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Arkivsak-dok. 21/00122-1 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Endring i forskrift om politiske godtgjørelser 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i forskrift om politiske godtgjørelser, i § 2-1 Ordfører, 
første ledd, første kulepunkt: 

Fra 01.03.2021 fastsettes ordførerens godtgjørelse 15% lavere enn til enhver tid 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjøringen justeres årlig, med samme 
virkningstidspunkt, når Stortinget har justert godtgjøringen til stortingsrepresentantene. 

2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og erstatter forskrift vedtatt i kommunestyremøtet 
17.12.2020, sak 127/20. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende forskrift om politiske godtgjørelser, vedtatt i K-sak 127/20, kunngjort i 
Norsk Lovtidend 30.12.2020 

Nei 

Gjeldende forskrift om politiske godtgjørelser, med markerte endringsforslag, til 
behandling i kommunestyremøtet 11.02.2020 

Ja 

Saksutredning og vedtak i sak 116/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024., 
kommunestyremøtet 17.12.2020 

Nei 

 

 

Oppsummering 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å endre § 2-1 i forskrift om politiske godtgjørelser, 
vedtatt i K-sak 127/20 i møtet 17.12.2020, slik at forskriften blir i samsvar med vedtatt budsjett og 
økonomiplan 2021-2024, K-sak 116/20. Rådmannen foreslår at kommunestyret gjør et unntak og 
vedtar endringene uten nytt offentlig ettersyn/høring, jf. forvaltningsloven § 37, 4. ledd c). 
Avslutningsvis i saken presenterer rådmannen to alternative forslag, i tillegg til innstillingen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret bør vedta endringer i forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune, slik at 
satsen for ordførerens godtgjørelser i § 2-1, og derav øvrige politiske godtgjørelser, vedtatt i K-sak 
127/20, blir i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan 2021-2024, K-sak 116/20, punkt 1. 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Det vises til punktet Gjeldende vedtak og til vedlagt forskrift der endringsforslagene er markert.  
 
Som hovedregel skal lokale forskrifter og endringer i disse legges ut til offentlig ettersyn før de 
sluttbehandles og vedtas av kommunestyret. Dette følger av reglene i forvaltningsloven § 37. Loven 
gir imidlertid mulighet til å gjøre unntak, blant annet dersom forhåndsvarsling må anses åpenbart 
unødvendig. Det vises til punktet Lover og forskrifter og punktet Vurdering/alternative løsninger. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018.  
Forvaltningsloven av 10.02.1967 
Forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 30.12.2020. 
 
Utdrag fra forvaltningsloven § VII. Om forskrifter.: 

§ 37.(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte). 
 
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde 
eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret 
eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. 
 
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse. 

Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den: 
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller 
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller 
c) må anses åpenbart unødvendig. 

Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner 
sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Første punkt i vedtaket i sak 116/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024., kommunestyremøtet 
17.12.2020, lyder som følger: 
 

1. Budsjettdokumentet for Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024 oppdateres i 
samsvar med fremlagte budsjettforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med følgende vedtatte 
endringer:  
Fra GBL:  
Økte kostnader: Vesleskogen 150.000  
Inndekning: Reduksjon politikergodtgjørelse; ordførergodtgjørelse reduseres fra 95% til 85% av 
stortingsrepresentants godtgjørelse. Alle andre politikergodtgjørelser vil reduseres tilsvarende.  
Fra ordfører: Som vedlagt, anbefalt av rådmannen som følge av endringer i statlig finansiering. 

 
Vedtaket i sak 127/20 Forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune - sluttbehandling, senere i 
møtet 17.12.2020: 
 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune, jf. kommuneloven 
kapittel 8. 

2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend, og trer i kraft fra kunngjøringsdato. 
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De nevnte vedtakene innebærer at forskriften i sak 127/20 ble vedtatt uten henvisninger til vedtaket 
i sak 116/20 og uten å ta inn relevante endringer som følger av budsjettvedtaket. 
 
Økonomi 
Nivået på politiske godtgjørelser er et viktig politisk prinsipielt tema, men formålet med denne saken 
er kun å endre ordlyden og gjeldende satser i forskriften om politiske godtgjørelser, slik at disse blir i 
samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan for perioden 2021 til 2024. Vedtaket i saken vil ha 
betydelige økonomiske konsekvenser for Gran kommune og for de berørte folkevalgte, men disse er 
ikke konkretisert eller konsekvensutredet i denne saken. Som det fremgår over har denne saken 
direkte sammenheng med behandlingen av – og vedtaket i saken budsjett og økonomiplan 2021-
2024, som lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.12.2020 til 15.12.2020, og som også ble 
behandlet i ungdomsrådet, eldrerådet og råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, før den med innstilling fra formannskapet ble sluttbehandlet i kommunestyremøtet 
17.12.2020. Rådmannen har derfor avgrenset saken til å bringe ordlyden og gjeldende satser i 
forskriften i samsvar med budsjettvedtaket. 
 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei* 
Eldrerådet Nei* 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Nei* 
Valgstyret Nei* 
 
Valgstyret behandlet forskriften om politiske godtgjørelser i sitt møte 29.10.2020, før høring. Råd for 
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken i sitt møte 09.11.2020, før 
høring. Gran ungdomsråd behandlet forskriften i sitt møte 04.09.2020, før høring. 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende, slik det fremgår av innstillingen i saken:  

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i forskrift om politiske godtgjørelser, i § 2-1 
Ordfører, første ledd, første kulepunkt: 

Fra 01.03.2021 fastsettes ordførerens godtgjørelse 15% lavere enn til enhver tid 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjøringen justeres årlig, med samme 
virkningstidspunkt, når Stortinget har justert godtgjøringen til stortingsrepresentantene. 

2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og erstatter forskrift vedtatt i kommunestyremøtet 
17.12.2020, sak 127/20. 

Hovedregelen er at forskrifter og endringer i disse skal legges ut på høring før sluttbehandling i 
kommunestyremøtet, jf. forvaltningsloven § 37. Fordi hovedinnholdet i den aktuelle forskriften nylig 
har ligget ute til offentlig ettersyn, fordi endringene har direkte sammenheng med nylig vedtatt 
budsjett og økonomiplan, og fordi interessegruppen først og fremst er de folkevalgte, foreslår 
rådmannen at kommunestyret gjør et unntak og at endringene vedtas uten ny høring, jf. § 37, 4. ledd 
c).  



 

4 
 

 
Alternativt kan kommunestyret vedta at forskriften legges ut til nytt offentlig ettersyn, for å gi 
mulighet til høringsuttalelser før forslaget til endringer eventuelt vedtas ved sluttbehandling i 
kommunestyret våren 2021. Argumenter for dette alternativet er at endringen har betydelige 
økonomiske konsekvenser både for Gran kommune og for de berørte folkevalgte, og at nivået på 
politiske godtgjørelser er et viktig politisk prinsipielt tema med mulig betydning for lokaldemokratiet, 
som ikke er utredet. 
 
Alternativt forslag til vedtak - Alternativ 2: 
 

1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i forskrift om politiske godtgjørelser, i § 2-1 
Ordfører, første ledd, første kulepunkt: 

Fra 01.05.2021 fastsettes ordførerens godtgjørelse 15% lavere enn til enhver tid 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjøringen justeres årlig, med samme 
virkningstidspunkt, når Stortinget har justert godtgjøringen til stortingsrepresentantene. 

2. Kommunestyret vedtar å legge endringsforslaget ut til offentlig ettersyn i henhold til 
forvaltningsloven § 37, fra 25.02.2021 til 10.03.2021, før sluttbehandling i møter i 
formannskapet og kommunestyret i april 2021. 

 

Et tredje alternativ kan være å la forskriften forbli uendret og i stedet justere budsjettet ved å 
finansiere Vesleskogen barnehage kr 150 000 enten med midler fra disposisjonsfondet eller ved å 
redusere avsetningen til disposisjonsfond i 2021.  
 
Alternativt forslag til vedtak – Alternativ 3: 

 
Kommunestyret viser til vedtak i K-sak 116/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 punkt 1. 
I stedet for at Vesleskogen barnehage kr 150 000 finansieres ved å endre satsen for politisk 
godtgjørelser, finansieres Vesleskogen barnehage kr 150 000 med midler fra 
disposisjonsfondet. 

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Hvis kommunestyret vedtar innstillingen kunngjøres forskriften med vedtatte endringer, i Norsk 
Lovtidend. Dersom kommunestyret alternativt vedtar å legge forskriften ut til ny høring annonseres 
dette i lokalavisen, før endringsforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Eventuelt vedtak i samsvar 
med det tredje alternativet formidles til fagleder økonomi, slik at budsjettet endres for 2021. 
  

 
Dato: 13. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


	§ 37.(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte).  Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

