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NY MODELL FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

Behandling:
Torgny Hagerup (FrP) foreslo:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte
1.1. Godtgjøringen omfatter (som innstillingen).
1.3. Fravær fra ombudet
Andre kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær
ved beregning av godtgjøringen.
1.4. Varamedlemmer (utgår)
4.4. Bystyrets medlemmer/varamedlemmer
Godtgjøring gis til møtende medlemmer i innkalt møte i bystyre og komiteer (med unntak av
heltidspolitikere) med:
2 promille av kommunalråds årslønn pr møte i bystyre og komiteer, (pr dd kr 1282,-). For delvis
oppmøte gis 50% til fast representant og 50% til møtende varamedlem. Godtgjøringen dekker all
møtevirksomhet som medlemmene har i bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.6. Øvrige styrer, råd og utvalg
Utvalg
Pr møte
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldreråd
Trondheim studentråd
Bevillingsutvalg/kontrollutvalg
Godtgjøringsutvalg (ikke heltidspol.)

Leder

Medlem

2,33 promille
(dd kr 1494,-)
2,33 promille
2,33 promille
2,33 promille
2,33 promille

1,8 promille
(dd kr 1154,-)
1,8 promille
1,8 promille
1,8 promille
1,8 promille

Basis: Kommunalråds årslønn
Bystyret ber godtgjøringsutvalget utarbeide sak om godtgjøring til øvrige organer etter at bystyret har
vedtatt ny politisk organisering for Trondheim kommune etter 2011.

Saksprotokoll for Bystyret 18.02.2010

Jon Gunnes (V) foreslo:
Bystyret vedtar ingen endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte i
denne Bystyreperioden (2007-2011).
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
Bystyret ønsker at samme praksis innføres i styrer i heleide kommunale foretak og aksjeselskap.
Nemlig at godtgjørelsen gjøres avhengig av oppmøte på styremøter.
Bystyret ønsker at også kommunalrådene omfattes av ordningen slik at lønn reduseres med 1300 kr
pr møte i formannsskap/bygningsråd de ikke deltar i.
Votering:
Gunnes’ forslag fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Hagerups forslag unntatt pkt 1.3 fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Hagerups forslag til pkt 1.3 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingen ble vedtatt mot 23 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM).
Byrkjeflots forslag fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte:
1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger i hovedsak på at godtgjøringen til politiske
organer gis som en fast godtgjøring pr møte. 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
Andre kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær
ved beregning av godtgjøringen
1.4. Varamedlemmer
Varamedlemmer til folkevalgte organer i Trondheim kommune får en møtegodtgjøring på kr 1000,pr møte.
2. BESTEMMELSER VEDR. NIVÅ FOR GODTGJØRING
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring på kr 1300,- pr
møte. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i bystyresammenheng (herunder
regnet komitearbeid).
4.6. Øvrige styrer, råd og utvalg
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Utvalg
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldreråd
Trondheim studentråd
Bevillingsutvalg/kontrollutvalg
Godtgjøringsutvalg (ikke heltidspol.)

Leder
kr 1500,- pr møte

Medlem
kr 1150,- pr møte

kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte

kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte

Bystyret ber godtgjøringsutvalget utarbeide sak om godtgjøring til øvrige organer etter at bystyret har
vedtatt ny politisk organisering for Trondheim kommune etter 2011.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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