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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
 

Utvalg Møtedato Saksnr. 
Snåsa formannskap 18.06.2019 83/19 
Snåsa kommunestyre 27.06.2019 44/19 

 
 
 
POLITISK ORGANISERING SNÅSA 
 
 
Vedlagte dokumenter: 
Arbeidsgruppens forslag til politisk organisering i Snåsa kommune for perioden 2019-23, samt forslag 
til politisk godtgjørelse for samme periode. 
 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
 
 
Hjemmel for behandling: 
Formannskapet opprettet i sitt møte den 7. mai 2019 følgende arbeidsgruppe til å jobbe fram et forslag 
til politisk organisering og godtgjørelse til folkevalgte for perioden 2019-23: Ordfører Tone Våg, 
Gruppeleder for Senterpartiet Trine Vaag og rådmannen.   
 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidsgruppen har gjennomført ett møte og kommet fram til følgende vurderinger og forslag: 
 
 
Vurdering: 
 
Tilbakemeldinger fra dagens medlemmer av kommunestyret viser at medlemmene ikke 
syns det er spesielt givende å delta i arbeidet som lokalpolitiker. Viser til undersøkelse 
presentert av KS under kommunestyremøte 25.april 2019, hvor det blant annet kom 
fram at kun 22% av dagens representanter mente at det ga mersmak å sitte i 
kommunestyret. 
 
Det har vist seg i flere kommuner at folkevalgte representanter syns det blir veldig mye 
«lesestoff» til alle møter, og at den enkeltes påvirkning i enkeltsaker er minimal. I 
mange tilbakemeldinger vises det også til at administrasjonen har for stor makt, og at 
det kun er et engere utvalg – medlemmer av Formannskapet – som har reell påvirkning 
på de sakene som er til behandling. Dette kan ha ulike årsaker, men det er klart at det vil 
være en forskjell på politikere som kun møtes 8 – 10 ganger i året når Kommunestyret 
har møte, sammenliknet med de som møtes kanskje opp mot 20 ganger i året som 
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Formannskap, og enda mer opp til de som gjennom sitt verv har sitt daglige virke i 
kommunehuset, slik som ordfører og ofte delvis varaordfører. Vi må imidlertid ikke 
glemme at de som er valgt inn som medlemmer i Kommunestyret er folkevalgte, noe 
som innebærer at de er lekfolk som er valgt av kommunens innbyggere til å passe på at 
administrasjonen drifter kommunen på en best mulig måte, innenfor de rammer, lover 
og regler som til enhver tid er gjeldende, samt etter kommuneplanen sammen med de 
politiske styringssignaler som er og blir gitt. De folkevalgte skal også legge rammer – 
økonomiske og langsiktige planer – for den driften administrasjonen skal gjennomføre. 
I den nye kommuneloven er dette klargjort enda sterkere enn i dagens. Skille mellom 
administrasjon og politikk. 
 
Skal vi på best mulig måte ta dette innover oss. Ta hensyn til hva som er kommet fram i 
KS sin undersøkelse, samt det faktum at det må legges til rette slik at folkevalgte får en 
reell mulighet til å føre tilsyn med, og ha påvirkning på, den måten administrasjonen 
drifter Snåsa kommune, da bør vi gjøre noe med den politiske organiseringen vi har i 
dag. Vi tror det er viktig å engasjere alle folkevalgte, heve statusen til de folkevalgte 
noe som bl.a. bør gjøres gjennom økonomisk godtgjørelse, men også gjennom 
tilretteleggelse av det daglige politiske arbeidet som folkevalgt. De folkevalgte må få et 
likeverdig grunnlag seg imellom for å kunne fatte vedtak til det beste for kommunens 
innbyggere. Da er det viktig at alle folkevalgte får delta, og ha innflytelse, i planarbeidet 
og skaffe seg et eierforhold til de planer og føringer som vedtas, og som igjen skal være 
førende for administrasjonens drift av Snåsa kommune til daglig.  
 
 
Forslag til Politisk organisering fra nytt kommunestyre høsten 2019 
 
Kommunestyret vil fra og med neste kommunestyreperiode 2019-23 bestå av 17 
representanter med vararepresentanter. 
 
Vi organiserer alle de 17 faste medlemmene, pluss to vararepresentanter inn i ett 
Formannskap eller et av to Hovedutvalg. 
Et Formannskap med 5 medlemmer utgått blant de faste medlemmene av 
Kommunestyret. 
Det opprettes et hovedutvalg for Helse, Omsorg, Velferd, Oppvekst bestående av 7 
medlemmer, hvor alle er medlemmer av kommunestyret, eller er en av de to 
vararepresentantene til kommunestyret som skal inn i et hovedutvalg. 
Det opprettes også et hovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring 
og kultur bestående av 7 medlemmer, hvor alle er medlemmer av kommunestyret, eller 
er en av de to vararepresentantene til kommunestyret som skal inn i et hovedutvalg.  
 
På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 1.vararepresentant 
til kommunestyret for de to største partiene. Med de store oppgavene vi har foran oss 
når det gjelder rullering av planverket i Snåsa kommune vil dette kunne være med på å 
gi en mer interessant oppgave som folkevalgt. Viktig da at de ulike representantene ikke 
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sitter og behandler saker de har som profesjon i sin arbeidshverdag. Viktig at 
folkevalgte er likestilte lekfolk, og dermed på likt grunnlag kan legge føringer og ha 
kontroll med administrasjonens arbeide.  
Noen av dagens utvalg kan på denne måten legges inn i hovedutvalgene. 
Formannskapets rolle blir å være tettere på administrasjonen, holde kontroll og innstille 
på saker innenfor økonomi, prinsipielle vedtak, overordnede planer og trekke linjer, 
ankeorgan for enkeltsaker behandlet i hovedutvalg m.m.. 
 
Nemder, råd og utvalg: 
 
Kontrollutvalget: Fortsetter som i dagens modell, hvor mindretallet peker ut 

leder og hvor minst ett medlem må være medlem av 
kommunestyret. 

Plan- og byggekomiteen: Legges inn under hovedutvalget for Teknisk, landbruk osv.. 
Viltnemda:     Fortsetter som i dag. 
Eldres råd: Fortsetter som i dag – Formannskapet velger en tiltredende. 
Snåsa Bygdamuseum: Fortsetter som i dag. 
Administrasjonsutv.: Formannskapet med tiltredelse fra de tillitsvalgtes  
    organisasjoner og administrasjonen.  
Klientutvalg: Legges inn under Hovedutvalg for Helse, Omsorg, Velferd og 

Oppvekst. Alternativt kan Hovedutvalget 
 selv bestemme at et mindre antall av Hovedutvalgets 
 medlemmer skal utgjøre Klientutvalget. 
Takstnemd for  
eiendomsskatt:  Fortsetter som i dag. 
Overtakstnemd for 
eiendomsskatt:  Fortsetter som i dag. 
Ungdommens råd: Fortsetter som i dag – Formannskapet velger en tiltredende. 
Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne:   
  
Beredskapsrådet: (Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i 

beredskapssaker, og er underlagt formannskapets tilsyns- og 
samordningsplikt). 

 
 
GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE 
 
Ordfører 
Ordførervervet beregnes til 100%. Ordførervervet godtgjøres med 85% av den årlige 
faste godtgjørelse for stortingsrepresentanter fra og med konstituering av det nyvalgte 
kommunestyre i Snåsa kommune høsten 2019. Godtgjørelsen utbetales månedlig med 
1/12 av årsgodtgjørelsen. Godtgjørelsen gir ikke opptjening av feriepenger. 
Godtgjørelsen inkluderer all møtegodtgjørelse og representasjon i Snåsa kommunes, og 



 Arkivsak  19/4263 
 POLITISK ORGANISERING SNÅSA  

 Side 4 av 7

våre samarbeidspartneres regi. Ordfører meldes inn i pensjonsordningen hos KLP. 
Ordførers mobiltelefonutgifter dekkes i helhet med 80% av innlevert fakturas 
pålydende. Den resterende 20% ansees som ordførers private forbruk.  
 
Varaordfører 
Varaordførervervet beregnes til 20%. Vervet godtgjøres tilsvarende med 20% av 
ordførergodtgjørelsen fra og med konstituering av det nyvalgte kommunestyre i Snåsa 
kommune høsten 2019. Godtgjørelsen utbetales månedlig med 1/12 av årsgodtgjørelsen. 
Godtgjørelsen gir ikke opptjening av feriepenger.  
Godtgjørelsen inkluderer all møtegodtgjørelse i Snåsa kommunes regi og inkluderer i 
tillegg vanlige varaordføreroppdrag, korte vikaroppdrag for ordfører og stedfortreder 
oppdrag for ordfører under vanlig ferie på ca. En måned hvert kalenderår. Det stilles 
arbeidsplass til rådighet ved kommunehuset etter avtale. 
Ved ordførers fravær utover det som er nevnt overfor her på mer enn 14 dagers varighet, 
utbetales i tillegg en forholdsmessig del av ordførergodtgjørelsen. Ved slike tilfeller 
refunderes ikke tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Øvrige medlemmer av Formannskapet 
Disse får en fast årlig godtgjørelse på kr. 30.000,- som inkluderer all møtegodtgjørelse i 
Snåsa kommunes regi. Fravær fra mer enn 1/3 del av møtene fører til en reduksjon på 
50%, og ved fravær på mer enn 2/3 del av møtene faller godtgjørelsen bort i sin helhet. I 
dette siste tilfellet utbetales møtegodtgjørelser for gjennomførte møter. Godtgjørelsen 
utbetales halvårsvis. 
Ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes dette i tillegg til godtgjørelsen. 
Udokumentert tapt arbeids dekkes med kr. 1.500,- tilsvarende. 
 
 
 
Øvrige medlemmer i Kommunestyret og Hovedutvalg 
Disse får en fast møtegodtgjørelse pr. møte på kr. 750,-. Ledere av Hovedutvalgene får 
kr. 1.000,- pr. møte i Hovedutvalgene.  
Godtgjørelsen utbetales halvårsvis. 
Ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes dette i tillegg til godtgjørelsen. 
Tilsvarende udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 1.500,-. 
 
 
Nemder, råd og utvalg: 
 
Utvalgsledere gis, med unntak av for Ungdommens råd, en møtegodtgjørelse på kr. 
1.000,- pr. møte. 
Leder av ungdomsrådet gis en årlig godtgjørelse på kr. 3.000,-. 
 
For alle disse utvalg – opplistet under «Nemder, råd og utvalg» - gis det en 
møtegodtgjørelse på kr. 500,- pr. møte for alle øvrige medlemmer. 
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Møtegodtgjørelse 
Møtende varamedlemmer i kommunestyremøter og til møter i hovedutvalg, mottar kr. 
750,- pr. møte. 
 
Ad.hoc-komiteer 
Ved oppnevning av slike komiteer tilstås leder av komiteen en møtegodtgjørelse på kr. 
1.000,- pr. møte. Øvrige medlemmer i samme situasjon får kr. 750,- pr. møte. 
Eksempler på slike komiteer kan f.eks. være opprettelse av Byggekomite knyttet til ett 
eller flere større konkrete prosjekter. 
 
 
Bevertning på kommunale møter 
Ved alle møter i kommunal regi på kveldstid, med en forventet varighet på mer enn 2 
timer bekoster kommunen en enkel bevertning – kaffe/te, frukt eller liknende.  
Ved heldagsmøter i Kommunestyret serveres varm mat. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående som politisk organisering fra og med konstituering av nytt 
kommunestyre for perioden 2019 – 23. 
 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående godtgjørelse til folkevalgte fra og med konstitueringen av 
nytt kommunestyre for perioden 2019 – 23.  
 
Begrunnelse: 
Som «vurderinger» ovenfor i dette saksframlegget. 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 18.06.2019 sak 83/19 
Behandling: 
 
Omforent endringsforslag. 

1. Følgende setning tas ut. 
Viktig da at de ulike representantene ikke sitter og behandler saker de har som profesjon i sin 
arbeidshverdag. 

2. Det inntas at råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ 
3. Følgende setning endres fra; 

På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 1.vararepresentant til 
kommunestyret for de to største partiene. 
Til; 
På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 2 vararepresentanter for 
kommunestyre. 
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Votering. 
Forslag til innstilling med omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt som innstilling for 
kommunestyre. 
 
Snåsa formannskaps innstilling: 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående som politisk organisering fra og med konstituering av nytt 
kommunestyre for perioden 2019 – 23 med følgende endringer. 

1. Følgende setning tas ut. 
Viktig da at de ulike representantene ikke sitter og behandler saker de har som profesjon i sin 
arbeidshverdag. 

2. Det inntas at råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ 
3. Følgende setning endres fra; 

På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 1.vararepresentant til 
kommunestyret for de to største partiene. 
Til; 
På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 2 vararepresentanter for 
kommunestyre. 

 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående godtgjørelse til folkevalgte fra og med konstitueringen av 
nytt kommunestyre for perioden 2019 – 23.  
 
Begrunnelse: 
Som «vurderinger» ovenfor i dette saksframlegget. 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa kommunestyre den 27.06.2019 sak 44/19 
Behandling: 
Møyfrid Skavlan fremmet følgende tilleggsforslag. 

1. Det gjennomføres evaluering av utvalgsstruktur med tanke på organisering og nytteverdi høsten 
2021. 

 
Mari Wang Riseth fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endringsforslag. 
Ordførervervet godtgjøres med 70 % av den årlige faste godtgjørelse for stortingsrepresentanter fra og 
med konstituering av det nyvalgte kommunestyre i Snåsa kommune høsten 2019. 
 
Votering. 
Møyfrid Skavlan sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Mari Wang Riseth sitt endringsforslag falt med 18 stemmer mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets forslag til innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Snåsa kommunestyres vedtak: 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående som politisk organisering fra og med konstituering av nytt 
kommunestyre for perioden 2019 – 23 med følgende endringer. 

1. Følgende setning tas ut. 
Viktig da at de ulike representantene ikke sitter og behandler saker de har som profesjon i sin 
arbeidshverdag. 

2. Det inntas at råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ 
3. Følgende setning endres fra; 

På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 1.vararepresentant til 
kommunestyret for de to største partiene. 
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Til; 
På denne måten aktiviseres alle 17 kommunestyremedlemmer, pluss 2 vararepresentanter for 
kommunestyre. 

4. Det gjennomføres evaluering av utvalgsstruktur med tanke på organisering og nytteverdi høsten 
2021. 

 
Snåsa kommunestyre vedtar ovenstående godtgjørelse til folkevalgte fra og med konstitueringen av 
nytt kommunestyre for perioden 2019 – 23.  
 
 
Begrunnelse: 
Som «vurderinger» ovenfor i dette saksframlegget. 
 


