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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder
i Karmøy kommune ut til offentlig ettersyn med 6 ukers frist for å gi uttalelse, jf. fvl. § 37.

Formannskapet 28.09.2020:
Behandling:
Medhaug (H) viste til at han synes systemet for å kreve møtegodtgjørelse bør være enklere.
Endresen (Frp) viste til at godtgjørelsen for leder av kontroll- og kvalitetsutvalget er for lav sett opp
mot det økende antall oppgaver som ligger til kontroll- og kvalitetsutvalget i ny kommunelov, samt
statusen dette vervet bør ha.
Hansen (SV) viste til at han syntes måten å kreve møtegodtgjørelse på var gammeldags, samt at
admnistrasjonen burde sammenligne godtgjørelsenivået med andre kommuner i kommunegruppe
13. Videre påpekte Hansen at i stedet for å ta bort telefongodtgjørelsen burde den heller bli kalt for
noe annet, eksempelvis "digital møtegodtgjørelse".
Innstilling enstemmig vedtatt.
FSK- 118/ 20 Vedtak:
Formannskapet legger Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune ut til offentlig ettersyn med 6 ukers frist for å gi uttalelse, jf. fvl. § 37.

Saksutredning
Bakgrunn for saken

Folkevalgte har krav på godtgjørelse og velferdsgoder i forbindelse med vervet.
KS har tidligere i sin veileder vedrørende økonomiske vilkår for folkevalgte, anbefalt at
godtgjørelsesreglementet vedtas av det avtroppende kommunestyret, og bekreftes av det
påtroppende kommunestyret. I Karmøy kommune ble reglement for godtgjørelse sist revidert og
vedtatt 1. juli 2019.
Av ny kommunelov følger det et krav om at reglement om godtgjørelse og velferdsgoder skal
formaliseres som forskrift, jf. kommuneloven § 8-3. Derfor ble det ikke tatt opp ny sak om stadfesting
av møtegodtgjørelse i første møte etter konstituering i 2019, slik tidligere praksis har vært.
Vedtak fra 1.juli 2019 vil imidlertid gjelde inntil forskriften er trådt i kraft.
Ved behandling 1. juli 2019 ble følgende oversendelsesforslag sendt formannskapet:
Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse jfr.
Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.
Formannskapet oversendte dette forslaget til rådmann 26. august 2019.
Spørsmålet om en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse har ulike utfordringer i forhold til
registreringen. Karmøy kommune bruker i dag Visma, som er en integrert løsning for hele kommunen
når det gjelder registrering av lønn, fakturering, timer, krav om godtgjørelser, og kjøring m.m.
Det er en omstendig prosess å gå til anskaffelse av et nytt system som skal ivareta alle nødvendige
funksjoner og integrasjoner opp mot andre systemer. Rådmannen vurderer det derfor som en
uforholdsmessig stor kostnad å skulle gå til anskaffelse av nytt system som kun skal være gjeldende
for krav om møte- og kjøregodtgjørelse. I tillegg vil et nytt system også kreve opplæring.
Det er få, om ingen, programmer som støtter en samordnet løsning for innkreving av møte- og
kjøregodtgjørelse. Visma støtter ikke en slik løsning. Det er derfor lagt opp til en «felles» registrering
for å forenkle innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse for de folkevalgte, hvor møter registreres
under kjøreboken. Løsningen er nærmere forklart i dokumentet «møtegodtgjørelse og reiseutgifter»,
som sendes de folkevalgte ved innkalling til folkevalgte møter. Ved å benytte denne måten å
registrere møte- og kjøregodtgjørelse, kan registreringen skje under en felles registrering.
Karmøy kommune har imidlertid nylig tatt i bruk timelistemodulen til Visma. Dette gjør at en som en
alternativ løsning kan registrere krav om møtegodtgjørelse i timelistemodulen så fremt det legges
opp til en slik løsning. Registrering i timelistemodulen vil kunne forenkle prosessen ved krav om
møtegodtgjørelse, da denne modulen er mer intuitiv. Krav om kjøregodtgjørelse kan imidlertid ikke
kreves i timelistemodulen. Dersom en skal registrere kjøregodtgjørelse, må man fortsatt inn i
kjøreboken i Visma. Timelistemodulen vil derfor kun forenkle registreringen for de som kun krever
møtegodtgjørelse.
Det vil kunne være et alternativ å ta bort kjøregodtgjørelse som en egen post, ved å heve satsen for
møtegodtgjørelsen. Dette medfører imidlertid at en blir beskattet for det totale beløpet med lik
skattesats. Registrering av både kjøre- og møtegodtgjørelse medfører full skatt på
møtegodtgjørelsebeløpet, og man skattlegges 53 øre pr km for kjøregodtgjørelse.
Dersom en skulle ha en løsning hvor det er fast utbetaling av møtegodtgjørelse, blir dette en ulik
praksis fra andre arbeidstakere i Karmøy kommune som må registrere timer. Av hensyn til likhet bør
praksisen være lik for folkevalgte og ansatte i Karmøy kommune. I tillegg vil en slik løsning medføre
ekstra registrering dersom forfall, noe som medfører merarbeid. Den som har forfall må få trekk i
den faste møtegodtgjørelsen, samt vara må registreres som møtt for å få utbetalt møtegodtgjørelse.
Tidligere utarbeidet politisk sekretariat manuelle lister for møtegodtgjørelse to ganger i året. Disse

listene måtte deretter registreres manuelt av lønningskontoret før utbetaling. Kjøregodtgjørelsen
registrerte folkevalgte selv på manuelle lister, og utbetaling ble gjort årlig (i desember). Tidligere
løsning medførte stor arbeidsbelastning for politisk sekretariat og lønningskontoret.
Folkevalgte har vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske. Dagens løsning for registrering
av kjøre- og møtegodtgjørelse er et resultat av dette. Rådmannen anser det derfor ikke som
hensiktsmessig å skulle gå tilbake til tidligere løsning.
Dersom kjøre- og møtegodtgjørelse registreres jevnlig, fortrinnsvis etter hvert møte, vil de
folkevalgte bli mer kjent med systemet og oppleve at det blir enklere å forholde seg til. En effekt av
innkreving etter hvert møte, er at det gir en bedre oversikt i regnskapet. Politisk sekretariat er
behjelpelige dersom noen trenger bistand i Visma.

Foreslåtte endringer i forslag til forskrift
Forslag til forskrift er foreslått med visse endringer i forhold til dagens gjeldende reglement for
møtegodtgjørelse. Dette gjelder punktene som omhandler telefongodtgjørelse, sats for rådene, frist
for innsending av krav om godtgjørelse, samt elektronisk abonnement for Kommunal rapport.
Telefongodtgjørelse
Telefongodtgjørelse ble opprettet for å dekke utgifter til fasttelefon, og var angitt i ulike satser
(lav/middel/høy). Dette punktet vurderes som å være utdatert, da det nå i hovedsak brukes
mobiltelefon hvor abonnementene nå i større grad legger opp til «fri bruk» av taletid. Bestemmelsen
om telefongodtgjørelse er derfor foreslått tatt bort fra forskriften.
Endret sats for ledere av rådene
Lederne av rådene har i dag 50 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse. Dette medførte en sats på
750 kr per møte. I forskriften er det foreslått å øke denne til 100 % tillegg fra medlemmenes
godtgjørelse, slik at ny sats til lederne for rådene blir 1000 kr per møte. Dette etter innspill fra leder
av rådene. Dette vil gjenspeile ansvaret lederne har i forhold til medlemmene, og harmoniseres mer
opp mot fordelingen i andre utvalg.
Frist for innsending av krav
I gjeldende reglement, er det gitt en frist på 3 år for å innsende krav om kjøre- og møtegodtgjørelse. I
forslag til forskrift er det foreslått å innstramme denne fristen til 15. februar i påfølgende år etter
kravet oppsto, og det anbefales at krav sendes inn fortløpende. Dette vil også medføre at folkevalgte
blir mer kjent med systemet, og får bedre oversikt over de krav som er sendt inn.
Elektronisk abonnement Kommunal Rapport.
Ettersom det er politisk vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske, bør også forskriften
legge opp til at aktuelle abonnementer skal være i digitalt format. Abonnement for Kommunal
Rapport er derfor foreslått som et digitalt abonnement.

Ikrafttredelse og økonomiske endringer.
Forskriften er planlagt trådt i kraft fra 1. januar 2021.
Økonomiske endringer som følge av forskriften får derfor betydning fra 2021.

Høring og frister
Forskriften sendes ut på høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter, og

legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 6 uker fra kunngjøringsdato.
Høringen sendes til offentlige utvalg og registrerte partigrupper i Karmøy kommune.
Forskriften legges ut til offentlig ettersyn på Karmøy kommunes nettside, samt publiseres i medier.

Videre saksgang
Etter at forskriften har vært på høring, skal saken behandles i råd, hovedutvalg og formannskap før
endelig avgjørelse i kommunestyret.
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