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VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til
folkevalgte:
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger på at godtgjøringen til politiske organer
enten gis som en fast godtgjøring pr møte, eller som en årlig sum beregnet som prosentandel
av kommunalråds godtgjøring. Godtgjøringen for de enkelte ombud omfatter selve
møtevirksomheten, reiseutgifter i den forbindelse og eventuelle befaringer. Deltakelse i
formøter/gruppemøter er ikke berettiget til godtgjøring.
1.3. Fravær fra ombudet
Medlemmene i bystyret må delta i minst halvparten av møtene for å motta den faste
godtgjørelsen. Det ytes halv godtgjørelse når de deltar i minst 50% av møtene i ett år og full
godtgjøring når de deltar i 75% av møtene. Lavere deltagelse enn 50% berettiger kr 1300 pr
møte. Bystyre- og komitemøter sees under ett ved beregning av godtgjøring til bystyret. Andre
kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær
ved beregning av godtgjøringen. Bestemmelsen gjelder også andre organer med fast årlig
godtgjøring etter dette reglementet.
1.4. Varamedlemmer
Varamedlemmer til bystyret og bystyrekomiteene får en møtegodtgjøring på kr 1300,- pr møte.
Varamedlemmer til øvrige organer som omfattes av dette reglementet, får en møtegodtgjøring
på kr 1000,- pr møte.
4.3. Partigruppene
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Partigruppene i bystyret gis en godtgjøring tilsvarende 40% av kommunalråd, samt en
representantstøtte på kr 30.000,- pr bystyrerepresentant. Midlene skal benyttes fritt av den
enkelte gruppe til aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring på 5% av
kommunalråds godtgjøring. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i
bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.5. Søknad om utvidet godtgjøring
Punktet strykes.
Bystyret har en klar målsetting av å være mest mulig papirløs.
Bystyrets faste medlemmer, med unntak av heltidspolitikere og andre som får tildelt
kommunal bærbar PC og hjemmekontorordning, gis en godtgjøring på kr. 3000 pr. år for å
dekke noen av utgiftene for å kunne gi avkall på saksdokumenter på papir. De som fortsatt
ønsker saksdokumentene på papir får ikke utbetalt denne godtgjøringen.
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