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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
4. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling
fra enten gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke
gir hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt
arbeidsfortjeneste.

Bakgrunn for saken:
Etter inndelingsloven § 27, andre ledd, skal funksjonsperioden for kommunestyrene i de kommunene
som skal slås sammen vare fram til sammenslåingstidspunktet, altså fram til 01.01.2020. Når nytt
bystyre konstitueres 9.oktober, kan det skje at folkevalgte får doble verv i overgangsperioden. Valg- og
honorarkomiteen foreslår at folkevalgte med doble verv mottar den godtgjørelsen som gir best uttelling
fra hhv. gammel eller ny kommune, mens det gis ordinær møtegodtgjørelse og utgiftsdekning fra den
kommunen som en ikke får hovedgodtgjørelsen fra.
Vedlegg:
Arbeidsnotat datert 10.mai fra advokat Simen Moen Nordbø, Kommuneadvokaten i Kristiansand
Arbeidsnotat datert 16.mai fra advokat Simen Moen Nordbø, Kommuneadvokaten i Kristiansand
Saksutredning:
Saken er initiert av valg- og honorarkomiteen fordi de ønsker å drøfte dette prinsipielt i forkant av det
konkrete valgresultatet. Valg- og honorarkomiteen vil med dette initiativet sikre at ordningene har sin
begrunnelse i rettigheter og i prinsipper det er enighet om, og ikke handler om enkeltpersoner.
Programleder har på denne bakgrunn innhentet råd fra kommuneadvokat. Valg og honorarkomiteen
drøftet ulike alternative løsninger, og blitt enige om hvilket de anbefaler. Programleders innstilling er
gjort på bakgrunn av anbefalingen fra valg- og honorarkomiteen.
Etter inndelingsloven § 27, andre ledd, skal funksjonsperioden for kommunestyrene i de kommunene
som skal slås sammen vare fram til sammenslåingstidspunktet. I rundskriv H-10/15 til inndelingsloven
går det fram at fungeringsperioden for kommunestyrene i de opprinnelige kommunene blir forlenget
fram til sammenslåingstidspunktet, og at det nyvalgte kommunestyret ikke kan gjøre vedtak som binder
de eksisterende enhetene i deres siste driftsår. Tilsvarende må myndighet og ansvar for de sittende
kommunestyrene være avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten i de eksisterende
enhetene.
Lovpålagte utvalg, som bl.a. formannskap og kontrollutvalg, som er nødvendige for å ivareta denne
avviklingen, må formelt videreføres ut 2019. Underliggende utvalg sin myndighet blir avgrenset til det
som er nødvendig for å avslutte de eksisterende kommunene, da deres fullmakter er utledet fra
kommunestyret/bystyrets fullmakter/myndighet.
I overgangsperioden vil det være fire formelle politiske regimer, tre for de gamle kommunene og ett for
nye Kristiansand. Denne saken belyser forhold knyttet til politikergodtgjøring for overgangsperioden.
Problemstilling
Godtgjørelser for Søgne, Songdalen og Kristiansand er vedtatt i de respektive by/kommunestyrene, og
disse gjelder i utgangspunktet så lenge utvalgene fungerer. Fellesnemnda har vedtatt
politikergodtgjøring for nye Kristiansand (Fellesnemnda sak 29/19)
Politikere i dagens by/kommunestyrer og som gjenvelges til nytt bystyre, vil i overgangsperioden i
utgangspunktet kunne motta godtgjøring for gammelt og nytt verv. Dette reiser noen prinsipielle
problemstillinger. Saken avgrenses til å gjelde folkevalgte
med doble verv i overgangsperioden. Folkevalgte som ikke er i doble verv, godtgjøres etter gjeldende
satser for den kommunen de er folkevalgt.
Vurdering
Det vises til to arbeidsnotater fra kommuneadvokaten som belyser juridiske forhold knyttet til
godtgjørelse til folkevalgte. Konklusjonen er at det er vide rettslige rammer for å fastsette ordning for
godtgjørelse i overgangsperioden.

Inndelingsloven og rundskriv H-10/15 beskriver hvilke oppgaver nytt bystyre skal ivareta. Arbeidet
med økonomiplan og handlingsprogram ligger til det nye bystyret, og vil følgelig redusere arbeidet til
sittende by/kommunestyrer i overgangsperioden. Sittende by/kommunestyrers ansvar er begrenset til
det som er nødvendig for å avslutte virksomheten jf. Inndelingsloven § 27. Arbeids- og
ansvarsavklaring mellom nytt og gammelt politisk regime belyses i egen sak til Fellesnemnda.
Det kan tenkes flere alternative godtgjørelsesordninger for folkevalgte med doble verv i
overgangsperioden. Listen er ikke uttømmende:
1. Folkevalgte opprettholder godtgjørelse for begge verv fram til 31.12.19. Det gis ikke
godtgjørelse utover 100% stilling.
Ordningen er enkel å administrere, men kan oppfattes som urimelig siden eksisterende folkevalgte
organ har begrensede oppgaver i overgangsperioden.
2. Folkevalgte velger selv godtgjørelse etter enten ny eller gammel ordning.
Fordelen er at ordningen er enkel å administrere, samt at ingen politikere hever godtgjørelse for
doble verv i overgangsperioden. Ordningen gir ingen kompensasjon for ekstraarbeidet som følger
av doble verv.
3. Godtgjørelse for verv i eksisterende kommune reduseres med en gitt prosentsats for
overgangsperioden.
Dette er også en enkel ordning å administrere, og fastsetting av reduksjonsprosent vil måtte baseres
på skjønn ut fra en vurdering av hvor mye mindre arbeidsbelastning en ser for seg i
overgangsperioden.
4. Godtgjøring for doble verv i overgangsperioden i eksisterende kommuner gis i form av
møtegodtgjørelse og dekning av utgifter og økonomisk tap ut fra den aktivitet som foregår.
Ordningen er i disfavør av folkevalgte som har arbeidskrevende verv i gammel kommune.
5. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra
enten gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke yter
hovedgodtgjørelsen. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Ordningen medfører at det gis hovedgodtgjørelse som avspeiler det vervet med størst
arbeidsbelastning, samt møtegodtgjørelse fra kommunen som ikke gir hovedgodtgjørelsen.
Møtegodtgjørelsen gir en liten kompensasjon for merarbeidet ved doble verv. Folkevalgte som ikke
har frikjøpsordning får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste fra den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelsen.
Pkt. 5 anbefales av Valg- og honorarkomiteen, og vurderes å være innenfor de juridiske rammer som
følger av kommuneloven. På bakgrunn av det fremmer programleder dette som forslag til vedtak. For
folkevalgte med doble verv vil forslaget være en endring av godtgjøringsreglement i eksisterende
kommuner og de rettigheter de har allerede i dag. Endringen må derfor tas opp til behandling i det
enkelte bystyre/kommunestyre, og følge de eventuelle prosessuelle reglene for endring fastsatt i
eksisterende godtgjøringsreglement.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Arbeidsnotat om politikergodtgjøring fra kommuneadvokaten datert 10.05.19
2 Arbeidsnotat om politikergodtgjøring fra kommuneadvokaten datert 16.05.19

