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 Til deg som folkevalgt 
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oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
17.09.2019 

 
 

Gratulerer med valget  
 
Bystyresekretariatet gratulerer deg med valget, og ønsker velkommen som folkevalgt i Trondheim. Vi tror at 
du får fire interessante og lærerike år.  Å være folkevalgt i en kommune er et viktig oppdrag, og en stor 
tillitserklæring fra velgerne.  

Dette brevet underretter deg formelt om at du er innvalgt som fast representant eller vararepresentant i 
bystyret i Trondheim. Du får også noen viktige opplysninger:   

Registreringer 

Bystyresekretariatet er avhengig av at alle bystyremedlemmer, både gjenvalgte og nyvalgte, registrerer seg 
som folkevalgt i Trondheim Kommune. Det gjøres via kommunens nettside. Dette må skje så snart som 
mulig og senest 1. oktober. Hvis du trenger hjelp til dette, ta kontakt med bystyresekretariatet i 4. etg. i 
Rådhuset.  

I tillegg skal du underskrive en taushetserklæring, og oppgi eventuelle styreverv i styrevervregisteret. 
Taushetserklæringen kan undertegnes på den obligatoriske fellessamlingen på Røros 28. og 29. oktober 
2019, eller hos bystyresekretariatet i 4. etg. i Rådhuset.  

Eventuelle styreverv skal i henhold til vedtak i bystyret føres inn i KS sitt styrevervregister. 

Kommende møter og samlinger 

Konstituerende møte i bystyret gjennomføres 24. oktober kl. 17.00. Bystyremøtene varer normalt til kl. 
22.00. Konstituerende møte avsluttes vanligvis tidligere.  

Første ordinære møte i det nyvalgte bystyret blir 21. november kl. 17.00-22.00.  Se for øvrig møteplan på 
nettsidene der også møter i komiteene, formannskap/bygningsråd, kommunale råd mfl. framgår. 

  

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2085&ouref=5001
https://styrevervregisteret.kommuneforlaget.no/adresse/index.do;jsessionid=9E7EC29A9AEA01815BB8B2B23B01C333
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application
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28. og 29. oktober arrangeres felles samling for det nyvalgte bystyret, strategisk ledelse og 
bystyresekretariatet på Røros. Samlingen er obligatorisk, med ca. 120 deltakere. De første 
vararepresentanter fra hvert parti deltar også på samlingen. Dersom man ikke kan møte må det gis 
begrunnet beskjed til Bystyresekretariatet: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no.  

Du vil i løpet av kort tid motta mer informasjon og innkalling til samlingen. 

Møte- og stemmeplikt. 

Som folkevalgt har du møteplikt til obligatoriske møter i folkevalgte organ (jf.  kommuneloven § 8-1). 
Dersom du ikke kan møte, må det gis begrunnet beskjed til Bystyresekretariatet via e-post: 
bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no. 

Retningslinjer for melding av forfall ligger på kommunens hjemmeside.   
 
Vi vil også understreke at medlemmer som er tilstede i et kommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til 
votering, er pliktig til å avgi stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt (jf. 
kommuneloven § 8-1). 

Opplæringstilbud 

Som bystyrerepresentant har du ansvar for å sette deg inn i nødvendige lover, regler og retningslinjer for 
folkevalgte. I tillegg til det individuelle ansvaret, har fellesnemda vedtatt et opplæringsprogram som du får 
tilbud om. Det tar for seg temaer om styringssystemet, de politiske beslutningsprosessene, reglementet for 
folkevalgte, etiske utfordringer med mer. 

 Opplæringsprogrammet består av fire moduler:  

1. Fellessamlinger (én for bystyret, ledergruppen og sekretariatet og én årlig samling for de 
kommunale rådene) 

2. Workshops (tilrettelagt for henholdsvis komitemedlemmer, formannskapet og komiteenes og 
rådenes ledere og nestledere) 

3. Utvalgsbasert opplæring og studiereiser for komiteene og formannskapet 
4. Individuelt tilpasset opplæring og veiledning (individuelle behov meldes inn for 

bystyresekretariatet) 

Fellessamlingene og den utvalgsbaserte opplæringen er obligatorisk. Det betyr at du har møteplikt. 

Vi vil anbefale at du deltar aktivt i opplæringen, enten du er helt ny som folkevalgt, eller du har vært 
folkevalgt tidligere. Du vil i løpet av kort tid motta invitasjoner og mer informasjon om dette. 

Fritak 

Du er valgt for fire år. Dersom du melder flytting fra kommunen i løpet av perioden, mister du valgbarheten 
og trer automatisk ut av vervet som bystyremedlem.  

Du kan søke fritak i løpet av perioden dersom vervet medfører “vesentlig ulempe” for deg (jf 
kommuneloven § 7-9). Et eventuelt fritak forutsetter at årsaken ikke var kjent da du sa ja til å være 
listekandidat.  

Godtgjøring 

Bystyrerepresentantene får godtgjøring fastsatt av bystyret. Fellesnemnda har vedtatt en ny forskrift for 
godtgjøringer i Trondheim kommune, som er innstilling til det nye bystyret. Her kan du lese mer om 
godtgjøring til folkevalgte: 

mailto:bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
https://docs.google.com/document/d/1bUjVFuQn8Rx-oTPrVGzhswjvPts9ws8iqc1XaMvh1FY/edit
https://docs.google.com/document/d/10o3CCgCz0IuNlgoIVE38FsGVkettHQ9w9aYpi84ZV24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10o3CCgCz0IuNlgoIVE38FsGVkettHQ9w9aYpi84ZV24/edit?usp=sharing
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Gjeldende godtgjøringsreglement for Trondheim kommune 
Gjeldende godtgjøringsreglement for Klæbu kommune 
For at du skal bli registrert rett i kommunens lønnssystem, vil vi innhente ditt skattekort. Du trenger ikke å 
levere det selv. 

Barnepass/tapt arbeidsfortjeneste 

Utgifter til omsorgsarbeid dekkes med inntil halvparten av dagsats for kommunalråd. Det vil si kr. 1.729,- 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste skal leveres Bystyresekretariatet skriftlig.  Også disse forhold er omtalt i 
godtgjøringsreglementet. 

Reiseutgifter 

Den generelle godtgjøringen er også ment å dekke reiseutgifter til og fra møtene for de som oppholder seg i 
Trondheim. Det samme gjelder eventuelle parkeringsutgifter. Kommunen har ikke egen parkering under 
møtene. En bystyrerepresentant må være bosatt i Trondheim kommune, men han/hun kan få dekket 
hjemreise for å delta på møter hvis man har midlertidig opphold utenbys.  

Kommunens nettsider 

Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med kommunens hjemmesider. Under menyvalget politikk og planer 
vil du finne det meste av informasjon du trenger. 

Politiske møter i Trondheim kommune gjennomføres som såkalte ”papirløse møter”. Alle møte- og 
saksdokumenter legges ut digitalt på kommunens innsynsportal. 

Viktig: I løpet av første halvår 2020 skal politisk behandling gjøres i et nytt IT-system som nå er under 
implementering. For å kunne delta i bystyret eller andre råd og utvalg må man derfor ha elektronisk ID - en 
av følgende: MinID, BankID (og BankID på mobil), Buypass ID eller Commfides) .. 

Hvis du ikke har elektronisk ID fra før må du skaffe det. Vi anbefaler å starte med dette så fort som mulig.  
Her kan du lese mer om hvordan man skaffer elektronisk ID.  

Egne nettsider for folkevalgte i Trondheim 

Et eget nettsted for folkevalgte i Trondheim er under utvikling.  Her vil du finne alt av informasjon som du 
har bruk for i ditt verv. Nettstedet erstatter tidligere papirhefter med opplysninger og vil være et viktig 
verktøy for deg. Du vil i løpet av kort tid motta lenke til nettstedet. 

Bystyresekretariatet 

Bystyresekretariatet står til disposisjon for alle spørsmål i forbindelse med ditt verv.  Ta gjerne kontakt på 
telefon 95 33 00 00 eller på e-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no. 

 

Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
Kristin Leinum 
Leder bystyresekretariatet 

                         
                        Ole Kristian Lundereng 
                        spesialkonsulent 

  
 

 
 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/for-folkevalgte/#heading-h2-7
https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/politisk-ledelse/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application
http://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id
mailto:bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

