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1. INNLEDNING  
 
Porsanger kommune har fra 2016 (sist endret 17.12.2015) ett 
godtgjørelsesreglement for folkevalgte.  Reglementet fra 2016 er innarbeidet 
som vedlegg til dette høringsnotatet. 
 
Bakgrunnen for dette høringsnotatet er den nye kommuneloven som trådte i 
kraft i forbindelse med det konstituerende kommunestyremøte.  I 
kommuneloven er innarbeidet i kap. 8, bestemmelser folkevalgtes rettigheter og 
plikter.  Videre i bestemmelsen så heter det at kommunestyret selv gir forskrifter 
om rett til godtgjørelse og velferdsgoder. 
 
I kapittel 8 er det stilt krav til forskrifter om: 
 

- §8-3 Dekninger av utgifter og økonomisk tap 
- §8-5 Ettergodtgjørelse 
- §8-10 Permisjoner 

 
Når det nå er krav om at dette reglementet skal gjøres som ett forskriftsvedtak, 
så er det egne saksbehandlingsregler før ett forskriftsvedtak kan fattes. Ett av 
disse er at forslag til forskrifter skal sendes ut på høring før disse endelig vedtas 
av kommunestyret. 
 
Utkast til forskrift for godtgjøring av folkevalgte er utarbeidet av rådmannen på 
bakgrunn av kommunelovens bestemmelser, og bygger også i stor grad på det 
gjeldende reglementet.   
 
Utformingen av selve utkastet er noe endret med bakgrunn i utformingskrav til 
forskrifter og forskriftsvedtak. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift 
bli behandlet og vedtatt av kommunestyret i Porsanger kommune.  
 
Forskriften skal gjelde alle som defineres som folkevalgte i kommunelovens 
bestemmelser. 
 
Normalt skal det avgående kommunestyre gjøre slike forskriftsvedtak som skal 
gjelde fra det konstituerende møte.  Rådmannen hadde lagt opp saken til 
kommunestyrets møte 05.09.2019, men saken ble her utsatt.  En tar nå sikte på 
å få behandlet forslaget i kommunestyrets budsjettmøte i desember 2019. 
 

2. INNHOLD OG SENTRALE FORSLAG  
 
2.1 Generelt om forskriftens innhold og bakgrunn 

 
Det er kapittel 8 i kommuneloven (2018), som omhandler rettigheter og plikter 
for folkevalgte. Her stilles det krav i flere av bestemmelsene om at 
kommunestyret selv gir forskrift om rett til godtgjørelse og velferdsgoder.   
I bestemmelsene i kommuneloven (2018) kap. 8 er følgende omtalt: 
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  §8-1 Rett og plikt til å delta i møte 
  §8-2 Rett til fri fra arbeid 
  §8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 
  §8-2 Arbeidsgodtgjørelse 
  §8-5 Godtgjøring ved frikjøp 
  §8-6 Ettergodtgjøring 
  §8-7 Pensjonsordning 
  §8-8 Rett til sykepenger 
  §8-9 Rettigheter ved yrkesskade 
  §8-10 Permisjoner 
 
I forslaget til forskrift er det også tatt med enkelte andre rettigheter og plikter 
som er regulert i kommuneloven (2018). 
  

2.2 Revisjon av reglement for godtgjørelser til folkevalgte  
 

Det har tidligere vært satt fram ønske om revisjon av reglementet for 
godtgjørelser til folkevalgte av flere årsaker.  Bl.a. har dette gått på behovet for 
revisjon av en del av satsene, og ikke minst også få bort noen uklarheter i 
gjeldende reglement. Rådmannen har nå bl.a. på bakgrunn av ny kommunelov 
omarbeidet reglementet slik at den mer passer i forskriftsform. 

 
En har også gjennomgått og vurdert satsene som benyttes i gjeldende 
reglement.   

 
Det er ved utarbeiding av forskriften forsøkt å ta hensyn til at forskriften skal 
være enkel og klar å forstå og finne frem i. Det er av denne grunn tatt ut en del 
detaljer og kommentarer som har vært innarbeidet i enkelte av dagens 
reglement for godtgjørelse til folkevalgte.   

 
2.3 Merknader til enkelte bestemmelser  

 
Forskriften innledes med en formålsbestemmelse samt noen generelle 
bestemmelser for å ha rammene rundt forskriftens innhold og bakgrunn.  

  
Ny kommunelov styrker folkevalgtes velferdsrettigheter. Folkevalgte som har 
vervet som sin hovedbeskjeftigelse får rettigheter i stor grad som om de er 
ansatt. Disse folkevalgte har rett til sykepenger på lik linje med ansatte, dette 
innebærer at kommunen må dekke sykepenger også ut over grensen på 6 G i 
folketrygdloven, dette framgår av ny kommunelov § 8. Dette er og innarbeidet i 
forslaget punkt §3-2 bokstav c om sykepenger i forskrift for godtgjøring av 
folkevalgte.  

 
Det skal videre gis samme rett til permisjoner og yrkesskadedekning, dette 
ivaretas av forskriftens §3-2 bokstav c.    
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2.4 Rådmannens vurdering av grunnlaget for godtgjørelsen til ordfører. 
 
Når det gjelder hovedelementet for godtgjørelser så har denne i gjeldende 
reglement vært med en henvisning til ordførers godtgjørelse.  Denne har igjen 
vært grunnlaget for faste godtgjørelser til bl.a. formannskapets medlemmer og 
ledergodtgjørelser til diverse utvalg. Henvisningen er også innarbeidet i det nye 
forslaget. 

 
Som grunnlag for den nye forskriften så har rådmannen valgt å vurdere tre ulike 
henvisninger for å finne hvordan forskriften skal bygges opp og hvordan 
godtgjørelser skal beregnes.  En har vurdert følgende henvisninger: 

 
- Rådmannens lønn 
- Stortingsrepresentanters godtgjørelse 
- Kobling mot grunnbeløpet i folketrygden 

 
Rådmannens lønn 
Dette alternativet har Porsanger kommune hatt tidligere.  Denne koblingen blir 
vanskeliggjort bl.a. i de tilfeller hvor rådmannen har åremål, og da vil ofte 
godtgjørelsen også være mer tilpasset dette.  Her vil lønn også være viktig i 
forbindelse med rekruttering til stillingen. 

 
På bakgrunn av dette så har kommunestyret tidligere gått bort fra dette 
prinsippet, og denne modellen er heller ikke utredet og vurdert videre. 

 
Stortingsrepresentanters godtgjørelse. 
Gjeldende reglement bruker dette som henvisning når en skal utmåle 
godtgjørelse til ordfører.  I gjeldende reglement så er ordførers godtgjørelse 
fastsatt til 95% av stortingsrepresentanters godtgjørelse.  Fra 1. mai 2019 er 
denne godtgjørelsen på kr. 987.997 per år.  Dette ville for Porsanger kommune 
bety en ordførergodtgjørelse på kr. 938.597. 

 
Ordfører har tidligere bedt om at det ikke skal utbetales lønnsøkning i 2019 slik 
at ordførers godtgjørelse pr. dato er på kr. 908.600.  

 
Kobling av godtgjørelse til stortingsrepresentanters godtgjørelse er noe som 
benyttes av mange kommuner, og er enkel kobling.  Dette betyr at når denne 
godtgjørelsen endres så endres også ordførers godtgjørelse. Endringen skjer 
normalt årlig pr. 01.05. 

 
Kobling mot grunnbeløpet i folketrygden 
Dette alternativet er tidligere ikke bruk i Porsanger kommune. Grunnbeløpet i 
folketrygden er pr. 1. mai 2019 på kr. 99.858.  Denne satsen benyttes ved 
fastsettelse og beregning av pensjoner fra folketrygden.  Satsen justeres årlig, 
og skal som hovedregel dekke den generelle prisstigningen i samfunnet. 

 
Ofte er denne prosentvise justeringen en god del lavere enn justeringen av 
stortingsrepresentanters godtgjørelse. 
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Begge de to alternativene som det er henvist til ovenfor kan brukes som 
grunnlag.  Dersom grunnbeløpet i folketrygden brukes så må denne multipliseres 
med 9,4 for å gi tilsvarende som 95% av stortingsrepresentanters godtgjørelse.  
Det vil være enklest å bruke en %-vis sats som grunnlag, og dette er også 
benyttet i rådmannens utkast til forskrift. 

 
I rådmannens forslag så har en også vurdert en økning i møtegodtgjørelsen, 
samt ikke knytte denne til ett konkret kronebeløp, men som en prosentvis sats 
av ordførers godtgjørelse. 
 
Oppsummert kan forskriftsforslaget med hensyn til beløp vises slik basert på 
stortingsrepresentanters godtgjørelse pr. 01.01.20: 
 
Type sats Satser Merknad 
Ordfører 938.597 Tilsvarer 95% av 

stortingsrepresentanters 
godtgjørelse pr. 01.01.2020 

Varaordfører 93.859 10% av ordførers godtgjørelse 
Formannskapets øvrige medlemmer 28.158 3% av ordførers godtgjørelse 
Leder av utvalg jfr. forskrift 18.772 2% av ordførers godtgjørelse 
Leder av utvalg jfr. forskrift 9.386 1% av ordførers godtgjørelse 
Møtegodtgjørelser 500 0,05% av ordførers godtgjørelse 
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste 
inntil 

2.526 70% av ordførers dagsgodtgjørelse 
basert på 260 arbeidsdager/år 

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste 
inntil for møter inntil 4 timer 

1.804 50% av ordførers dagsgodtgjørelse 
basert på 260 arbeidsdager/år 

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste 
inntil for møter over 4 timer 

2.526 70% av ordførers dagsgodtgjørelse 
basert på 260 arbeidsdager/år 

Refusjon for utgifter til 
omsorgsarbeid legitimert inntil 

 Inntil kr. 250,- or time, maks kr. 
800 pr møte 

 
2.5 Økonomiske konsekvenser av ulike modeller. 
 
Rådmannen har i arbeidet med dette utarbeidet en del modeller som viser 
kostnadene med godtgjørelser basert på en del forutsetninger med bl.a. antallet 
møter, prosentsatser til ledergodtgjørelser og endringer i møtegodtgjørelser. 

Etter dagens regulativ så vil godtgjørelsene til folkevalgte utgjøre en årlig 
kostnad på kr. 1.445.000. Med at ordfører ikke har tatt ut økning i sin 
godtgjørelse for 2019 så vil denne være på kr. 1.400.000.  Det som er å merke 
seg at her har ikke tatt med eventuelle kostnader til tapt arbeidsfortjeneste etc, 
men bare sett på de direkte godtgjørelsene. 

Dersom en velger å endre sats til 90% sats i forhold til stortingsrepresentanter, 
og velger å øke møtegodtgjørelsen til kr. 500,- vil årlig kostnad være på kr. 
1514.000 

Velges det å beholde 95% sats i forhold til stortingsrepresentanter, og velger å 
øke møtegodtgjørelsen til kr. 500,- vil årlig kostnad være på kr. 1.583.000 
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I forskriftsforslaget så er møtegodtgjørelsen også foreslått knyttet opp mot 
ordførers godtgjørelse.  Dette vil bety at denne blir regulert sammen med 
godtgjørelsen til ordfører. I forslaget er denne foreslått til 0,05% av ordførers 
godtgjørelse, noe som vil gi en møtegodtgjørelse på kr. 500,00 pr. møte basert 
på avrundingsregel i §3-6. 
 
Tilsvarende har en også i §4 som omhandler tapt arbeidsfortjeneste innarbeidet 
en sats basert på ordførers godtgjørelse. Her er det innarbeidet en regel om 70% 
basert på ordførers godtgjørelse og med 260 dager pr. år gir dette en maksimal 
sats på kr. 2.526,00 

 
2.6 Behandling i kommunestyret i Porsanger  

 
Som nevnt innledningsvis så ble saken lagt fram for kommunestyret i møte 
05.09.2019 hvor saken ble drøftet med vedtatt utsatt. En forutsetter nå at saken 
ferdigbehandles i kommunestyrets møte i desember i forkant av 
budsjettbehandlingen, slik at eventuelle konsekvenser kan bli vurdert 
innarbeidet. Videre at forskriften trer i kraft fra 01.01.2020. 

 

3. HØRINGSFRIST OG HØRINGSINSTANSER  
 

Høring kunngjøres på hjemmesidene til Porsanger kommune I tillegg blir 
høringen sendt til alle gruppelederne i de partier som er representert i 
kommunestyret.  I denne oversendelsen vil en også anmode om at saken 
behandles internt i partiet før det gis høringssvar. 

 
Når høringssvar er mottatt så vil ett endelig utkast til forskrift bli fremmet. 

 
Høringsfrist 29.11.2019  

 
Høringssvar sendes postmottak@porsanger.kommune.no  
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Utkast til ny forskrift: 
 
Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og dekning av utgifter til 
folkevalgte, Porsanger kommune, Finnmark. 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Porsanger kommune xx.xx.2019 i sak 
xx/2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §8. 
 
§ 1 Formål 
 
 Formålet med denne forskriften er å sikre Porsanger kommunes 
folkevalgtes kompensasjon for sin arbeidsinnsats som ombudsmenn, erstatte tap 
arbeidsinntekt, samt dekke utgifter forbundet med tillitsverv. 
 
§2 Generelle bestemmelser 
 

a) Denne forskriften skal i sin helhet revideres før oppstart av ny valgperiode.  
Sittende kommunestyre skal vedta neste valgperiodes forskrift. 

b) Forskriften gjelder for kommunestyret og representanter oppnevnt av 
kommunestyret eller annet lovlig kommunalt organ. 

c) Forskriften gjelder ikke for ansatte oppnevnt i kraft av sin stilling, eller for 
tillitsvalgte som er oppnevnt for å ivareta de ansattes interesser. 

d) Forskriften gjelder heller ikke i tilfeller hvor organet det oppnevnes 
medlemmer til, har egne bestemmelser, så langt disse ligger innenfor 
kommunelovens bestemmelser. 

e) Alle prosentsatser relaterer seg til ordførerens godtgjøring. 
 

§3 Godtgjørelsesbestemmelser 
 
§3-1 Reglene for møtegodtgjørelse 
 

a) Møtegodtgjørelser ytes for alle formelt innkalte møter og befaringer i 
kommunal regi 

b) For «beslektede møter» som avvikles uten vesentlig opphold ytes bare en 
møtegodtgjøring. (Eks. på slik kan være formannskapsmøter som avvikles 
umiddelbart før eller etter et kommunestyremøte.) 

c) Invitasjoner hvor representanten ikke har møteplikt godtgjøres normalt 
ikke 

d) Det gis ikke møtegodtgjørelse ved deltakelse på seminarer og lignende 
som ikke innbefatter forberedelse til møtet, eller hvor man er innkalt av 
ordfører/utvalgsleder særskilt 

e) Det gis ikke møtegodtgjøring til gruppeledermøter, partipolitiske møter og 
lignende 
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§3-2 Faste godtgjørelser til ordfører  
 

a) Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 95% av stortingsrepresentanters 
godtgjørelse og justeres tilsvarende ved inngangen til ny budsjettperiode.  
Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse til ordfører 

b) Ordfører har rett til avtalt pensjonsordning og samme rett til sosiale 
ordninger som sykelønn og foreldrepermisjon som ansatte i kommunen 

c) Ordfører omfattes av gruppelivsforsikring, yrkesskade og ulykkesforsikring 
 
§3-4 Fast godtgjørelse til formannskapets øvrige medlemmer 
 

a) Varaordførerens godtgjørelse skal utgjøre 10% av ordførerens 
godtgjørelse.  Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse til 
varaordfører. Når varaordfører fungerer som ordfører på heltid, mottar 
vedkommende samme godtgjørelse som ordfører for denne perioden. 

b) Formannskapets faste medlemmer forøvrig godtgjøres med 3% årlig av 
ordførers godtgjørelse. 

c) Dersom formannskapets medlemmer gis permisjon eller ikke kan ivareta 
sitt verv over en periode på 2 måneder sammenhengende gjøres det 
avkortning av godtgjørelsen. 

 
§3-4 Fast godtgjørelse utvalgsledere 
 

a) Ledere i følgende utvalg 
- Utvalg for oppvekst og kultur 
- Utvalg for helse- og omsorg 
- Utvalg for kommunalteknikk og beredskap 
- Administrasjonsutvalg 

får en fast årlig godtgjørelse som tilsvarer 2% av ordførerens godtgjørelse 
b) Ledere i følgende utvalg 
- Kontrollutvalg 
- Eldrerådet 
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

får en fast årlig godtgjørelse som tilsvarer 1% av ordførerens godtgjørelse 
 
§3-5 Trekk i faste godtgjørelser 
 

a) Ved fravær utover 20% fra ordinære møter eller andre møter som 
omfattes av fast møtegodtgjørelse, trekkes det forholdsmessig i den faste 
godtgjørelsen.   

b) I følgende tilfeller gjøres det ikke slik trekk i den faste godtgjørelsen: 
- Fravær pga. representasjon og kurs/konferanser som er pålagt som del av 

det politiske arbeidet 
- Når møter flyttes på kort varsel og avtale om permisjon fra arbeidsgiver 

ikke kan omgjøres 
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- Velferdspermisjon som følge av alvorlig sykdom og dødsfall i nærmeste 
familie 

§3-6 Møtegodtgjørelser for styrer, råd og utvalg 
 

a) Møtegodtgjørelse fastsettes til 0,06% av ordførers godtgjørelse 
b) Møtegodtgjørelsen pr. møte avrundes til nærmeste hele 50 kroner 
c) Møtegodtgjørelse utbetales selv om vedkommende får erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste, eller får erstatning for utgifter til nødvendig 
stedfortreder. 

 
§3-7 Godtgjørelse til stemmestyret 
 

a) Medlemmer av stemmestyret i forbindelse med Stortingsvalg, kommune- 
og fylkestingsvalg gis en godtgjøring på 0,03% av ordførerens 
godtgjørelse pr. time.  Godtgjørelsen omfatter opplæring, rigging og 
valgdagsgjennomføring 

b) Leder av stemmestyret gis en godtgjøring på 0,04% av ordførerens 
godtgjørelse pr. time. 

 
§ 4 Tapt arbeidsfortjeneste 
 
§4-1 Ved dokumentert tap. 
 

a) Ved dokumentert tap godtgjøres lønnsmottakere for faktisk tapt 
arbeidsfortjeneste, men ikke utover 70% av ordførerens godtgjørelse pr. 
møtedag inkl. feriegodtgjørelse.  Dagsgodtgjørelsen divideres med 260 
dager. Som dokumentasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for 
trekk i lønn eller kvittering for utgifter til stedfortreder, attestert av 
arbeidsgiver. 

b) Arbeidsgiver kan eventuelt fremme krav om refusjon for fravær direkte til 
Porsanger kommune begrenset oppad til satsen i pkt. a 

c) Selvstendig næringsdrivende godtgjøres med inntil 70% av ordføreren 
godtgjørelse pr. møtedag. Tap per dag blir utregnet etter brutto årsinntekt 
dividert med 260 dager.  Grunnlaget for beregninger er attestert 
ligningsutskrift eller en egenerklæring med utregning av inntektstap.  
Rådmannen skal godkjenne framlagt dokumentasjon på beregnet grunnlag 
for tapt arbeidsfortjeneste. 

 
§4-2 Udokumentert tap etter egenerklæring. 
 

a) Udokumentert, men etter egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende, 
studenter, hjemmeværende og arbeidsløse som ikke kan fremlegge 
nødvendig dokumentasjon for tap i inntekt gjelder regel om at fravær av 
kortere varighet enn 4 timer godtgjøres med 50% av ordførers 
godtgjørelse.  Fravær på 5 timer eller mer godtgjørelse med 70% 
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§5 Refusjon av utgifter til omsorgsoppgaver 
 

a) Folkevalgte kan få dekket utgifter til barnepass eller andre 
omsorgsoppgaver i forbindelse med pliktig deltakelse i offentlige verv.  
Utgifter til barnepass kan dekkes for barn opp til 12 år. 

b) Faktiske utgifter refunderes, begrenset oppad til kr. 250,- pr time eller 
inntil kr. 800.00 pr. møte ut ifra kvittering på at beløp er utbetalt.  

 
§6 Dekning av reiseutgifter 
 
§6-1 Ordinære reiser til møter  

 
Nødvendige reiseutgifter i forbindelse med møter de folkevalgte blir innkalt 
til, dekkes etter det til enhver tid gjeldende kommunale reiseregulativ 

 
§6-2 Folkevalgte som oppholder seg utenfor kommunen.   
   

For folkevalgte som på grunn av utdanning eller arbeid oppholder seg 
midlertidig utenfor kommunen dekkes reiseutgifter med inntil kr. 5.000,-  
pr. oppmøte eller etter spesiell avtale med ordfører 

 
§6-3 Representasjon, befaringer, kurs og konferanser. 
 
  Ved representasjonsoppdrag, befaringer og kurs/konferanser som er 
pålagt av kommunestyret/formannskapet eller utvalg gis ikke møtegodtgjørelse, 
men evt. tapt arbeidsfortjeneste når slike oppdrag faller utenfor 
planlagt/vedtatte møter i de ulike utvalgene. 
 
§7 Utbetalinger 
 
  Politisk godtgjørelse utbetales den 12. sammen med ordinær avlønning av 
kommunalt ansatte 
 
§8 Etterlønn 
 
  Ordfører gis etterlønn i 1,5 mnd etter fratreden.  Hvis ordfører ikke 
gjeninntrer før etter 3 mnd. gis etterlønn tilsvarende 3 måneders godtgjørelse. 
 
§9 Ikrafttreden 
 
  Forskriften trer i kraft 01.01.2019 
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Vedlegg gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
 

GJELDENDE REGLEMENT 
Godtgjørelse til folkevalgte i Porsanger kommune. 

 
Vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 
Pkt. 3.1 endret i kommunestyrets møte 21.04.2019. 
 

1. GENERELT 
Reglementet tar sikte på å forsøke å yte en rimelig kompensasjon for den 
arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi en tilnærmet 
erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke tilnærmet de utgifter som er 
forbundet med tillitsvervet. 
Det påhviler derfor den folkevalgte et særlig ansvar å fremlegge relevant og 
korrekt dokumentasjon for sine krav. 
 
2. UTGIFTSDEKNING 
 
2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse 
Reiseutgifter og kostgodtgjørelse til kommunale møter dekkes etter statens 
regulativ. Møtedeltakerne oppfordres til å samordne skyss til møtene. 
I de tilfeller kommunen gir lunsj eller middag, gjøres fradrag i kostgodtgjørelse i 
henhold til regulativ. 
Det gis ikke godtgjørelse til reiser til/fra hjem for folkevalgte i forbindelse med 
arbeids- og forberedelsesmøter (uformelle møter). 
 
2.2 Erstatning for tapt arbeidsinntekt og påførte utgifter 
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 2000,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser. 
Selvstendig næringsdrivende legitimerer tapet ved å legge frem bekreftelse fra 
regnskapsfører/revisor, eventuelt siste års ligning eller tilsvarende. 
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste til private næringsdrivende, husmødre/fedre, 
skoleelever, freelancere og annet erstattes med maksimalt 1 200,- pr. dag. 
Slik tap av arbeidsinntekt gis etter framlagt/sannsynliggjort inntektstap. 
Selvstendig næringsdrivende kan få tapt arbeidsfortjeneste dekket etter satsen 
for ulegitimert tap ved fremleggelse av egenerklæring eller annen 
dokumentasjon som kan godkjennes. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste 
ytes bare til dem som har et faktisk tap i arbeidsinntekten. 
Ulegitimert tapt arbeidsinntekt kan ikke gis til lønnsmottakere. 
 
2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 
Legitimerte utgifter erstattes til barnevakt-/og andre omsorgsansvar for 
deltakelse i pålagte ombud. 
a) Legitimerte utgifter til pass av barn under 12 år erstattes med 600,- pr. 
dag. 
b) Legitimerte utgifter til annet legitimert omsorgsansvar erstattes med inntil 
600,- pr. dag. 
 
3. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 
 
3.1 Godtgjørelse til ordfører 
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Ordførers godtgjørelse fastsettes av kommunestyret og settes til 95% av 
stortingsrepresentantenes lønn 
 
Ordfører innmeldes i kommunal pensjonsordning. 
Møtegodtgjørelse utbetales ikke til ordfører. Ordføreren gis godtgjørelse under 
sykdom og ferie tilsvarende for tjenestemennenes sykelønns- og ferierettigheter. 
Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper: 
- i 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 
- i 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden. 
Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen ”inntrer i ny 
stilling”. 
 
3.2 Varaordførerens godtgjørelse 
Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til 10 % av ordførerens godtgjørelse og 
reguleres etter denne. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører gis 
godtgjørelse pr. dag lik ordførers godtgjørelse. Varaordførerens godtgjørelse på 
10 % faller bort ved representasjon. 
 
3.3 FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE 
 
3.3.1 Formannskapets medlemmer: (unntatt ordfører og varaordfører) 
Formannskapets øvrige faste medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på 3 % av 
ordførerens godtgjørelse. 
 
3.3.2 Sektorstyreledere 
Sektorstyreledere godtgjørelse fastsettes til 3 % av ordførerens godtgjørelse. 
 
3.3.3 Ledergodtgjørelse i faste underutvalg, styrer og råd som opprettes 
av kommunestyret: 
• leder i administrasjonsutvalget - 2 % av ordførerens godtgjørelse 
• leder i arbeidsmiljøutvalget - 1 % av ordførerens godtgjørelse ved politisk 
ledelse 
• leder natur- og ressursforvaltningsutvalget - 1 % av ordførerens godtgjørelse 
• leder i eldrerådet - 1 % av ordførerens godtgjørelse 
• leder i rådet for funksjonshemmede - 1 % av ordførerens godtgjørelse 
• leder kontrollutvalget - 2 % av ordførerens godtgjørelse 
• ledere i andre utvalg ihht punkt 3.4.4 gis 100,- kroner i tillegg til ordinær 
møtegodtgjørelse 
 
3.4 MØTEGODTGJØRELSE 
 
3.4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter 
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer 
(unntatt ordfører og varaordfører) fastsettes til 0,032% av PO pr møte. 
 
3.4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter 
Møtende varamedlemmer i formannskapet gis møtegodtgjørelse med 250,- pr. 
møte. 
 
3.4.3 Godtgjørelse for medlemmer i sektorstyrer: 
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Medlemmer og møtende varamedlemmer i sektorstyrer gis møtegodtgjørelse på 
250,- pr. møte. 
 
3.4.4 Godtgjørelse til medlemmer i faste underutvalg, styrer, råd og 
Adhoc utvalg og ungdomsråd. 
 
Medlemmer og møtende varamedlemmer av disse gis en møtegodtgjørelse på 
250,- pr. møte 
 
3.4.5 Utvalgsmøter som avvikles i forbindelse med møter i 
formannskapet 
Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse i administrasjonsutvalget, 
valgstyret, fast utvalg for plansaker og næringsfondsstyret når disse 
gjennomføres i forbindelse med møter i formannskapet. Det kan kun utbetales 
en -1 møtegodtgjørelse pr. dag. 
 
4. ANDRE BESTEMMELSER 
 
4.1 Andre bestemmelser: 
Fast godtgjørelse under pkt. 3.3 utbetales fullt ut til representanter som har møtt 
det enkelte år i minst 50 % av aktuelle møter. 
For faste medlemmer som har møtt mindre enn 50 % avkortes fast 
godtgjørelsen tilsvarende. Fast godtgjørelse til folkevalgte utbetales månedlig. 
Gjelder ikke ordfører og varaordfører. 
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning for hvert 
møte. 
Folkevalgte som deltar på kurs, representasjonsoppdrag, konferanser og 
lignende mottar lik møtegodtgjørelse som ved møter. 
 
4.2 Ikrafttredelse/justering 
Reglementet gjelder fra 01.01.2016. 
Reglementet evalueres i slutten av hvert kommunevalgår, og at det settes ned et 
reglementsutvalg for å utarbeide eventuelle forslag til framtidige endringer. 
Nytt reglement vedtas i siste kommunestyret før nytt kommunevalg. 
 
Dette reglementet erstatter tidligere reglement av 15.03.2005. 
Vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 sak xxx/15 


