Endringsforslag til:
Forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja
kommune
Vi fremmer følgende endringsforslag fra Senja Arbeiderparti:
§ 2 Generelle bestemmelser
a)Alle prosentsatser henviser til ordførers dagsgodtgjørelse.

Kommentert [APN1]: Under punkt a) foreslås endret fra
dagsgodtgjørelse til årsgodtgjørelse.

Ny tekst blir da:
§ 2 Generelle bestemmelser
a)Alle prosentsatser henviser til ordførers årsgodtgjørelse.
§ 4 Ordfører
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 116 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Denne
vurderes årlig per 1. mai. Ordførers godtgjørelse er beregnet ut fra frikjøp i 100 % stilling,
240 dager pr. år.
Ordføres dagssats som grunnlag for beregning av øvrige møtegodtgjørelser utgjør årslønn
dividert på 240 dager.
Ny tekst blir da:
§ 4 Ordfører
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 105 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Denne
vurderes årlig per 1. mai. Ordførers godtgjørelse er beregnet ut fra frikjøp i 100 % stilling,
240 dager pr. år.
Ordførers dagsats blir årlig godtgjørelse dividert på 240 dager.

Kommentert [APN2]:
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 105 % av
stortingsrepresentanters godtgjørelse.

Kommentert [APN3]: Ordførers dagsats utgjør årlig
godtgjørelse dividert på 240 dager.

§ 5 Varaordfører
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50 % av ordførers årsgodtgjørelse. Varaordførers
godtgjørelse er beregnet ut fra 50% stilling, 120 dager pr. år. Omfattet av godtgjørelsen er all
representasjon som stedsfortreder for ordfører, inkludert stedsfortrederfunksjon ved
ordførers ferieavvikling og eventuelt fravær som følge av sykdom inntil 16 dager
(arbeidsgiverperioden).
Godtgjøringen skal kompensere for møter og representasjoner ut over de møter som
fremgår av vedtatt møteplan.
Ved ordførers fravær ut over 120 dager godtgjøres varaordfører med den til en hver tid
gjeldende dagsats for ordfører.

Kommentert [APN4]: Varaordførers godtgjørelse tar
utgangspunkt i 80 % av stortingsrepresentants årsgodtgjørelse.
Varaordførergodgjørelsen beregnes ut fra
50 % stilling, 120 dager i året, hvilket betyr samlet godtgjørelse på
40 % av stortingsrepresentants årsgodtgjørelse.

Ny tekst blir da:
§ 5 Varaordfører
Varaordførers godtgjørelse tar utgangspunkt i 80 % av stortingsrepresentants
årsgodtgjørelse. Varaordførergodgjørelsen beregnes ut fra 50 % stilling, 120 dager i året,
hvilket betyr samlet godtgjørelse på 40 % av stortingsrepresentants årsgodtgjørelse.
Omfattet av godtgjørelsen er all representasjon som stedfortreder for ordfører, inkludert
stedfortrederfunksjon ved ordførers ferieavvikling og eventuelt fravær som følge av sykdom
inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden).
Godtgjøringen skal kompensere for møter og representasjoner ut over de møter som
fremgår av vedtatt møteplan. Ved ordførers fravær ut over 120 dager godtgjøres
varaordfører med den til en hver tid gjeldende dagsats for ordfører.
§ 6: Fagutvalgsledere
Fagutvalgsledere, herunder utvalg for; «Helse og omsorg», «Oppvekst og kultur»,
«Samfunnsutvikling» samt «Kontrollutvalget», mottar en fast godtgjørelse tilsvarende 5% av
ordførers årsgodtgjørelse.
Godtgjøringen skal kompensere for møter og representasjoner ut over de møter som
fremgår av vedtatt møteplan.
Ny tekst blir da:
§ 6: Hovedutvalgsledere
Hovedutvalgsledere, herunder utvalg for; «Helse og omsorg», «Oppvekst og kultur»,
«Samfunnsutvikling» samt «Kontrollutvalget», mottar en fast godtgjørelse tilsvarende 5,5 %
av ordførers årsgodtgjørelse.
Godtgjøringen skal kompensere for møter og representasjoner ut over de møter som
fremgår av vedtatt møteplan.

Kommentert [APN5]: Fagutvalgsledere endres til
hovedutvalgsledere og kompenseres med 5,5 % av ordførers
årsgodtgjørelse – etter at vi har foreslått reduksjon av ordførers
årsgodtgjørelse

§ 7 Møtegodtgjørelse for andre
Møtegodtgjørelse fastsettes slik beskrevet i § 2a), herunder i prosent av ordførers
godtgjørelse.
a) Medlemmer og varamedlemmer kommunestyret og formannskap 0,20 %
b) Fagutvalg
• Leder 0,30 %
• Medlemmer og varamedlemmer 0,20 %
c) Kontrollutvalg
• Leder 0,30 %
• Medlemmer og varamedlemmer 0,20 %
d) Lokalutvalg, komiteer, nemder, råd, utvalg og andre valgte representanter (eks. KS og ADhoc utvalg)
• Leder 0,15 %
• Medlemmer og varamedlemmer 0,10%

Ny tekst blir da:

§ 7 Møtegodtgjørelse for andre
Møtegodtgjørelse fastsettes slik beskrevet i § 2a), herunder i prosent av ordførers
godtgjørelse.
a) Medlemmer og varamedlemmer kommunestyret og formannskap 0,22 %
b) Hovedutvalg
• Leder 0,33 %
• Medlemmer og varamedlemmer 0,22 %
c) Lokalutvalg, komiteer, nemder, råd, utvalg og andre valgte representanter (eks. KS og ADhoc utvalg)
• Leder 0,16 %
• Medlemmer og varamedlemmer 0,11%

§ 8 Demokratistøtte
Til de registrerte partiers partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik;
0,8 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. gruppe til kommunestyret

Kommentert [APN6]: Øker prosentsatsen slik at effekten blir i
tråd med opprinnelig forslag. Dette nødvendig da
ordførergodtgjørelsen danner grunnlag for beregningene. Pkt c)
fjernes hvis vi i § 6 har vedtatt å kalle alle utvalg for hovedutvalg.

0,8 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. representant i kommunestyret.
Utbetaling skjer 1. mai hvert år.
Nytt tillegg:

Kommentert [APN7]: Til de registrerte partiers gruppeleder
utbetales en årlig godtgjørelse slik:
0,4 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. gruppe til kommunestyret,
samt 0,4 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. representant i
kommunestyret.

Ny tekst blir da:
§ 8 Demokratistøtte
a) Til de registrerte partiers partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik;
0,8 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. gruppe til kommunestyret
0,8 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. representant i kommunestyret.
b) Til de registrerte partiers gruppeledere utbetales en årlig godtgjørelse slik:
0,4 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. gruppe til kommunestyret
0,4 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. representant i kommunestyret.
Utbetaling skjer 1. mai hvert år.

§ 9 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
Erstatning for tap av arbeidsinntekt skal betales alle medlemmer av alle kommunale utvalg, styrer og
råd for deltakelse på møter i henhold til vedtatt møteplan. Erstatning betales også for folkevalgte
som deltar i annet pålagt oppdrag for kommunen (kurs, representasjonsreiser, møter). Ved
beregning av grunnlag for tapt arbeidsinntekt skal eventuelle pensjonskostnader inngå.

Kommentert [NJ8]: Det legges til ett nytt underpunkt:
e) For turnusarbeider med turnusfri på møtedager betales som tapt
arbeidsfortjeneste tilsvarende dagvakt/dagsats.

a) Ved dokumentert tap godtgjøres lønnsmottakere for tapt arbeidsfortjeneste, begrenset oppad
tilsvarende ordførers dagsgodtgjørelse. Som dokumentasjon kreves attestert erklæring fra
arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering på utgifter til stedfortreder/vikar.
b) Ved udokumentert tap godtgjørelse lønnsmottaker for tapt arbeidstjeneste, begrenset oppad til
25 % av ordførers dagsgodtgjørelse.
c) For selvstendig næringsdrivende beregnes inntektstapet på grunnlag av pensjonsgivende inntekt
ved siste ligning. Dagsats regnes lik pensjonsgivende inntekt dividert med 240 arbeidsdager.
d) Legitimerte utgifter til dekning av barnepass eller annet omsorgsarbeid dekkes med inntil 200,- pr.
time, begrenset oppad til kr. 1000,- pr. møtedag. Sosiale utgifter er inkludert i beløpet.

Ny tekst blir da:

Kommentert [NJ9]: Puntk b) endres til: Udokumentert tap
godtgjøres med 25 % av ordførers dagsgodtgjørelse som omfatter
bl.a. hjemmeværende, foreldre/foresatte, studenter/skoleelever og
pensjonister.

§ 9 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
Erstatning for tap av arbeidsinntekt skal betales alle medlemmer av alle kommunale utvalg, styrer og
råd for deltakelse på møter i henhold til vedtatt møteplan. Erstatning betales også for folkevalgte
som deltar i annet pålagt oppdrag for kommunen (kurs, representasjonsreiser, møter). Ved
beregning av grunnlag for tapt arbeidsinntekt skal eventuelle pensjonskostnader inngå.
a) Ved dokumentert tap godtgjøres lønnsmottakere for tapt arbeidsfortjeneste, begrenset oppad
tilsvarende ordførers dagsgodtgjørelse. Som dokumentasjon kreves attestert erklæring fra
arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering på utgifter til stedfortreder/vikar.
b) Udokumentert tap godtgjøres med 25 % av ordførers dagsgodtgjørelse som omfatter bl.a.
hjemmeværende, foreldre/foresatte, studenter/skoleelever og pensjonister.
c) For selvstendig næringsdrivende beregnes inntektstapet på grunnlag av pensjonsgivende inntekt
ved siste ligning. Dagsats regnes lik pensjonsgivende inntekt dividert med 240 arbeidsdager.
d) Legitimerte utgifter til dekning av barnepass eller annet omsorgsarbeid dekkes med inntil 200,- pr.
time, begrenset oppad til kr. 1000,- pr. møtedag. Sosiale utgifter er inkludert i beløpet.
e) For turnusarbeider med turnusfri på møtedager betales som tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende
dagvakt/dagsats.

