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Prosjektleder/rådmannens innstilling
Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune godkjennes
for høring. Endelig forskrift vedtas av konstituert kommunestyret i oktober 2019.
10.04.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 028/19 Vedtak:
Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune godkjennes
for høring. Endelig forskrift vedtas av konstituert kommunestyret i oktober 2019.

Sammendrag:
Kommunestyret skal i tråd med kommuneloven(2018) vedta forskrifter om folkevalgtes godtgjøring
og velferdsgoder. Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg
forelegges fellesnemnda med forslag om høring og endelig behandling i konstituert kommunestyre
i nye Tønsberg høsten 2019. Forskriftsforslaget er tilnærmet identisk med ordlyden i Politisk
reglement for Tønsberg kommune – Del IV Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, som ble
vedtatt i FTK-055/18 i desember 2018.
Vedlegg:
Forslag til fellesnemnda Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg
kommune

Innledning – hva saken gjelder:
Fellesnemnda for nye Tønsberg vedtok i desember 2018 siste del av Politisk reglement for
Tønsberg kommune – Del IV i sak FTK-055/18.
Faktagrunnlag:
Det vedtatte politiske reglementet er utformet i tråd med den nye kommuneloven (2018)
som i hoveddel trer i kraft innen 1.1.2020. I kapittel 8, som omhandler rettigheter og plikter
for folkevalgte, stilles det krav i flere av bestemmelsene om at kommunestyret selv gir
forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder.
Bestemmelsene det er stilt krav om forskrift er:
§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap
§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring
§ 8-6 Ettergodtgjøring
§ 8-10 Permisjoner
I vedlagte forslag til forskrift er det i tillegg tatt med enkelte andre rettigheter og plikter som
er regulert i kommuneloven og i det vedtatte politiske reglementet. Dette gjelder blant
annet kommuneloven(2108) § 8-1 Rett og plikt til å delta i møte, § 8-7 Pensjonsordning, §
8-9 Rettigheter ved yrkesskade, samt § 8-8 Rett til sykepenger.
Ordlyden i forslaget til forskrift er tilnærmet identisk til det vedtatte politiske reglementet.
Overskrifter mm. er redigert noe av hensyn til formkrav ved utforming av forskrifter.
Reglementet for godtgjøring og velferdsgoder ble enstemmig anbefalt av arbeidsutvalget
overfor fellesnemnda, og enstemmig vedtatt av fellesnemnda. Innholdsmessig var det i
hovedsak bestemmelsene om frikjøp, størrelsen på verv, satser godtgjøring som var
gjenstand for en prinsipiell diskusjon i forkant av utformingen av reglementet. Andre
rettigheter som sykepenger, ettergodtgjøring mm. er kommunene pålagt å ha regler om,
og det er ikke mye som er overlatt til kommunestyret å ta avgjørelser om.
En forskrift er i forvaltningsloven definert som et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til
et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Et vedtak om forskrift skal følge
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, som omhandler utredningsplikt, høring,
formkrav og kunngjøring i Norsk Lovtidend (lovdata.no).
I utgangspunktet er det et krav om at de grupper eller organisasjoner forskrifter skal gjelde
for skal ha mulighet til å uttale seg før forskriften blir endelig utferdiget. Høringsfristen skal
normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker. En beslutning om å unnlate
høring skal begrunnes. Høring kan blant annet unnlates hvis den må anses som åpenbart

unødvendig.
Kommunestyret som konstitueres i oktober 2019 må vedta forskriften endelig for at den
skal være gyldig. Ikrafttredelsen av forskriften vil være fra 1.1.2020.
Rettslig grunnlag:
Kommuneloven(2018) kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte
Forvaltningsloven kapittel VII. Om forskrifter.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Forskriftens innhold når det gjelder godtgjøring og velferdsgoder ble grundig utredet og
gjennomgått av arbeidsutvalget for fellesnemnda, og til sist vedtatt av fellesnemnda.
Innholdet i forskriften anbefales godkjent. Siden det ikke er tidsnød anbefales det at utkast
til forskriften gis en offentlig høring før endelig utkast til forskrift behandles av det
konstituerte kommunestyret høsten 2019.
Alternative løsninger:
Forskriften unntas fra høring med begrunnelsen at folkevalgte i Re og Tønsberg allerede
har behandlet og vedtatt Politisk reglement for Tønsberg kommune – Del IV Folkevalgtes
godtgjøring og velferdsgoder.
Økonomiske konsekvenser:
Viser til utredning i sak FTK-055/18 hvor det fremgår at simulert kostnad kommer på ca.
8,2 mill. kroner som tilsvarer en reduksjon på i underkant av 1 mill. kroner for kostnader
folkevalgte i Re og Tønsberg til sammen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Regelverket gjelder for nye Tønsberg kommune
Konklusjon:
Utkast til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune
vedtas og legges ut på høring. Endelig forslag til forskrift behandles og vedtas av
konstituert kommunestyret for nye Tønsberg høsten 2019.
Videre behandling:
Saken behandles endelig i konstituert kommunestyre i nye Tønsberg.
Tønsberg, 2. april 2019
Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

