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Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo pva MDG, Ap, SV, Sp, H, FrP, V, KrF, R, PP, DEM
endring i innstillingen pkt 2, siste avsnitt:
Kontrollkomiteens leder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antall
medlemmer i de ulike komiteene vedtas ved konstitueringen.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Vindheims forslag ble Vindheims
forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret viser til vedtak i sak 46/10 om at bystyret etter valget skal bestå av 67
representanter. Bystyret vedtar i tråd med dette ny formannskapsmodell.
2. Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som
forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:
 Kontrollkomiteen
 Byutviklingskomiteen
 Finans, næring og kulturkomiteen
 Oppvekstkomiteen
 Helse- og velferdskomiteen
Kontrollkomiteens leder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antall
medlemmer i de ulike komiteene vedtas ved konstitueringen.
3. Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
 §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
 §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
 §§ 1.9, 1.10, samt ny § 5.2 i Reglement for bystyrekomiteene
Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak. Nye reglement trer i kraft fra
og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.
4. Bystyret ber godtgjøringsutvalget fremme forslag før konstitueringa av nytt bystyre, basert
på at de gjeldende ordninger for frikjøp/godtgjøring (vedtatt i 2007) videreføres med
følgende endringer og tillegg:
a. Det settes av 1 million kroner totalt til disposisjon for bystyret og bystyrets organer,
som skal benyttes i tråd med ordførerens beskrivelse i saken.
b. Ordningen med at 100% frikjøp automatisk trer i kraft dersom et bystyremedlem
samlet har 80% eller mer frikjøp, kuttes.
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Det innføres en representantstøtte på 30 tusen NOK per bystyrerepresentant, som skal
gå til partigruppene. Denne skal benyttes fritt av den enkelte gruppe til
aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.
d. Grupperessursen på 40 prosent av kommunalråds godtgjøring som går flatt til alle
partier skal ikke lenger være forbeholdt brukt kun på
bystyremedlemmer/varamedlemmer. Det bemerkes imidlertid at de som mottar
frikjøpsmidler skal arbeide med oppgaver pålagt av den aktuelle bystyregruppen.
e. Dagens ressurs for opplæring til partigruppene kuttes, da denne ansees innbakt i
representantstøtten til gruppene.
f. Godtgjøring til bystyrerepresentantene skal utgjøre 5 prosent av kommunalråds
godtgjøring. Godtgjøringsutvalget bes gjennomgå dagens bestemmelser om avkorting,
med sikte på å fjerne eller endre disse slik at man sikrer en lik praksis av
heltidspolitikerne og bystyremedlemmer for øvrig. Utvalget bes også vurdere
godtgjøringen av varamedlemmer som møter.
Endringene skal gjelde først fra 01.01.2012, og skal tas høyde for i budsjettet for 2012.
Inntil denne datoen gjelder eksisterende ordninger for frikjøp/godtgjøring.
Bystyret vedtar at sikring av medvirkning og uttalelser fra kommunens råd: Ungdommens
bystyre, mangfoldsrådet, studentrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, er rådmannens ansvar. Ved større saker som angår rådenes arbeidsområder
skal rådmannen orientere og innhente synspunkt på et tidlig tidspunkt i arbeidet.
Medvirkningen skal dokumenteres.
Når saksdokumentene er ferdig utarbeidet skal rådmannen sende relevante saker til
behandling i rådene før det sendes de politiske organene for vedtak. Protokoll fra rådenes
behandling skal legges ved saken.
Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapets medlemmer til lønns- og
administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapets medlemmer til kommunens
klageorgan.
Bystyret tar til orientering at dersom det ved konstitueringen etter valget i 2011 vedtas
innføring av parlamentarisme, er behov for å konstituere bystyret etter
formannskapsmodellen i en overgangsperiode. For overgangen mellom de to
styringssystemene vil bystyret legge til grunn prosedyren som er beskrevet i saken.
Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte
godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets
konstituering.
Bystyret ber godtgjøringsutvalget gå gjennom pensjonsrettigheter/-ordninger for alle som
mottar frikjøp/godtgjøring, for å sikre en rettferdighet ordning for både deltids- og
heltidspolitikere. En slik gjennomgang bør skje i etterkant av Stortingets gjennomgang og
avklaring for å dra nytte av deres erfaringer og vurderinger.

Rita Ottervik
Ordfører
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