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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune - endelig
behandling

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Eldrerådet 01.12.2020:
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens innstilling.
ELD- 034/ 20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2020:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling.

RFM- 034/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.12.2020:
Behandling:
Rådmnnens innstilling enstemmig vedtatt.
HOK- 048/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Hovedutvalg helse og omsorg 03.12.2020:
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
HHO- 037/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Hovedutvalg teknisk og miljø 08.12.2020:
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HTM- 132/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Hovedutvalg administrasjon 09.12.2020:
Behandling:
Einarsen (Ap) foreslo:
Hovedutvalg administrasjon ønsker å se på godtgjørelsessatsene for de folkevalgte i Karmøy med
tanke på harmonisering mot nærliggende kommuner. Hovedutvalg administrasjon ber om å få sak til
behandling i kommunestyret i løpet av vår 2021, og i god tid i forkant av budsjettbehandling for
2022.
Einarsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 3 stemmer (H2, KL 1) for rådmannens innstilling.
HUA- 031/20 Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon ønsker å se på godtgjørelsessatsene for de folkevalgte i Karmøy med

tanke på harmonisering mot nærliggende kommuner. Hovedutvalg administrasjon ber om å få sak til
behandling i kommunestyret i løpet av vår 2021, og i god tid i forkant av budsjettbehandling for
2022.
Formannskapet 14.12.2020:
Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende forslag:
Forslag til endringe i forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring m.v.
I § 24 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:
De to siste setningene strykes. Ny setning: Det arbeides for en forenkling også her.
I § 32 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:
2.,3. og 4. setning strykes. Ny setning: Godtgjørelse for deltakelse i møter utbetales den enkelte to
ganger årlig uten forutgående krav.
I § 33 Frist for å fremsette krav gjøres følgende endringer:
I første setning strykes ordet - møtegodtgjørelse.
I siste setning strykes - som ikke er sendt inn innen ett år, eller I Forslag til godtgjørelsesreglement gjøres følgende endringer:
Under punkt 11 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:
Setningene 2 og 3 strykes.
Under punkt 12 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:
Setningene 2 og 3 strykes. Ny setning, jfr. ovenfor: Det arbeides for en forenkling også her

Thorheim (KL) framsatte følgende forslag:
Det vises til oversikten over sammenlignbare kommuner vedrørende godtgjørelse for valgte politiske
representanter. Arbeidet som leder for kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy er et krevende verv og
kan sidedestilles med arbeidet for leder i hovedutvalgene. Karmøy kommunestyre vedtar å endre
godtgjørelse for leder for kontroll- og kvalitetsutvalget fra godtgjørelse for hvert møte til fast årlig
godgjørelse kr. 60 000.

Votering:
Innstillingen fra rådmannen fikk 7 stemmer, og vant frem.
Tilleggsforslagene fremsatt av Medhaug (H) og Thorheim (KL) fikk 4 stemmer (H 3, KL 1), og falt.

FSK- 150/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.
Kommunestyret 14.12.2020:
Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H og KL:
I § 24 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:
De to siste setningene strykes. Ny setning:
Det arbeides for en forenkling også her.
I § 32 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:

2.,3. og 4. setning strykes. Ny setning:
Godtgjørelse for deltakelse i møter utbetales den enkelte to ganger årlig uten
forutgående krav.
I § 33 Frist for å fremsette krav gjøres følgende endringer:
I første setning strykes ordet - møtegodtgjørelse.
I siste setning strykes - som ikke er sendt inn innen ett år, eller I Forslag til godtgjørelsesreglement gjøres følgende endringer:
Under punkt 11 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:
Setningene 2 og 3 strykes.
Under punkt 12 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:
Setningene 2 og 3 strykes. Ny setning, jfr. ovenfor:
Det arbeides for en forenkling også her.
Thorheim (KL) fremmet følgende forslag:
Det vises til oversikten over sammenlignbare kommuner vedr godtgjørelse for valgte politiske
representanter. Arbeidet som leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy er et krevende verv, og
kan sidestilles med arbeidet for ledere av hovedutvalgene. Kommunestyret vedtar å endre
godtgjørelsen for leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget fra godtgjørelse for hvert møte til fast årlig
godtgjørelse med kr. 60.000,-.
Krog (MDG) fremmet følgende forslag:
Karmøy kommune reduserer godtgjørelse til ordfører til 100 % av stortingsrepresentant-lønn. Dersom
kommunen er bundet av allerede juridisk bindende lønnsavtaler, må en eventuell reduksjon basere
seg på frivillighet.

Votering:
Innstillingen fra formannskapet fikk 45 stemmer.
Fellesforslag fra H og KL fremsatt av Medhaug (H) fikk 15 stemmer (H 8, KL 6, KRF 1), og falt
Forslag fremsatt av Thorheim (KL) fikk 21 stemmer (FRP 6, H 7, KL 6, MDG 2), og falt
Forslag fremsatt av Krog (MDG) fikk 5 stemmer (FRP 1, MDG 2, SV2), og falt

KST- 159/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy
kommune.
Forskriften publiseres på Lovdata.

Saksutredning
Sammendrag
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.
Formannskapet vedtok på sitt møte 28. september å legge forslag til ny forskrift om folkevalgtes rett
til godgjøring og velferdsgoder ut til offentlig ettersyn. Forskriften ble lagt ut offentlig på kommunens
nettside, samt i medier. Forskriften ble også lagt på referatlisten til kommunestyret og
hovedutvalgene i kommunen.
Fristen for å gi uttalelse til forskriften gikk ut 9. november.
Det ikke mottatt merknader til forskriften utover de merknader som er fremsatt i de folkevalgte
møtene.

Merknader til forskriften
Formannskapet 28.09.20
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
administrasjonen 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".

Rådmannens kommentar til merknadene
Forenkling av system for møtegodtgjørelse
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.
Dette ble også mottatt som en merknad til høringen under møte i formannskapet 28.09.20. Viser
derfor til samme vurdering av system for møtegodtgjørelse som det ble vist til når forskriften ble lagt
ut på høring.
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.

Godtgjørelse i andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13
Det ble vist til ønske om å sammenligne nivå for godtgjørelse i Karmøy kommune med godtgjørelse i
andre kommuner innenfor samme KOSTRA- gruppe. Det er derfor gjort undersøkelser på de
kommunene innenfor gruppen som har nærmest geografisk tilknytning til Karmøy, herunder
Haugesund, Sola og Askøy. Det er ikke tatt høyde for frikjøp eller antall møter per år.
Utregningsmetoden for godtgjørelse varierer hos de ulike kommunene.
Enkelte kommuner, deriblant Karmøy og Sola, setter ordføreres godtgjørelse ut fra en prosentsats av
stortingsrepresentanters lønn. Eksempelvis formannskapets godtgjørelse beregnes igjen ut fra en
prosentsats fra ordførers lønn. Øvrige folkevalgte har i hovedsak en fast sats per møte. Andre har et
fast grunnbeløp som utgangspunkt for utregningen, og godtgjørelse til de ulike utvalgene og
medlemmene beregnes dermed ut fra et prinsipp om antall x grunnbeløp.
Haugesund vedtok ny forskrift om møtegodtgjørelse 18.11.20, og den nye forskriften er lagt til grunn
for sammenligningen. I Haugesund ble det også vedtatt at «de folkevalgte sine honorarer fryses på
2019 nivå for hele 2020 og 2021. Justering (G) skjer fra og med 01.07.2022. Det skal ikke foretas

utbetaling av ettergodtgjørelse for 2020 og 2021»
I Askøy er det vedtatt lønnsfrys for de politiske godtgjørelsene i 2020. Ordføreres lønn ble redusert
fra 100 % av stortingsrepresentanters lønn, til 95 % av stortingsrepresentanters lønn. De øvrige
folkevalgte utvalg og medlem får årlig godtgjørelse basert på en prosentsats fra ordføreres lønn, eller
et fast beløp per møte.

Leder for kontroll- og kvalitetsutvalget.
I Karmøy kommune får leder for kontroll- og kvalitetsutvalget en godtgjørelse på 2000 kr per møte. I
2020 ble det på møteplan satt opp 8 møter, og det ble den 18.11.20 vedtatt 8 møter for kontroll- og
kvalitetsutvalget i møteplan for 2021. Per år utgjør dermed godtgjørelsen for leder i kontroll- og
kvalitetsutvalget 8 x 2000 kr = 16 000 kr. Når en sammenligner dette mot andre kommuner innenfor
samme KOSTRA-gruppe, er årlig beløp 39 943 kr i Haugesund kommune, 58 687 kr i Sola kommune,
og 91 320 kr i Askøy kommune. Det er ikke tatt høyde for antall møter eller ansvarsmengde i andre
kommuner. Godtgjørelsen i Karmøy kommune er ikke forsøkt hevet ved utarbeidelse av forskriften.

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 representantenes utgifter til fasttelefon, og var angitt i
ulike satser (lav = 1140 kr, middel = 1500 kr., høy = 1860 kr). 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. De folkevalgte vil dermed ikke få økte utgifter som følge av bruk av telefon i
forbindelse vervet. Det samme vil i de fleste tilfeller gjelde om en skulle anse godtgjørelsen som en
«digital godtgjørelse». 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.

Rådmannens konklusjon
I forskriften er det forsøkt å legge til rette for en økning for leder av rådene, slik at lederansvaret blir
tydeliggjort og mer harmonisert opp mot den fordelingen som er mellom leder og medlemmer i
andre utvalg. Ut over dette er det lagt opp til en generell videreføring av gjeldende godtgjørelse. I
flere andre kommuner innenfor KOSTRA-gruppe 13 er det også vist til lønnsfrys eller reduksjon,
enten ut året eller for en lengre periode. Det anbefales derfor at Karmøy kommune i hovedsak
viderefører eksisterende satser i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i
Karmøy kommune.

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.

Vedlegg:
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Godtgjørelsesreglement-kommunestyreperioden-2019-2023 - vedtatt 01.07.19

