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Rådmannens innstilling
Saken om økonomiske konsekvenser ved å ha flere politiske møter på dagtid tas til orientering.

07.11.2019 Kommunestyret:
Møtebehandling:
Alternativ innstilling, foreslått av Suzy Christina S. Haugan, Venstre
Kommunestyret tar saken til orientering og ønsker å fremme følgende uttalelse: Det vurderes om
møteplan for 2021 kombinerer kvelds- og dagmøter for folkevalgte i større grad enn i 2020.

Votering:
Haugans forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Haugans forslag ble vedtatt med 30 mot
29 stemmer (H, Frp, Ulf L. Halvorsen (Mdg)).
KST- 022/19 Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering og ønsker å fremme følgende uttalelse: Det vurderes om
møteplan for 2021 kombinerer kvelds- og dagmøter for folkevalgte i større grad enn i 2020.

Sammendrag:
Orientering om økonomiske konsekvenser ved å legge flere politiske møter på dagtid. I tillegg til
møtegodtgjørelse vil medlemmene i kommunestyret, formannskapet og utvalg ha krav på tapt
arbeidsfortjeneste ved dagmøter. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder er frikjøpt og får ikke
tillegg for kommunestyremøter.

Innledning – hva saken gjelder:
Ved behandlingen av sak om møteplan for politiske møter 2020, vedtok kommunestyret
9.10.19 at det ønsket orientering om økonomiske konsekvenser ved å legge flere politiske
møter på dagtid.
Faktagrunnlag:
Møteplanen legger opp til at det bare er utvalg for plan og bygg som har møter på dagtid.
Folkevalgte har krav på møtegodtgjøring og dekning for tap av inntekt.
Møtegodtgjøring gis i en fast prosent av stortingsrepresentantenes til enhver tid
godtgjøring. Stortingsrepresentantenes godtgjøring er kr 987 997 per 1.mai 2019.
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes enten ved et dokumentert tap per dag, maksimalt 4 ‰ av
stortingsrepr. godtgjøring. Et udokumentert tap av inntekt dekkes per dag med maksimalt
1 ‰ av stortingsrepr. godtgjøring.
Alle folkevalgte vil få møtegodtgjøring uansett om møter avholdes på dag eller kveld. Økte
kostnader henger sammen med folkevalgtes tap av inntekt ved at de ikke kan møte på sitt
ordinære arbeid.
Overslaget for de økonomiske konsekvensene har tatt som utgangspunkt at alle
medlemmene i de politiske organene vil ha en tapt arbeidsfortjeneste. Overslaget er gjort i
forhold til godtgjøringsreglementets maksimalsats på 4 ‰ som utgjør kr 3 952 (høy sats)
per dag, og en lavere sats som er en beregnet av en dagsinntekt for gjennomsnittsinntekt,
kr 2 172 (lav sats).
Overslag tapt inntekt ekskl. 14 % arb.g.avgift.

I kommunestyret fremmet Suzy Haugan (V) et forslag til møter på dagtid.
Administrasjonen har gjort et kostnadsoverslag i forhold til dette forslaget:

Utvalg plan og bygg (UPB) er også tatt med selv om dette utvalget allerede har planlagte
møter på dagtid. Disse medlemmene har også krav på erstatning for tapt inntekt.

Rettslig grunnlag:
Kommuneloven kapittel 8
Forskrift for folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Overslaget over økte kostnader ved flere politiske møter på dagtid innebærer flere
usikkerhetsmomenter og må tas som et anslag.
Det gir likevel en klar indikasjon på at det innebærer økonomiske kostnader å ha flere
politiske møter på dagtid.
Alternative løsninger:
Saken er til orientering og har ingen forslag til endring av møteplan.
Økonomiske konsekvenser:
Et kommunestyremøte på dagtid kan innebære en økt kostnad på kr 181 791 per møte. Et
utvalg kan innebære en økt kostnad på kr 43 472 per møte, mens formannskapet har
ordfører, varaordfører og opposisjonsleder med frikjøp slik at kostnaden vil være lavere
med kr 31 616.
Arbeidsgiveravgift på 14 % kommer i tillegg.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konklusjon:
Orientering om at det innebærer økonomiske kostnader ved å legge flere politiske møter
på dagtid.
Videre behandling:
Saken avsluttes i kommunestyret
Tønsberg, 25.10.2019

Egil Johansen
rådmann

