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Møtedato

Kommunestyret

Fjellstyrene i Stjørdal, Møtegodtgjøring og søknad om tilskudd
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Fjellstyrene i Stjørdal gis møtegodtgjøring i tråd med Reglement for godtgjøring til
folkevalgte, punkt A.
2. Kommunestyret finner ikke å kunne gi tilskudd til godtgjøring til fjellstyrenes
medlemmer, jfr fjellovens § 7.

Vedlegg:
Vedlegg:
Søknad om tilskudd til møtegodtgjøring for Fjellstyremedlemmene i Stjørdal kommune

Saksopplysninger
Fjellstyrene i Stjørdal søker i brev datert 04.05.2013 til kommunen om fastsetting av
møtegodtgjøring og at kommunen gjennom tilskudd dekker møtegodtgjøringen til fjellstyrets
medlemmer. Årlig utgift er beregnet til kr 75.000 beregnet ut fra 5 møter årlig for hvert
fjellstyre.
Fjellovens § 7 har slik ordlyd:
«Fjellstyremedlemmer skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av
kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr § 11. Er det ikkje
tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.

Vurdering
Søknaden gjelder to forhold, det første er fastsetting av godtgjøring hvor fjellstyrene foreslår kr
600 pr. møte som er det samme som kommunens ordinære møtegodtgjøring.
Rådmannen vurderer at dette er et helt rimelig forslag og tilrår at dette innvilges.

Den andre del av søknaden er om kommunen skal dekke denne kostnaden. Rådmannen viser her
til fjellovens bestemmelser om at godtgjøringen skal dekkes av fjellkassen og hvis det ikke er
tilstrekkelige midler hos fjellstyret, dekkes godtgjøringen av kommunen. Rådmannen har gått
gjennom regnskapene for fjellstyrene 2012 (som også blir lagt fram som egen sak), og
registrerer at flere av fjellstyrene har utgifter til godtgjøring/styrehonorar i sine regnskaper
allerede og kan ikke se at noen av fjellstyrene har så svak økonomi at de ikke kan dekke
styregodtgjøring over eget budsjett.
Selv om fjellstyrene gjør en viktig samfunnsoppgave ser rådmannen ikke at vilkårene er tilstede
for at det er kommunen som skal dekke godtgjøringen. Hensynet til kommunens økonomi og
andre viktige oppgaver også innen friluftsektoren som er betydelig underfinansiert må også
vektlegges i vurderingen.

