
Svar:
Den politiske styringsstrukturen bør være et tema hvert fjerde år i høsthalvåret året før
lokalvalget. Det har vi tradisjon for i Drammen, og det legger vi også opp til i år. Det ble
etablert en politisk arbeidsgruppe til formålet i 2010, som består av gruppelederne. Jeg
kommer til å invitere gruppelederne til et møte i september hvor vi starter opp arbeidet. Det
vil være naturlig og ta opp spørsmål vedrørende politisk styringsform i dette møtet.
Forslag til vedtak:
Interpellasjonen oversendes arbeidsgruppen for den politiske styringsstrukturen.

