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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bodø 
kommune 

 

Rådmannens forslag til innstilling 
1. Bodø bystyre legger godtgjøringsreglement som vedtatt av bystyret 5.9.2019 til grunn som 

forslag til forskrift for godtgjøring av folkevalgte i Bodø kommune. 
2. Bystyret vedtar å legge ut forslag til Forskrift om regler for godtgjøring for folkevalgte i 

Bodø kommune på høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Høringsfristen settes til 1. 
mai 2020. 

3. Høringsuttalelser skal meddeles skriftlig til Bodø kommune.  
4. Bystyret ber godtgjøringsutvalget følge opp høringen og fremme sak om vedtak av 

forskrifter til kommunestyret når høringsfristen er utløpt. 
 
 

Hva aktualiserer saken? 
 
Bodø bystyre vedtok gjeldende godtgjøringsreglement for folkevalgte i bystyrets møte 05.09.19.   
 
Ny kommunelov som trådte i kraft fra 3.10.2019 stiller imidlertid som krav at kommunestyret skal 
vedta slike bestemmelser som forskrift, noe som stiller bestemte krav til hvordan disse skal 
utformes i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven § 38.  
 
Bystyret må derfor vedta bestemmelsene i det allerede vedtatte godtgjøringsreglementet i 
forskrifts form, og i tråd med de krav som forvaltningsloven stiller til utforming, høring m.v.  
 

Saksopplysninger 
Gjeldende godtgjøringsreglement ble vedtatt av bystyret i forrige kommunevalgperiode i møte 
05.09.2019, sak PS 19/161. Det er en etablert praksis at man prøver å unngå at sittende bystyre 
fastsetter sine egne godtgjørelser, og det er derfor nedfelt i gjeldende godtgjøringsreglement pkt 
7.1 at reglementet skal revideres før nytt kommunestyrevalg.   
 
Forvaltningslovens § 2 definerer en forskrift som en avgjørelse som treffes under utprøving av 
offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall 



eller ubestemt krets av personer.  Forslaget til forskrift er basert på departementets 
hjelpedokument som er utarbeidet som veiledning til kommunene. 
 

Forskrift vs tidligere reglement 
Ved utforming av forskrifter følger det av forvaltningsloven § 37 at kommunestyret skal påse at 
saken er «så godt opplyst som mulig» før en forskrift blir vedtatt.  
 
Når det gjelder utredningsplikten mener rådmannen at denne er godt ivaretatt gjennom 
prosessen som ble gjennomført i forbindelse med utformingen av dagens godtgjøringsreglement. 
Forut for vedtaket i september 2019 ble det foretatt en omfattende evaluering og gjennomgang av 
godtgjøringsreglementet. Bystyrets gruppeledere deltok i det forberedende arbeidet i den hensikt 
å utarbeide skisse til et reglement med bred politisk forankring, og for å gi 
godtgjøringsreglementet størst mulig legitimitet i bystyret. Den endelige skissen ble deretter tatt 
opp til ordinær politisk behandling i godtgjøringsutvalget og bystyret i september 2019. 
 
Ettersom gjeldende reglement er vedtatt relativt nylig og på bakgrunn av omfattende evaluering, 
foreslås ikke omfattende realitetsendringer i forslaget til forskriften i forhold til dagens reglement. 
Den eneste realitetsendringen som foreslås er at bestemmelsen om at varamedlemmer gis halv 
godtgjøring ved møter som varer under 2 timer tas ut. Dette foreslås fordi registrering i Visma 
kompliseres unødvendig dersom det opereres med mange ulike satser.  
 
På grunn av formalkrav som stilles til forskrifter er imidlertid oppbyggingen noe annerledes enn 
gjeldende reglement. En forskrift skal bygges opp på samme måte som en lov. Dette medfører 
blant annet at punkter i gjeldende reglement er erstattet av paragrafer, og de ulike paragrafene er 
satt i en mer naturlig sammenheng.   
 
Bestemmelsene i ny kommunelov medfører at utkastet til forskrift må sendes på høring i tråd med 
reglene i forvaltningsloven § 37. Dette innebærer at offentlige og private institusjoner og 
organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde for eller hvis 
interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret 
eller opphevet.  
 
Rådmannen viser til at forskriften berører folkevalgte med verv i Bodø kommune. Samtidig mener 
rådmannen det er naturlig at både privatpersoner såvel som organisasjoner og virksomheter skal 
få anledning til å uttale seg om godtgjøring for de som er valgt til å utøve myndighet på vegne av 
kommunens innbyggere. Det foreslås derfor at høringen kunngjøres på Bodø kommunes 
hjemmesider, i annonse i Avisa Nordland og på kommunens Facebookside.  
 
Forutsatt at forslaget til forskrift vedtas slik det foreligger har saken ingen økonomiske 
konsekvenser ut over det som allerede er innarbeidet i budsjett og økonomiplan.  
  

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i 
Bodø kommune sendes på høring med en høringsfrist 1. mai 2020.  
 
 
 



 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Anna M. Welle 
  Assisterende rådmann 

Saksbehandler: Berit Skaug  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoderodø i Bodø 

kommune 
2 Godtgjøringsreglement - gjeldende reglement 

<skal fylles ut – hvis ingen vedlegg, skriv ingen> 

Andre referanser: 
<> 
 
 
 
Bærekraftsmål 
 
<Den veiledende teksten om hvert mål fjernes til fordel for hvordan ditt prosjekt svarer ut minimum ett av 
bærekraftsmålene. Skriv inn hvordan mål i folkehelseplanen og klima- og energiplanen realiseres i samsvar med 
bærekraftsmålene. Slett radene som ikke brukes slik at du kun står igjen med bærekraftsmål (ene) som du har svart 
ut. For mer informasjon: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal> 
 

 

Det må legges til rette for at alle skal kunne delta i folkevalgte organer politisk virksomhet 
uavhengig av økonomisk ståsted, og uten risiko for å tape på dette økonomisk.  
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