
Rutine for folkevalgte i Steinkjer kommune 

• Før politikere trer inn i sitt verv, skal egen taushetserklæring, vedtatt i kommunestyre 17.06.2015, 

underskrives. 

 

• Alle folkevalgte får egen kommunal e-postboks i Outlook. All informasjon og forespørsler om å møte sendes 

kun til denne adressen.  

 

• Forfall skal begrunnes, og så raskt som mulig meldes i Agenda Live for kommunestyret, formannskap og 

hovedutvalg. For andre utvalg meldes forfall til sekretæren for utvalget. 

 

• Faste representanter i kommunestyre låner, for hele perioden de er folkevalgte, kommunal iPad av 

kommunen for å lese og jobbe med politiske saker. Vararepresentanter låner iPad for å bruke i det enkelte 

møte.  

 

• Kommunal iPad er passordbeskyttet og skal benyttes av den folkevalgte. Sletting/ endringer på oppsett som 

følge av annet bruk av iPaden vil ikke automatisk bli utbedret.  

 

• Til å lese og jobbe med politiske saker benyttes First Agenda Prepare.  

 

• Innkalling og saker ligger også ute på kommunens hjemmeside, og kan leses i sin helhet ved å gå inn via 

møtekalenderen eller annen lenke.  

 

• Møterom til gruppemøter og andre politiske møter bestilles i servicetorget. Det betales ikke for å ha 

partimøter i rådhusets møterom. Servicetorget låner ut adgangskort til bestilte enkeltmøter.  

 

• Gruppeledere får adgangskort med kode i servicetorget. Kortet kan benyttes hele perioden, også til 

kommunale skrivere. Etter kontortid kan bruken av kortet spores.  

 

• Ordfører og varaordfører har egne kontor og bærbar pc koblet til kommunens nettverk.  

 

• Reiseregninger i hht godtgjøringsreglementets bestemmelser, eller for avtalt reise med leder i utvalg e.l., 

skal sendes senest 1 måned etter reisen er foretatt, på skjema som ligger på kommunens hjemmeside (for 

politikere).  

 

• Godtgjøring til hovedutvalg utbetales som hovedregel i juni/ juli og desember i hht godtgjøringsreglementet. 

For å få godtgjøring må alle meldes inn med tilstrekkelige opplysninger, og får et ressursnummer.  

 

• "Lønns"/ godtgjøringsslipp sendes ut 12 i måneden pr år via den kommunale e-posten.  

 

Ved endt periode kan iPad overtas for kr 500 i hht skattedirektoratets satser. Ved skade på iPad ses det på om egen eller 

kommunens forsikring dekker skaden. 


