Trondheim kommune

Saksframlegg
GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER
Arkivsaksnr.: 08/11396
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar følgende godtgjøring for utvalg for skattelettelser:
Medlem: 2% av kommunalråds lønn
Leder: 6% av kommunalråds lønn
Endringen gjelder fra og med 1.1.2008. Reglementets § 4.6 endres tilsvarende.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bystyret behandlet 22.11.2007 godtgjøringer for styrer, råd og utvalg. Godtgjøringsutvalgets innstilling ble
vedtatt med ett unntak: godtgjøring for utvalg for skattelettelser ble sendt tilbake for ny vurdering.
Godtgjøringsutvalget hadde i sitt møte 15.10.2007 innstilt på å gi leder og medlemmer hhv 6% og 2% av
kommunalråds lønn. Bystyrets innvending gjaldt leders godtgjøring. Torgny Hagerup (FrP) foreslo i
bystyrets møte 8% til leder, med henvisning til utvalgets arbeidsform.
Gjeldende godtgjøring for dette utvalget er kr 24000,- og kr 6000,- pr år for hhv leder og medlem., hvilket
innebærer at leder har 4 ganger så høy godtgjøring som medlem. Dette ble innført i 2001, og er forskjellig
fra det som er vanlig i mange utvalg, nemlig at leder har et påslag på 50%.
Arbeidsformen i utvalget er kort fortalt denne: Utvalgets 8 medlemmer er delt i 4 ”arbeidslag” med 2 på
hvert lag. Til hvert lag sendes en konvolutt med saker, først til medlem nr 1 som avgir uttalelse og sender til
medlem 2, som avgir sin uttalelse og sender til leder. Leder gjennomgår alle sakene, og har dermed 4
ganger så mange saker som hvert av medlemmene. Det er bakgrunnen for at leder har hatt 4 ganger så høy
godtgjøring.
For øvrig har utvalget relativt få (2-4) fellesmøter pr år, der de gjennomgår vanskelige saker og diskuterer
prinsipielle spørsmål.
Da nåværende godtgjøring ble vedtatt i 2001, ble stor saksmengde nevnt som en begrunnelse for
godtgjøringsøkingen. Saksmengden hadde sin bakgrunn i etterslep etter at utvalget ble overført fra
likningskontoret til kemnerkontoret. Senere har det vært en viss nedgang i saksmengde. Prinsippet om 4
ganger så høy godtgjøring til leder som til medlem kan imidlertid ses på uavhengig av saksmengde.
Det vil være rimelig å holde fast på 2% av kommunalråds lønn til medlem, slik det er for en rekke av
kommunens styrer, råd og utvalg. Ut fra tidligere praksis kan det også argumenteres for å gi leder 4 ganger
denne godtgjøringen, altså 8% av kommunalråds lønn. Godtgjøringen vil imidlertid da bli så vidt høy som
kr 48.134,- etter nåværende satser. Det vil i så fall være til dels mye høyere enn ledere i andre styrer, råd
og utvalg det er naturlig å sammenlikne med, noe som kan være vanskelig å forsvare ut fra ansvar og
arbeidsmengde.
Det anbefales derfor at bystyret vedtar følgende godtgjøring for utvalg for skattelettelser:
Medlem: 2% av kommunalråds lønn
Leder: 6% av kommunalråds lønn
Bystyresekretariatet i Trondheim, 12.03.2008

Kari Aarnes
sekretariatsleder
Øyvind Øyen
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