Regler om IT ordninger og dekning av mobiltelefonutgifter og
parkeringsutgifter for folkevalgte
Vedtatt av Formannskapet 10.06.15 i medhold av godtgjøringsreglementets punkt 4. Ikrafttredelse fra ny
kommunestyreperiode høsten 2015. Endret av kommunestyret 19.06.19.

Følgende ordninger gjelder for dekning av digitale arbeidsverktøy, IT-utstyr og parkering mv.
for folkevalgte i Bærum kommune:
1) Nettbrett
Alle folkevalgte får tilgang til nettbrett som arbeidsverktøy. i tråd med gjeldende
Retningslinjer for distribusjon av saker og tilgang til verktøy til digitale politiske
møter, vedtatt av formannskapet i møte 19.12.12, sak 180/12. De folkevalgte skal
utstyres med moderne digitale arbeidsverktøy av god kvalitet som er egnet til å vare i
hele fireårsperioden, og som ivaretar de folkevalgtes spesielle arbeidsbehov.
Det skal være dialog mellom politisk sekretariat og utvalgte folkevalgte når det
gjelder valg av utstyr og hvilke spesielle behov det er nødvendig at løsningen ivaretar.
2) Bærbar PC
Folkevalgte som har fast kontorarbeidsplass i kommunen Medlemmer av
formannskapet, medlemmer av planutvalget, ledere av hovedutvalgene og partienes
gruppeledere får tilbud om bærbar PC fra kommunen.
3) Dataabonnement (4G) og pPrivate internettabonnement
Folkevalgte får ikke dekket utgifter til privat internettabonnement. De folkevalgtes
nettbrett skal utstyres med 4G-abonnement som dekkes av kommunen og som har
tilstrekkelig datakapasitet til å jobbe fra andre steder enn kommunens lokaler.
Det er ønskelig at kommunen tilbyr de folkevalgte som ønsker det, muligheten til å
ha flere SIM-kort knyttet til 4G-abonnementet, slik at datamengden i abonnementet
kan brukes både på nettbrett og annen enhet.Personer som får utlevert bærbar PC i
henhold til punkt 2, kan i tillegg få dekket utgifter til privat internettabonnement på
inntil 0,05 % av beregningsgrunnlaget (BG) i kommunens godtgjøringsreglement.
Beløpet dekkes som utlegg etter innlevering av regning til politisk sekretariat.
4) Skrivere
Kommunen dekker ikke utgifter til private skrivere for folkevalgte.

5) Mobiltelefonutgifter
Ordfører og folkevalgte som mottar heltidsgodtgjørelse får dekket
mobiltelefonutgifter i tråd med gjeldende regler for telefongodtgjøring i kommunens
personalhåndbok og lønnshåndbok.
6) Parkeringsutgifter
Ordfører får dekket fast parkeringsplass ved rådhuset av kommunen.
Øvrige folkevalgte får dekket nødvendige parkeringsutgifter i forbindelse med
utførelsen av vervet som folkevalgt. Beløpet dekkes som utlegg etter innlevering av
dokumentasjon til politisk sekretariat.
Tvils- og fortolkningsspørsmål om forståelsen av disse reglene behandles av ordføreren i
samråd med kontorsjefen for Politisk sekretariat.

