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Utbetaling av støtte til Fremskrittspartiet for å lette og forbedre
de folkevalgtes arbeidsvilkår i 2019

I henhold til punkt 17 i «Reglement for godtgjørelser til folkevalgte i Sørum
kommune» skal det årlig utbetales økonomisk støtte til hvert partis
kommunestyregruppe «til å lette og forbedre de folkevalgtes arbeidsvilkår» og en
støtte til politiske partier som er representert i kommunestyret.
Utbetalingene foretas etter hvert som vi mottar rapporter fra partigruppene om
bruken av fjorårets tildelte midler. Støtten som utbetales nå er for hele 2019,
basert på stemmetallene ved kommunestyrevalget i 2015.
Utbetalingen – kr 40200,58 – utbetales til:
- Sørum Fremskrittsparti, konto 1321 62 44502 v/Arne - Rune Gjelsvik,
Heggedalsvegen 9 B, 1 920 Sørumsand
Med hilsen
Kristina Haugstveit
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VEDLEGG
GRUNNLAG FOR UTBETALING AV KOMMUNAL STØTTE TIL
KOMMUNESTYREGRUPPENE OG TIL PARTIENE SOM ER REPRESENTERT I
KOMMUNESTYRET
Sørum kommunestyres vedtatte retningslinjer for støtte til partienes kommunestyregrupper og til de
politiske partiene med representasjon i Sørum kommunestyre lyder:
a) Til hvert partis kommunestyregruppe utbetales årlig en støtte som skal brukes til å lette og
forbedre de folkevalgtes arbeidsvilkår. Sørum kommune sørger for arbeidsgivertjenester overfor de
partigrupperinger som eventuelt ønsker å benytte tilskuddet til frikjøp av folkevalgte. Partigruppene
skal utarbeide rapport til rådmannen om bruken av midlene innen utgangen av hvert år. Neste års
partigruppestøtte utbetales først når slik rapport er mottatt.
Årlig sum: kr 225.000.
Dette fordeles med:
20 % av summen som lik grunnstøtte til alle partier som er representert i kommunestyret.
80 % av summen som fordeles per stemme til alle partier som er representert i kommunestyret,
basert på oppslutningen ved siste kommunestyrevalg.
b) I tillegg utbetales årlig støtte til politiske partier med representasjon i kommunestyret: Årlig sum:
kr 100.000. Summen fordeles per stemme til de samme partiene.
Den utbetalingen av støtte til partiets kommunestyregruppe og til de politiske partiene med
representasjon i Sørum kommunestyre som framkommer i de følgende utregningene, er dermed
basert på:
- De vedtatte retningslinjene for parti- og kommunestyregruppestøtte.
- Den dekker hele 2019, basert på antall stemmer ved kommunestyrevalget 2015.
Utbetalingen for 2019:
Reglementets punkt a, årlig sum: kr 225.000, som fordeles med: 20 % av summen som lik
grunnstøtte til alle partier som er representert i kommunestyret. 80 % av summen som fordeles per
stemme til alle partier som er representert i kommunestyret, basert på oppslutningen ved siste
kommunestyrevalg.
Dette gir følgende satser for 2019:
Kr 225.000 til fordeling
20% av summen til fordeling = kr 45.000, som fordelt på 8 partier utgjør: kr 5625,00 pr. parti
80% av summen til fordeling = kr 180.000, som fordelt på 7.474 stemmer utgjør: kr 24,08 pr.
stemme
Reglementets punkt b, i tillegg utbetales årlig støtte til politiske partier med representasjon i
kommunestyret, årlig sum: kr 100.000, som fordeles per stemme til de samme partiene.
Dette gir følgende satser for 2019: Kr 100.000, som fordelt på 7.474 stemmer utgjør: kr 13,38 pr.
stemme
For Sørum FrP blir støtten for 2019:
Lik grunnstøtte til partigruppene
+ Kr 24,08 pr. stemme x 923 stemmer til kommunestyregruppa
+ Kr 13,38 pr. stemme x 923 stemmer til partiets lokallag
= Til utbetaling

kr 5625,00
kr 22225,84
kr 12349,74
Kr 40200,58

