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§1

Byrådsleder oppnevner politiske rådgivere. De politiske rådgiverne er ikke kommunalt
ansatte.

§2

Godtgjørelse og arbeidsvilkår for politiske rådgivere fastsettes av byrådsleder etter
nærmere retningslinjer fastlagt av byrådet, innenfor byrådets vedtatte budsjettramme.
Oppfølging på personal- og godtgjørelsesområdet ligger til Byrådsleders avdeling.

§3

De politiske rådgiverne følger den enkelte byråds funksjonstid.

§4

I forbindelse med sykdom, svangerskaps- /omsorgspermisjon, repetisjonsøvelse mv.
opprettholdes godtgjørelsen i samsvar med de regler som gjelder for kommunalt
ansatte.

§5

De politiske rådgiverne tilstås pensjonsordning som er lik den kommunalt ansatte har
på samme lønnsnivå.

§6

a) Politiske rådgivere som fratrer i løpet av valgperioden skal oppebære godtgjørelsen i
inntil tre måneder. Tilsvarende skal politiske rådgivere som fratrer ved endt valgperiode,
oppebære godtgjørelsen i inntil tre måneder utover valgperioden.
Utbetalingen av godtgjørelsen stopper fra det tidspunkt vedkommende trer inn i lønnet
heltidsarbeid før tre måneder er gått. Dette gjelder også i de tilfeller hvor den politiske
rådgiveren går tilbake til påbegynte heltidsstudier.
Dersom den politiske rådgiveren fratrer for å gå over i annen lønnet stilling, utbetales
ikke etterlønn selv om tiltredelse ikke finner sted umiddelbart.
b) Politiske rådgivere som fratrer etter tre måneder eller kortere tidsrom tilstås
etterlønn i inntil én måned.
Utbetalingen av godtgjørelsen stopper fra det tidspunkt vedkommende trer inn i
lønnet heltidsarbeid eller går tilbake til påbegynte heltidsstudier før én måned er gått.
Dersom den politiske rådgiveren fratrer for å gå over i annen lønnet stilling, utbetales
ikke etterlønn selv om tiltredelse ikke finner sted umiddelbart.

§7

Det er den enkelte byråds ansvar å definere den politiske rådgivers daglige gjøremål
og fordele oppgaver til ham/henne etter det skjønn byråden finner nødvendig.
Politisk rådgiver kan etter oppdrag fra sin byråd sette i bestilling byrådsnotater og
byrådssaker i administrasjonen (byrådsavdelingen) som tilligger hans/hennes byråd.

Politisk rådgiver kan også be administrasjonen (byrådsavdelingen) fremskaffe den
informasjon og dokumentasjon som synes nødvendig for gjennomføringen av de
oppgaver byråden/byrådet har pålagt den politiske rådgiveren.
Politisk rådgiver har informasjonsplikt overfor sin byråd og kommunaldirektør mht
saker rådgiver har satt i bestilling, møter som har blitt avtalt med eksterne eller interne
representanter og øvrige forhold som påvirker den daglige driften av byrådet/
byrådsavdelingen.
Dersom byråden er forhindret fra å møte i møter som er avtalt kan politisk rådgiver
møte i byrådens sted, men i slike situasjoner skal kommunaldirektør eller den han/hun
delegerer til å møte delta og lede møtet i byrådens fravær.
Politisk rådgiver kan avtale, og avholde møter på byrådens vegne. Slike møter ledes av
kommunaldirektøren eller den han/hun delegerer til å møte.
Politisk rådgiver kan uttalelse seg på byrådens vegne til presse og media i saker
innenfor eget fagfelt når det er avklart med ansvarlig byråd.
Politiske rådgiver kan ikke:
- Avgjøre saker eller beslutte saker fremsendt til byrådet eller bystyret.
- Foreta bestillinger eller ta avgjørelser som hefter kommunen økonomisk eller på
annen måte.
- Stille i byrådens sted i folkevalgte organer hvor byråden plikter å møte (bystyret,
komité osv.)
§8

Karantenebestemmelser og saksforbud for politiske rådgivere ved overgang fra
kommunen til privat virksomhet.
Ved overgang til stilling utenfor kommunen skal den politiske rådgiveren vurdere om
informasjonsplikten inntrer. I så fall plikter den politiske rådgiveren senest tre uker før
tiltredelse å informere Karanteneutvalget i henhold til gjeldende retningslinjer.
Dersom den politiske rådgiveren bryter den pålagte karantenen, saksforbudet eller
informasjonsplikten kan Karanteneutvalget ilegge den politiske rådgiveren en
konvensjonalbot.
(jfr. Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere og politiske rådgivere
ved overgang til stilling mv. utenfor Bergen kommune.)

