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4.1 Politiske styringsorganer (VO nr 10) 
4.1.1 Innledning 
Virksomhetsområdet omfatter de sentrale folkevalgte styringsorganer som kommunestyret, 
formannskapet, komitéene, landbruksnemnda og kontrollutvalget. I tillegg inngår politiske styrer, råd 
og utvalg, politiske ad-hoc-komitéer samt brukerrådene. Videre omfattes støtte til politiske partier, 
kjøp av revisjonstjenester samt bidrag til interkommunale/regionale råd og samarbeidstiltak. 
 
Hovedmål:  
Beslutte hovedlinjene for kommunens virksomhet innenfor de rammer som er gitt gjennom lovgivning 
og tilgjengelige ressurser, samt sikre at vedtak, bestemmelser mv. blir fulgt. 

4.1.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.1.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2009 
Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Driftsutgifter 11 088 9 002 10 490 8 830 10 289 8 830 
Driftsinntekter 1 223 260 393 243 393 243 
Netto driftsutgifter 9 865 8 742 10 097 8 587 9 896 8 587 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 Behovsvurderinger 
Godtgjøring folkevalgte 
Formannskapet vedtok ved f.sak 117/2010 om rammer for budsjettet 2011 og økonomiplan 2011-2014 
i punkt 5 følgende: 
 
”Politiske styringsorganer reduseres med 4 % med virkning fra 2011. 
 
   Det legges fram en sak til politisk behandling hvor følgende prinsipper vurderes: 

a) Ordførers godtgjørelse 
b) Frikjøpsordningen for folkevalgte. 

 
   Det er ønskelig i saken å se på kostnader i forhold til sammenlignbare kommuner.” 
 
En politisk arbeidsgruppe arbeider med en gjennomgang av godtgjøringsreglementet. Inntil det 
foreligger vedtak om endring av godtgjøringer, er det innarbeidet en rammereduksjon på kr 350.000 
som tilsvarer en reduksjon på 4 % av netto driftsramme for virksomhetsområdet. 
 
Kontrollutvalg og revisjon 
Budsjett for kontrollutvalg og revisjon ble behandlet av kontrollutvalget i sak 24/2010 den 14.9.2010. 
Kontrollutvalget vedtok et budsjett med nettoramme på kr 2.535.000. I forhold til 2010 er budsjettet 
økt med kr 127.000.  
 
Valg 
Det avvikles kommune- og fylkestingvalg i 2011. Budsjettet er økt med 1,5 mill. kroner for dette 
formålet. Budsjettet baserer seg på tidligere års kommunevalg i nivå og omfang.  
  
Støtte til politiske partier 
Kommunestyret behandlet siste gang støtteordningen til politiske partier ved k.sak 109/2008. I saken 
ble det presisert at alle politiske partier som er representert i kommunestyret, skal ha støtte, uavhengig 
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om de er registrert i partiregisteret eller ikke. Det ble også gjort vedtak om at grunntilskuddet skal 
utgjøre 20 % av samlet tilskudd til alle partier. 
 
I budsjettet for 2011 er det forutsatt at samlet støtte til politiske partier øker med om lag 1,3 % til  
kr 83.534. For å ivareta vedtaket om at grunnbeløpet skal utgjøre 20 %, gir dette kr 2.088 i grunnbeløp 
og kr 1.630 i representantstøtte. Følgende oversikt viser detaljene for 2011: 
 
Type tilskudd Antall                 Sats               Sum   Prosentfordeling 
Grunnbeløp 8 partier kr 2.088 kr 16.704 20,0 % 
Representantbeløp 41 representanter kr 1.630 kr 66.830 80,0 % 
   kr 83.534 100,0 % 

4.1.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
Reduksjon driftsutgifter og godtgjørelser 
For å dekke et generelt prosentvis kutt innen virksomhetsområdet på til sammen kr 127.000 er det 
foretatt en nedjustering av enkelte driftsarter med kr 42.000, og godtgjøring inkl. arbeidsgiveravgift kr 
85.000. Innsparingen foretas på poster hvor en over tid har registrert et lavere forbruk enn budsjett. 
De største reduksjonene fordeler seg på budsjettet for politiske ad-hoc komitéer (tjeneste 1003) med  
kr 34.000 og budsjettet til brukerråd (tjeneste 1805) med kr 55.000. 
 
Reduksjon av budsjettet til forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har vedtatt et budsjett for forvaltningsrevisjon på kr 350.000. Det foreslås en 
ytterligere reduksjon av budsjetterte utgifter til forvaltningsrevisjon på kr 50.000. Det er lagt opp til 
en ny behandling av kontrollutvalgets budsjett i møte den 9.11.2010. Av innstillingen framgår det at 
budsjetterte utgifter til forvaltningsrevisjon reduseres med kr 50.000. Forutsatt et slikt vedtak 
samsvarer innarbeidet reduksjon av budsjettet til forvaltningsrevisjon med kontrollutvalgets siste 
vedtak. 
 
Godtgjøring folkevalgte 
Inntil det foreligger vedtak om endring av godtgjøringer, er det, som nevnt foran, innarbeidet en 
rammereduksjon på kr 350.000 som tilsvarer en reduksjon på 4 % av netto driftsramme for 
virksomhetsområdet.  Endelig vedtak i saken vil avgjøre hvordan kuttet skal gjennomføres. 
  


	4.1 Politiske styringsorganer (VO nr 10)
	4.1.1 Innledning
	4.1.2 Oversiktstabeller
	Tabell 4.1.2.1 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	4.1.3 Behovsvurderinger
	4.1.4 Standardendringer og nye driftstiltak


