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KORRIGERT - Praktisering av godtgjørelsesreglement for folkevalgte i 2016  
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Godtgjørelsene for 2016 baseres på alternativ 3 slik det fremgår av saken og vedlagte 
notat, med bakgrunn i nytt godtgjørelsesreglement som vedtas i kommunestyret den 
13.12.2016.  

2. Varaordfører, leder hovedutvalg og opposisjonsleder kan gis kompensasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste for tilstedeværelse og møtevirksomhet som faller utenfor møteplanen 
for 2016.  

3. Møtegodtgjørelsen for 2016 finansieres innenfor de samlede midler som er stilt til 
disposisjon for sammenslåingen. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta nødvendig 
budsjettjustering. 

 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
 
Sammendrag 
I forbindelse med overgang til ny kommune, og etablering av nytt kommunestyre, må det tas stilling 
til hvordan godtgjøringsreglementet skal legges til grunn for utbetaling av godtgjørelse for perioden 
19.10.2016 – 31.12.2016. 
 
I og med at hver av de tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu har egne reglementer i 
forhold til godtgjøring i egen kommune, medfører forslag til godtgjøringsreglement(FSK 17/2016) at 
enkelte av kommunens politikere vil motta godtgjøring fra både gammel og ny kommune i det 
nevnte tidsrommet.   
 
Det bør tas stilling til hvorvidt dette er ønskelig, hvilket nivå som godtgjørelsen evt. i stedet for skal 
ligge på, og hvordan godtgjørelsen for nytt kommunestyre og andre politiske utvalg skal finansieres. 
 
Prosjektleder fremmer derfor en egen sak om forholdet, slik at det unngås tvil om hvilke satser for 
godtgjørelse som skal legges til grunn. 
 
Bakgrunn 
Fellesnemnda behandlet 11.10.16 i sak 108/2016 reglement for godtgjøring til folkevalgte. Endelig 
reglement vedtas av kommunestyret i møtet den 13.12.2016. Reglementet er gjeldende fra 
19.10.2016 og løper i tillegg til allerede etablerte godtgjøringsreglement i de tre kommunene 
Sandefjord, Stokke og Andebu. 
Saksfremstilling 
Det gjenstår ett møte i 2016 for nytt kommunestyre. Samlet sett har hovedutvalgene en møteserie, 
formannskapet har to møter og kommunestyret har tre møter i 2016. 
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Det nye reglementet for godtgjøring innebærer at både ordfører, varaordførere, utvalgsledere samt 
medlemmer i henholdsvis formannskap og kommunestyre skal ha utbetalt en andel av årlig 
godtgjørelse. Dersom godtgjøringsreglementet skal utbetales i sin helhet, innebærer dette 74/366 
dagers utlønning regnet fra og med 19.10.2016. 
 
Samlet sett medfører dette at det utbetales i overkant av 2,2 mill. kr i politiske godtgjørelser for de 
tre møteseriene i 2016. I tillegg kommer eventuelle utgifter til varamedlemmer samt til utgifter for 
eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt ungdomsråd, anslått til ca. 0,05 mill. 
kr. 
 
Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder ser at faste årlige godtgjøringer, slik det ble vedtatt i Fellesnemnda og som fremmes 
for videre politisk behandling, vil løpe i tillegg til allerede etablerte godtgjøringssatser i de tre 
kommunene. Dette innebærer at både ordfører, varaordfører samt utvalgsleder for KFBS vil få 
godtgjørelse fra gammel og ny kommune den resterende perioden i 2016. 
 
Til tross for noe økt møteaktivitet i årets siste måneder stilles det spørsmål ved om representanter 
med fast godtgjøring skal motta et slikt tillegg av ordinær godtgjørelse i perioden.  
 
Til eksempel medfører nytt godtgjørelsesreglement at et respektivt medlem i formannskapet 
godtgjøres med kr. 6.229,- per møte i 2016 sett i forhold til medlem i kommunestyret som etter 
variabel utlønning mottar kr. 2.054,- per møte. Et utvalgsmedlem mottar til sammenligning (ved 0,2 
% av OG(Ordførers godtgjørelse)) kr. 2.054,- per møte i tillegg til andel av fast godtgjørelse på kr. 
5.191,-, dvs. samlet kr. 7.245,- for deltakelse på utvalgsmøte 17. november. Godtgjørelsene er 
oppgitt uten arbeidsgiveravgift. 
 
Prosjektleder anbefaler at nivået på godtgjørelsene i 2016 tas opp til vurdering. 
 
Hvordan godtgjørelsene skal finansieres må også avklares, og prosjektleder anbefaler at samlet 
finansiering tas av midler gitt til reformstøtte, da utgiftene relateres til nye Sandefjord kommune i sin 
helhet. 
 
For å sikre en rimelig tilnærming til nivå for godtgjørelser i 2016 sett i forhold til faktisk aktivitet for 
alle folkevalgte anbefales det at faste godtgjøringer definert i nytt reglement, ikke gjøres gjeldende 
før 01.01.2017. I stedet legges til grunn variabel godtgjøring, også for ordfører, varaordfører, 
opposisjonsleder og utvalgsledere. Dette innebærer at samtlige, også ledere av utvalgene samt 
ordfører og varaordfører, avlønnes etter samme sats slik de er definert i variabel del av 
reglementet, jfr. alternativ 3 i vedlagte notat. For formannskapets medlemmer legges til grunn 
744/366 av fast sats. 
 
For utvalgsmøte 17.11.2017 anbefales det at kun variabel del av godtgjørelsen legges til grunn. 
 
Samlet sett vil dette medføre en utgift estimert til 0,97 mill. kr i 2016. Varaordfører har i forslag til 
reglement fått en økning i godtgjørelsen fra 20 % (opprinnelig kommune) til 30 % av OG som fast 
godtgjørelse. Denne endringen foreslås løst ved at varaordfører kan få utbetalt tapt 
arbeidsfortjeneste for økt tilstedeværelse. Tilsvarende foreslås gjeldende for ledere av hovedutvalg 
og opposisjonsleder for tilstedeværelse og møtevirksomhet som faller utenfor møteplanen for 2016. 
 
Et annet alternativ ville ha vært å utlønne etter vedtatt godtgjøring med 74/366 deler for alle unntatt 
ordførere i henholdsvis Sandefjord og Andebu kommuner, samt justere varaordførers andel ned til 
totalt 30 % slik det fremkommer av notatet i alternativ 2. Dette ville gitt en samlet kostnad på 1,86 
mill. kr. og er nær 0,9 mill. kr høyere enn det alternativet som foreslås i saken. 
 
Avslutningsvis vil prosjektleder nevne at i vurderingene av de ulike alternativene som fremkommer i 
denne saken, har det vært mange hensyn å ta. Det er tatt utgangspunkt i forslag til 
godtgjørelsesreglement som legges frem for Formannskapet i sak 17/2016. Det kan likevel være at 
det er elementer som ikke er tilstrekkelig fanget opp i vurderingene. 
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Notat beregning politisk godtgjøring 2016 

Alternativ 1: vedtatt reglement legges til grunn 

Tabellen nedenfor viser samlet beregning i forhold til vedtatt møteplan for 2016, hvor både fast og variabel godtgjørelse er lagt til grunn. 

 

Det fremgår av tabellen at samlet godtgjøring regnet fra og med 19.10.2016 vil medføre en utgift på kr. 2,27 mill. kr. Det er lagt til grunn 5 varamedlemmer i 
perioden. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader til barnepass eller lignende. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader til bevertning. 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnad

Ordfører 100,00 % 1 027 000                                    1 126 619,00kr     259 904,23           KST
Varaordfører 30,00 % 1 027 000                                    337 985,70kr       77 971,27              KST
Gruppeleder 100,00 % 25 000                                          25 000,00kr         H, SP, KRF, FRP, AP, V, MDG 7 40 371,45              KST
Gruppeleder - sats per medlem 0,10 % 1 027 000                                    1 027,00kr           57 13 504,60              KST
Opposisjonsressurs 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       47 384,55              KST
Leder hovedutvalg NE 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 94 769,09              NE
Leder hovedutvalg KFBS 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 94 769,09              KFBS
Leder hovedutvalg MP 30,00 % 1 027 000                                    308 100,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 71 076,82              MP
Leder hovedutvalg OK 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 47 384,55              OK
Leder hovedutvalg HSO 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 47 384,55              HSO
Leder hovedutvalg ADU 5,00 % 1 027 000                                    51 350,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 11 846,14              ADU
Leder kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -                          Kontrollutval
Leder andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -                          
Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 18 255 876,54           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 56 3 393 727,15           Variabel KST
Utvalgsmedlem - fast godtgjørelse 2,50 % 1 027 000                                    25 675,00kr         Fast årlig godtgjørelse, i tillegg kommer møtegodtgjørelse 89 527 153,07           Fast Utvalgsmedle   
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 63 277,58              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 17 1 39 841,44              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 10 546,26              Variabel ADU
Medlem kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Angitt % av SG - skal være OG 5 3 -                          Kontrollutval
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Byggekomitee -                          
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Ansettelsesutvalg -                          
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 8 788,55                

2 270 801,70   



Ordførers godtgjøring er i vedtatt reglement angitt til kr. 1.006.000,- fra og med 01.01.2017, regulert for årlig lønnsoppgjør. Ordførers godtgjøring er fra og 
med 01.05.2016 regulert til kr. 1.027.000,-, regulert fra og med oktober lønn. Dette er derfor nå hensyntatt i beregningen. 

Alternativ 2: godtgjøring med 74/366 deler for fast godtgjøring. Variabel godtgjøring som i reglement. Unntak for ordførere og varaordfører 

Tabellen nedenfor viser alternativ beregning, der ordførere ikke godtgjøres dobbelt i perioden, dvs. at ordfører i nye Sandefjord ikke får dobbel godtgjøring 
og ordfører i Andebu heller ikke får godtgjørelse etter hovedutvalg. Godtgjørelse for varaordfører i nye Sandefjord er justert til samlet 30 % hvorav 10 % 
belastes nye Sandefjord i 2016, og resterende 20 % følger ordinær godtgjørelse i Sandefjord kommune. 

 

Det fremgår av tabellen at løsning 2 vil medføre en samlet utgift på kr. 1,86 mill. kr i 2016. 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnader 
pr folkevalgt

Totalkostnad

Ordfører 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          Ikke dobbelt godtgjøring KST
Varaordfører 10,00 % 1 027 000                                    112 661,90kr       112 661,90kr        25 990,42              Ikke dobbelt godtgjøring KST
Gruppeleder 100,00 % 25 000                                          25 000,00kr         H, SP, KRF, FRP, AP, V, MDG 7 175 000,00kr        40 371,45              KST
Gruppeleder - sats per medlem 0,10 % 1 027 000                                    1 027,00kr           57 58 539,00kr          13 504,60              KST
Opposisjonsressurs 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       205 400,00kr        47 384,55              KST
Leder hovedutvalg NE 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 410 800,00kr        94 769,09              NE
Leder hovedutvalg KFBS 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   19 prepresentanter (etter valget 11) -kr                      -                          Ikke dobbelt godtgjøring KFBS
Leder hovedutvalg MP 30,00 % 1 027 000                                    308 100,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 308 100,00kr        71 076,82              MP
Leder hovedutvalg OK 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 205 400,00kr        47 384,55              OK
Leder hovedutvalg HSO 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 205 400,00kr        47 384,55              HSO
Leder hovedutvalg ADU 5,00 % 1 027 000                                    51 350,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 51 350,00kr          11 846,14              ADU
Leder kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          Kontrollutva
Leder andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          
Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 18 1 109 160,00kr    255 876,54           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 56 3 345 072,00kr         393 727,15           Variabel KST
Utvalgsmedlem - fast godtgjørelse 2,50 % 1 027 000                                    25 675,00kr         Fast årlig godtgjørelse, i tillegg kommer møtegodtgjørelse 89 2 285 075,00kr      527 153,07           Fast Utvalgsmedle   
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 55 458,00kr           63 277,58              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 17 1 34 918,00kr           39 841,44              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 9 243,00kr              10 546,26              Variabel ADU
Medlem kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Angitt % av SG - skal være OG 5 3 -kr                      -                          Kontrollutva
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Byggekomitee -kr                      -                          
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Ansettelsesutvalg -kr                      -                          
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 33 891,00kr          38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 7 702,50kr            8 788,55                

1 864 147,53   



Alternativ 3: variabel godtgjøring som i reglement, likt for medlemmer og ledere av utvalgene samt ordfører og varaordfører. For medlemmer i 
formannskapet legges andel av fast godtgjørelse på 74/366 deler til grunn. 

Tabellen nedenfor viser en tredje alternativ beregning, der samtlige godtgjøres etter faktisk oppmøte, og hvor alle godtgjøres etter samme satser definert 
per utvalg. 

 

Det fremgår av tabellen at alternativ 3 vil medføre en samlet utgift på kr. 0,97 mill. kr. Samme forutsetninger gjelder i forhold til antall representanter i de 
tre modellene.  

Som det fremgår av tabellene ovenfor, er forskjellen mellom de to ytterliggående alternativene på ca. 1,3 mill. kr, mens alternativ 2 utgjør en forskjell på 0,4 
mill. kr i forhold til vedtatt reglement (alternativ 1). 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnad

Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 19 270 091,91           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 57 3 400 757,99           Variabel KST
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 66 793,00              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 10 546,26              Variabel ADU
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 8 788,55                

973 762,01      


	1 Praktisering av godtgjørelsesreglement for folkevalgte i 2016
	Notat beregning politisk godtgjøring

