Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 1
Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 06.03.2015
Tid: kl. 09:00 – 11.00
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Kjell Børre Hansen
Alf Henry Meier
Dag Erik Henaug
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Arnfinn J. Holten
Christine Kristiansen Granlund FO
Einar Zwaig
FO
Karl-Petter Endrerud
FO
Hans-Petter Aasen

Tilstede fra
administrasjonen:

Advokat Else-Gro Warp

Behandlede saker:

Fra og med sak 01/15
til og med sak 05/15

Møteprotokollen godkjennes:
Kjell B. Hansen
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Else-Gro Warp
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Ringerike kommune

1/15
Konstituering
Vedtak:
Ringerike kommunestyre fattet i sitt møte 29. januar 2015, sak 7/15 følgende vedtak:
«Pkt 1.

Kommunestyret slutter seg til strukturutvalgets forslag og anbefalinger.
Forslagene og anbefalingene bes fulgt opp, og fremlagt for det nye
kommunestyret som tiltrer fra høsten 2015.

Pkt 2.

Kommunestyret nyoppnevner utvalget for å utarbeide forslag til et nytt
godtgjørelsesreglement. Utvalget gis samme sammensetning som
strukturutvalget. Frist for å utarbeide forslag til godtgjørelsesreglement
settes til 15. mai 2015.»
På bakgrunn av ovennevnte vedtak, punkt 2 ble det nyoppnevnte utvalget
konstituert 6. mars 2015, og arbeidet med nytt godtgjørelsesreglement ble
iverksatt.

Utvalgets sammensetning er følgende:
Kjell B. Hansen
Alf Henry Meier
Christine Hovland
Dag Henhaug
Arnfinn Holten
Einar Zwaig
Hans-Petter Aasen
Karl-Petter Endrerud
Helge Stiksrud

Ordfører
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Sol
Senterpartiet
Sol
Venstre

Advokat Else-Gro Warp skal være sekretær for utvalget.

2/15
Mandat/forankring
Vedtak:
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven § 42 krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret
selv.
Kommunens nåværende godtgjørelsesreglement ble vedtatt av Ringerike kommunestyre den
24.09.2009. Det er kun kommunestyret selv som kan endre reglementet/vedta nytt
reglement, jf. kommunestyresak 7/15.
I strukturutvalgets rapport ble det vist til at enkelte bestemmelser i kommunens nåværende
reglement var for utydelige, og førte til tolkningsvansker. Uklarhetene må således fjernes, og
det må utarbeides et nytt godtgjørelsesreglement.
Videre ble det av strukturutvalget påpekt at satsene for godtgjørelsene i Ringerike kommune,
var gjennomgående lavere enn i andre sammenlignbare kommuner.
Strukturutvalget kunne ikke se at det var noen saklig grunn for at satsene i Ringerike
kommune var lavere enn i andre sammenlignbare kommuner. Satsene må på denne bakgrunn
harmoniseres med det som er vanlig nivå i de kommuner det er naturlig for Ringerike
kommune å sammenligne seg med. Samtidig mente Strukturutvalget at ordførerens lønn
burde settes til det samme som en stortingsrepresentants lønn.
Strukturutvalget påpekte videre at den godtgjørelse som regnes ut som en prosentandel av
ordføreres lønn, bør på bakgrunn av det ovennevnte ta utgangspunkt i den til enhver tid
fastsatte lønn for en stortingsrepresentant.
Det kan være viktig å få inn i reglementet at godtgjørelsen automatisk vil bli regulert fra et
bestemt tidspunkt jf. Stortinget.
I dagens reglement er det gruppelederne som kan fortolke reglementet dersom det oppstår
uklarheter. Dersom det ikke er enighet blant gruppelederne må uklarheten sendes til
kommunestyret. Utvalget må se på dagens praksis, og hvordan denne har fungert.
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3/15
Rapportens innholdsfortegnelse
Vedtak:
Når utvalget nå skal revidere godtgjørelsesreglementet var det enighet i utvalget om at det var
viktig å få reglementet oversiktlig og lett å bruke. Reglementet skal også gi
forutberegnelighet for alle som har et politisk tillitsverv. Reglementet skal være lett å sette
seg inn i.
Reglementet må bygges opp logisk og ryddig. Det må skilles klart mellom fast godtgjørelse
og møtegodtgjørelse. Hvordan godtgjørelse er beregnet, og hvilke satser det legges til grunn
må komme klart frem.
Når det gjelder tilleggsytelser må det klart fremkomme hva som dekkes.
Hvilke krav som stilles til dokumentasjon når folkevalgte fremmer krav om godtgjørelse må
fremkomme klart i reglementet.
Hvilke krav som stilles til fremmøte, og rett til godtgjørelse må være et eget punkt. Under
dette punktet må det også fremkomme hvilken dokumentasjon som vil være nødvendig å
fremlegge ved fravær. Dagens bestemmelse om avkorting ved fravær viser seg å være
vanskelig å praktisere.
Det må være eget punkt som gjelder representasjon, både for den folkevalgte selv, og i de
tilfelle hvor den folkevalgte kan ha med seg ledsager.
Dagens regel om tapt arbeidsfortjeneste må avklares, og utdypes i forhold dagens reglement.
Spørsmål om hva som skal regnes som vanlig arbeidstid/ kjernetid må avklares. Videre er det
viktig å få presisert hvem som omfattes av bestemmelsen, herunder at kravene til
dokumentasjon må være så enkle som mulig å forholde seg til. Kravene må være tydelige å
forstå når man leser reglementet.
Utvalget må videre se på reglene om kjøregodtgjørelse, da disse i dag skaper problemer for
de som skal beregne godtgjørelsen.
Det er viktig at alle grupper av personer som har lyst til å delta i politisk virksomhet får
mulighet til dette. Det er i denne sammenheng viktig å synliggjøre muligheten for dette i
reglementet ved å ta inn tilretteleggelse for folkevalgte som har små barn, syke nærstående
osv. Det er bestemmelser om dette i gjeldene reglement, men utvalget bør se på om ordlyden
bør endres, eventuelt utdypes ved presiseringer. Utvalget må uansett se på satsen i dagens
reglement, da denne ikke er endret siden 2007. ( Reglementet ble revidert i 2009, uten at
satsene ble vesentlig endret).
Dagens bestemmelse om telefongodtgjørelse, pc, internettilgang/abonnement etc. må
gjennomgås ved nytt reglement.
Utvalget tok opp spørsmålet om egne partikontorer, og viktigheten av dette. Det er i denne
sammenheng også viktig at det i reglementet blir synliggjort hva kontorene må/bør romme av
utstyr/arbeidsredskap for de folkevalgte slik at arbeidsvilkårene blir så gode som mulig.
Det er viktig at det fremkommer i reglementet for hvor lang tid det skal være gyldig. Utvalget
tenker at 4 år kan være et praktisk utgangspunkt, uten å ha tatt stilling til det på nåværende
tidspunkt.
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4/15
Arbeidsprosess
Vedtak:
Det legges opp til at utvalget møtes 3- 4 ganger frem til fristen som er satt i mai, at møtene
settes fra klokken 08.00. Det var enighet om at møtene legges til fredager.
Av rapporten vil det fremkomme hvordan utvalget har jobbet, og det er viktig å få frem
hvorfor de enkelte løsninger er valgt ut i fra alternativer som er vurdert.
Det kan være nyttig både å se på andre sammenlignbare kommuner, fylkeskommuner samt
regler som gjelder for Stortinget. På denne bakgrunn vil det bli innhentet reglement fra
sammenlignbare kommuner, samt fylkeskommuner og fra Stortinget.
5 Møteplan
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5/15
Møteplan
Vedtak:
Dato for de neste møter er følgende:
27. mars (leseværelset),
24. april (formannskapssalen), og
8. mai (formannskapssalen)

Side 8 av 8

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Tom side

