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SAKSPROTOKOLL 

 
Endring i forskrift om politiske godtgjørelser 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.02.2021 sak 6/21 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
John Olve Johnsen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag:  
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes. 
2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert avsetning 

til disposisjonsfondet. 
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggforslag:  
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 av full 
stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for folkevalgte. 
 
Foreslås tatt inn i forskriftene som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15 (?) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte.  
 
Votering 
 
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp). Forslaget ble vedtatt med 18 mot 
9 stemmer.  
 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap). Forslaget fra 
Lars Erik Flatø (Ap) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.  
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Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes, med følgende tillegg vedtatt i kommunestyremøtet 11.02.2021: 
 
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 av 
full stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte. 

 
Tillegget tas inn i forskriften som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15. 
 

2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert avsetning 
til disposisjonsfondet. 
 

3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
 


