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§ 1  Formål 

Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte 

på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte 

representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de reelle utgifter 

forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet.  

 

§ 2  Omfang 

Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for samtlige 

kommunale ombudsvalgte – valgt av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og andre 

kommunale organ. 

 

 

§ 3  Godtgjørelse for verv og møter 

 

3.1. Ordfører 

Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse er lik den 

 til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. Godtgjørelsen gjelder 

for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal 

ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at ordføreren ikke går tilbake 

til lønnet arbeid i perioden. 

 

3.2. Varaordfører 

 Varaordførerens årlige godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. p.t. se vedlegg. I  

 tillegg tilstås varaordfører formannskapsgodtgjørelse i henhold til dette reglement 

 pkt.3.4. 

Varaordfører gis møtegodtgjørelse på lik linje med øvrige kommunestyre-

representanter. Dessuten har varaordfører 30 % frikjøp av full stilling. Avlønning skjer 

etter ordførers godtgjørelse.   

Ved ordførers fravær av minst en ukes sammenhengende varighet tilstås fungerende 

ordfører samme godtgjøring som ordfører. 
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3.3. Møtegodtgjørelse 

 Kommunestyret…………….. kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Formannskapet……………… kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Utvalg for Helse og omsorg… kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Utvalg for Oppvekst og kultur… kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Utvalg for Plan og utvikling… kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Kontrollutvalg………….  kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Øvrige utvalg/komiteer 

 og adhoc utvalg…………….. kr. pr. møte – Se vedlegg 

 

Leder i utvalg/komiteer og adhoc utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller 

hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med kr. 

200,- pr møte. 

Øvrige møter skal spesifiseres. 

 

3.4. Formannskapsgodtgjørelse 

 1. Formannskapets faste medlemmer …………….  kr. pr. år – Se vedlegg 

 

3.5. Godtgjørelse av hovedutvalg, nemnder og råd 

 1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg……………..  kr. pr. år – Se vedlegg 

 2. Leder eldreråd/Kommunalt råd for likestilling av  

 funksjonshemmede………………………………  kr. pr. år – Se vedlegg 

 

Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen 

møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse. 

 

3.6. Godtgjørelse gruppeledere   

 1. Gruppeledere……………………………………. kr. pr. år – Se vedlegg 

 

I tillegg til ledergodtgjørelsen betales møtegodtgjørelse (jfr. § 3), og eventuelt tapt 

arbeidsfortjeneste (jfr. § 4.) 

 

Et medlem av formannskapet, leder av hovedutvalg, leder av nemnder og råd, kan 

være fraværende til og med 4 møter i kalenderåret uten reduksjon i den årlige faste 

godtgjørelsen etter pkt. 3.4 og pkt. 3.5. Fravær utover 4 møter i kalenderåret reduseres 
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den faste godtgjørelse med 5 % for det 5. møtet og med 5 % for hvert møte deretter. 

Formannskapets varamedlemmer mottar 5 % av årsgodtgjørelse fra og med deltakelse 

i det 5. møte i kalenderåret. 

 

§ 4  Tapt arbeidsfortjeneste   

 

4.1 Kommunale ombud får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. 

utgjør: 

 

 a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste 

 b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 1.000,- pr. dag  

   Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som 

  ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig 

  grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som er studenter,  

  pensjonister eller hjemmeværende.         

  

4.2. a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende  

  dekkes etter legitimasjon.  

b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. 

stedfortredertime. 

 

§ 5  Kostgodtgjørelse og nattillegg 
 

5.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for reiser 

utenom kommunens grenser. 

 

5.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens 

grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse 

med møtet. 

 

§ 6  Skyssgodtgjørelse 
 

6.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres i 

henhold til kommunens reiseregulativ. 

 Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. 
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 For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås 

dekning av reise på billigste måte. 

 

6.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens grenser, 

dekkes reiseutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.  

 Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av 

vervet. 

 

§ 7  Telefongodtgjørelse 
 

7.1 Telefongodtgjørelse gis til følgende kommunale ombud: 

 Ordfører………………………….   Fri mobiltelefon 

 Varaordfører……………………..    Fri mobiltelefon 

 Leder hovedutvalg……………….   Kr. 700,- pr. måned 

 Gruppeleder ……………………..   Kr. 700,- pr. måned  

Formannskapsmedlemmer……….   Kr. 200,- pr. måned 

 

7.2  Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis telefongodtgjørelse 

kun etter den funksjon som gir høyest godtgjørelse. 

 

7.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås 

telefongodtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt tillitsvervet medfører 

vesentlig behov for å ha tilgang til telefon. Godtgjørelsens størrelse fastsettes under 

hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt. 7.1. 

 

 

§ 8  Særskilte godtgjørelser 
 

8.1 Forliksrådets leder gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500,-. 

8.2 Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til § 4.1 og 

reiseutgifter etter statens satser til møtene. 
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§ 9  Andre bestemmelser 

 

9.1 Frikjøp: 

 

a. Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dager pr. måned og godtgjøres som avlønning 

av kommunalsjef. 

b. Kommunestyregruppene frikjøpes pr. år etter følgende fordeling: 

 - hver gruppeleder tildeles 24 frikjøpsdager. I tillegg fordeles til gruppelederne       

 54 dager etter partigruppenes størrelse i kommunestyret. 

 - I tillegg fordeles 81 dager etter partigruppenes representanttall i 

kommunestyret. 

c. Godtgjørelsens størrelse jfr. pkt. a. 

d. Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet 

avgjøres av formannskapet med bindende virkning. 

 

9.2 Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, utbetales 

med 1/12 hver måned. 

 

9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser utbetales i hovedsak kun 1 gang pr. år.  

 Frist for innlevering av krav: 15. november 

  Godtgjørelsen gjelder fra 01.11.** - 31.10.**. Godtgjørelsen utbetales i desember. 

Krav innlevert etter fristen, utbetales i henhold til frister for innlevering av 

lønningsbilag. 

 

 Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, kostgodtgjørelse/nattillegg, 

utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 

 

9.4 Dette godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra 01.11.2015. Satsene under § 3.2 til 

og med § 3.6 reguleres automatisk i henhold til lønnsutvikling i KS området, avrundet 

til nærmeste hele krone.  
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Forslag til endringer i rødt  

og overstrykning på det som skal tas bort 
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§ 1  Formål 

Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte 

på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte 

representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de reelle utgifter 

forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet.  

 

 

§ 2  Omfang  

 

2.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 

Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for 

samtlige kommunale ombudsvalgte – valgt av kommunestyret, formannskapet, 

hovedutvalg og andre kommunale organ. 

 

2.2 Pensjon 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. Jfr. 

Kommunestyrevedtak 8/14. 

 

2.3 Forsikringer 

Ordfører og varaordfører har gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring etter 

Hovedtariffens bestemmelser.  

 

2.4  Sykepenger 

Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 

Jfr. Kommunestyrevedtak 195/16. 

 

 

§ 3  Godtgjørelse for verv og møter som omfattes av reglementet 

 

3.1 Ordfører 

Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse i hel stilling settes til 

er lik 93 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. 

Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter 

endt valgperiode skal ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at 

ordføreren ikke går tilbake til lønnet arbeid i perioden. 

 

3.2 Varaordfører 

 Varaordførerens årlige godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. p.t. se vedlegg. I  

 tillegg tilstås varaordfører formannskapsgodtgjørelse i henhold til dette reglement 

 pkt.3.4. 

Varaordfører gis møtegodtgjørelse på lik linje med øvrige kommunestyre-

representanter. Dessuten har Varaordførers godtgjørelse settes til 30 % frikjøp av 

ordførerens godtgjørelse. full stilling. Avlønning skjer etter ordførers godtgjørelse. 
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Ved ordførers fravær utover ferie eller sykefravær av minst en ukes sammenhengende 

varighet tilstås fungerende ordfører samme godtgjøring som ordfører. 

 

Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, utbetales 

med 1/12 hver måned. 

 

3.3 Møtegodtgjørelse 

Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. 

Inkludert i møtegodtgjørelsen pr. møte omfattes lesing av saksdokumenter og 

deltakelse i gruppemøter, befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant 

bakgrunnsstoff for å ta stilling til de saker som behandles i møtet. Ved møter som 

faller på samme dag gis én møtegodtgjørelse. 

 

 

Kommunestyret…………….. kr. pr. møte – Se vedlegg 

0,085 % av ordførers godtgjørelse 

 Formannskapet……………… kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Helse og omsorg… kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Oppvekst og kultur… kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Plan og utvikling… kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Kontrollutvalg………….  kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Øvrige utvalg/komiteer 

 og adhoc utvalg…………….. kr. pr. møte – Se vedlegg  

0,033 % av ordførers godtgjørelse 

 

Leder i utvalg/komiteer og adhoc utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller 

hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med 0,033 

% av ordførers godtgjørelse kr. 200,- pr møte. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse til 

ordfører, varaordfører, leder av hovedutvalg/kontrollutvalg og gruppeledere. 

Øvrige møter skal spesifiseres. 

 

3.4 Formannskapsgodtgjørelse 

 1. Formannskapets faste medlemmer …………….  kr. pr. år – Se vedlegg 

 

3.5 Fast gGodtgjørelse leder av hovedutvalg, nemnder og råd 

 1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg……………..  kr. pr. år – Se vedlegg 

7 % av ordførers 

godtgjørelse 

 2. Leder eldreråd/Kommunalt råd for likestilling av  

 funksjonshemmede………………………………  kr. pr. år – Se vedlegg 

0,9 % av ordførers 

godtgjørelse 
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Ved fravær fra mer enn 50 % av det antall møter utvalget har i løpet av årsperioden 

halveres den faste godtgjørelsen, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele 

fastgodtgjørelsen. 

Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen 

møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse.  

 

3.6 Fast gGodtgjørelse gruppeledere   

 1. Gruppeledere……………………………………. kr. pr. år – Se vedlegg 

7 % av ordførers 

godtgjørelse 

 

I tillegg til ledergodtgjørelsen betales møtegodtgjørelse (jfr. § 3), og eventuelt tapt 

arbeidsfortjeneste (jfr. § 4.) 

 

 

Et medlem av formannskapet, leder av hovedutvalg, leder av nemnder og råd, kan 

være fraværende til og med 4 møter i kalenderåret uten reduksjon i den årlige faste 

godtgjørelsen etter pkt. 3.4 og pkt. 3.5. Fravær utover 4 møter i kalenderåret reduseres 

den faste godtgjørelse med 5 % for det 5. møtet og med 5 % for hvert møte deretter. 

Formannskapets varamedlemmer mottar 5 % av årsgodtgjørelse fra og med deltakelse 

i det 5. møte i kalenderåret. 

 

 

§ 4  Tapt arbeidsfortjeneste   

 

4.1 Kommunale ombud får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. 

utgjør: 

 

 a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Øvre grense for grunnlag settes til 12G. 

 b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 1.000,- pr. dag  

   Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som 

  ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig 

  grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som er studenter,  

  pensjonister eller hjemmeværende.         

  

4.2. a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende  

  dekkes etter legitimasjon.  

b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. 

stedfortredertime. 

 

 

§ 5 Frikjøp 

Til kommunestyregruppene fordeles pr. år 108 dager frikjøp etter partigruppenes 

representanttall i kommunestyret. Hver dag avlønnes med 0,3 % av ordførers 

godtgjørelse.  
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§ 5 6 Kostgodtgjørelse og nattillegg 
 

5 6.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for reiser 

utenom kommunens grenser. 

 

5 6.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens 

grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse 

med møtet. 

 

 

§ 6 7  Skyssgodtgjørelse 
 

6 7.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres i 

henhold til kommunens reiseregulativ. 

 Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. 

 For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås 

dekning av reise på billigste måte. 

 

6 7.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens grenser, 

dekkes reiseutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.  

 Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av 

vervet. 

 

 

§ 7 8  Telefongodtgjørelse/ IT-godtgjørelse 
 

7 8.1 Telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse gis til følgende kommunale ombud: 

 Ordfører………………………….   Fri mobiltelefon 

 Varaordfører……………………..    Fri mobiltelefon 

 Leder hovedutvalg……………….   Kr. 700 400,- pr. måned 

 Gruppeleder ……………………..   Kr. 700 400,- pr. måned  

Formannskapsmedlemmer……….   Kr. 200,- pr. måned 

 

7 8.2  Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis telefongodtgjørelse 

kun etter den funksjon som gir høyest godtgjørelse. 

 

7 8.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås 

telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt 

tillitsvervet medfører vesentlig behov for å ha tilgang til telefon/IT. Godtgjørelsens 

størrelse fastsettes under hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt. 7.1. 

 

 

§ 8 9  Særskilte godtgjørelser 
 

8 9.1 Forliksrådets leder gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500,-. 

 

8 9.2 Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til § 4.1 og 

reiseutgifter etter statens satser til møtene. 
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§ 9 10  Andre bestemmelser 

 

9.1 Frikjøp:  

Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet avgjøres av 

formannskapet med bindende virkning. 

 

 

a. Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dager pr. måned og godtgjøres som avlønning 

av kommunalsjef. 

b. Kommunestyregruppene frikjøpes pr. år etter følgende fordeling: 

 - hver gruppeleder tildeles 24 frikjøpsdager. I tillegg fordeles til gruppelederne       

 54 dager etter partigruppenes størrelse i kommunestyret. 

 - I tillegg fordeles 81 dager etter partigruppenes representanttall i 

kommunestyret. 

c. Godtgjørelsens størrelse jfr. pkt. a. 

d. Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet 

avgjøres av formannskapet med bindende virkning. 

 

9.2 Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, utbetales 

med 1/12 hver måned. 

 

 

§ 11  Utbetalingsmåte 

 

9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser  og frikjøpsdager utbetales i hovedsak kun 1 

gang pr. år. Fastgodtgjørelser og frikjøpsdager følger kalenderåret. 

 Frist for innlevering av krav: 15. november 

 MøtegGodtgjørelsenr , som ikke blir utbetalt etter hvert møte, gjelder fra 01.11.** - 

31.10.**. Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav innlevert etter fristen, utbetales i 

henhold til frister for innlevering av lønningsbilag 

 

Gruppeleder leverer liste over utbetaling av frikjøpsdager etter § 5 til 

formannskapssekretær innen 15. november. 

 

Møtegodtgjørelser utbetales etter hvert møte. For kommunestyre, formannskap og 

utvalg som er tilknyttet politisk sekreteriat utbetales møtegodtgjørelse etter møtebøker. 

For andre utvalg, styrer og stiftelser utbetales møtegodtgjørelse etter møteprotokoll. 

For utvalg som ikke betjenes av sekretariat skal leder føre oversikt over fremmøte og 

sende denne til formannskapssekretær innen 15. november. 

Den enkelte folkevalgte har selv ansvar for å føre oversikt over at møtegodtgjørelse 

blir utbetalt korrekt. 

 

Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager, 

fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned. 
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Det kan avtales med ordfører for utbetaling av frikjøpsdager, fastgodtgjørelse og 

telefongodtgjørelse hver måned. 

 

 Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, oppholdsutgifter, 

kostgodtgjørelse/nattillegg utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 

 

9.4 Dette godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra 01.11.2015. Satsene under § 3.2 til 

og med § 3.6 reguleres automatisk i henhold til lønnsutvikling i KS området, avrundet 

til nærmeste hele krone.  

 

 

12. Revidering av reglement 

 

Godtgjørelsesreglementet revideres og vedtas i siste kommunestyremøte før 

kommunestyrevalg. 

 

 

13. Iverksettelse 

Reglementet iverksettes fra 01.01.2020. 
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Forslag til endringer  
 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte  

den 12.12.2019, sak K **/2019 
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§ 1  Formål 

Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte 

på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte 

representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de reelle utgifter 

forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet.  

 

 

§ 2  Omfang  

 

2.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 

Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for 

samtlige kommunale ombudsvalgte – valgt av kommunestyret, formannskapet, 

hovedutvalg og andre kommunale organ. 

 

2.2 Pensjon 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. Jfr. 

Kommunestyrevedtak 8/14. 

 

2.3 Forsikringer 

Ordfører og varaordfører har gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring etter 

Hovedtariffens bestemmelser.  

 

2.4  Sykepenger 

Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 

Jfr. Kommunestyrevedtak 195/16. 

 

 

§ 3  Godtgjørelse for verv og møter som omfattes av reglementet 

 

3.1 Ordfører 

Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse i hel stilling settes til 

93 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. 

Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter 

endt valgperiode skal ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at 

ordføreren ikke går tilbake til lønnet arbeid i perioden. 

 

3.2 Varaordfører 

 Varaordførers godtgjørelse settes til 30 % av ordførerens godtgjørelse. Ved ordførers 

fravær utover ferie eller sykefravær av minst en ukes sammenhengende varighet tilstås 

fungerende ordfører samme godtgjøring som ordfører. 

 

Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, utbetales 

med 1/12 hver måned. 



Godtgjørelsesreglement - Fauske kommune 

 

 

 

 Vedtatt i Fauske kommunestyre 12.12.2019, sak **/2019  2 

 

 

3.3 Møtegodtgjørelse 

Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. 

Inkludert i møtegodtgjørelsen pr. møte omfattes lesing av saksdokumenter og 

deltakelse i gruppemøter, befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant 

bakgrunnsstoff for å ta stilling til de saker som behandles i møtet. Ved møter som 

faller på samme dag gis én møtegodtgjørelse. 

 

 

Kommunestyret…………….. 0,085 % av ordførers godtgjørelse 

 Formannskapet……………… 0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Helse og omsorg… 0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Oppvekst og kultur… 0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Utvalg for Plan og utvikling… 0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Kontrollutvalg………….  0,066 % av ordførers godtgjørelse 

 Øvrige utvalg/komiteer 

 og adhoc utvalg…………….. 0,033 % av ordførers godtgjørelse 

 

Leder i utvalg/komiteer og adhoc utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller 

hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med 0,033 

% av ordførers godtgjørelse pr møte. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse til ordfører, 

varaordfører, leder av hovedutvalg/kontrollutvalg og gruppeledere. 

Øvrige møter skal spesifiseres. 

 

3.4 Fast godtgjørelse leder av hovedutvalg, nemnder og råd 

1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg…………….. 7 % av ordførers 

godtgjørelse 

 2. Leder eldreråd/Kommunalt råd for likestilling av  

 funksjonshemmede………………………………  0,9 % av ordførers 

 godtgjørelse 

 

Ved fravær fra mer enn 50 % av det antall møter utvalget har i løpet av årsperioden 

halveres den faste godtgjørelsen, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele 

fastgodtgjørelsen. 

Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen 

møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse.  

 

3.5 Fast godtgjørelse gruppeledere   

1. Gruppeledere……………………………………. 7 % av ordførers 

godtgjørelse 

 

I tillegg til ledergodtgjørelsen betales eventuelt tapt arbeidsfortjeneste (jfr. § 4.) 

 

 

§ 4  Tapt arbeidsfortjeneste   

 

4.1 Kommunale ombud får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. 

utgjør: 
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 a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Øvre grense for grunnlag settes til 12G. 

 b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 1.000,- pr. dag  

   Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som 

  ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig 

  grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som er studenter,  

  pensjonister eller hjemmeværende.         

  

4.2. a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende  

  dekkes etter legitimasjon.  

b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. 

stedfortredertime. 

 

 

§ 5 Frikjøp 

Til kommunestyregruppene fordeles pr. år 108 dager frikjøp etter partigruppenes 

representanttall i kommunestyret. Hver dag avlønnes med 0,3 % av ordførers 

godtgjørelse.  

 

 

§ 6 Kostgodtgjørelse og nattillegg 
 

6.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for reiser 

utenom kommunens grenser. 

 

6.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens 

grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse 

med møtet. 

 

 

§ 7  Skyssgodtgjørelse 
 

7.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres i 

henhold til kommunens reiseregulativ. 

 Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. 

 For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås 

dekning av reise på billigste måte. 

 

7.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens grenser, 

dekkes reiseutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.  

 Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av 

vervet. 

 

 

§ 8  Telefongodtgjørelse/ IT-godtgjørelse 
 

8.1 Telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse gis til følgende kommunale ombud: 
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 Ordfører………………………….   Fri mobiltelefon 

 Varaordfører……………………..    Fri mobiltelefon 

 Leder hovedutvalg……………….   Kr. 400,- pr. måned 

 Gruppeleder ……………………..   Kr. 400,- pr. måned  

Formannskapsmedlemmer……….   Kr. 200,- pr. måned 

 

8.2  Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis 

telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse kun etter den funksjon som gir høyest 

godtgjørelse. 

 

8.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås 

telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt 

tillitsvervet medfører vesentlig behov for å ha tilgang til telefon/IT. Godtgjørelsens 

størrelse fastsettes under hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt. 7.1. 

 

 

§ 9  Særskilte godtgjørelser 
 

9.1 Forliksrådets leder gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500,-. 

 

9.2 Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til § 4.1 og 

reiseutgifter etter statens satser til møtene. 

 

 

§ 10  Andre bestemmelser 

 

Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet avgjøres av 

formannskapet med bindende virkning. 

 

 

§ 11  Utbetalingsmåte 

Faste godtgjørelser og frikjøpsdager utbetales i hovedsak kun 1 gang pr. år. Fastgodtgjørelser 

og frikjøpsdager følger kalenderåret. 

Frist for innlevering av krav: 15. november 

Møtegodtgjørelser , som ikke blir utbetalt etter hvert møte, gjelder fra 01.11.** - 31.10.**. 

Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav innlevert etter fristen, utbetales i henhold til frister 

for innlevering av lønningsbilag 

 

Gruppeleder leverer liste over utbetaling av frikjøpsdager etter § 5 til formannskapssekretær 

innen 15. november. 

 

Møtegodtgjørelser utbetales etter hvert møte. For kommunestyre, formannskap og utvalg som 

er tilknyttet politisk sekreteriat utbetales møtegodtgjørelse etter møtebøker. For andre utvalg, 

styrer og stiftelser utbetales møtegodtgjørelse etter møteprotokoll. 

For utvalg som ikke betjenes av sekretariat skal leder føre oversikt over fremmøte og sende 

denne til formannskapssekretær innen 15. november. 

Den enkelte folkevalgte har selv ansvar for å føre oversikt over at møtegodtgjørelse blir 

utbetalt korrekt. 
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Det kan avtales med ordfører for utbetaling av frikjøpsdager, fastgodtgjørelse og 

telefongodtgjørelse hver måned. 

 

 Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, oppholdsutgifter, 

kostgodtgjørelse/nattillegg utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 

 

 

12. Revidering av reglement 

Godtgjørelsesreglementet revideres og vedtas i siste kommunestyremøte før 

kommunestyrevalg. 

 

 

13. Iverksettelse 

Reglementet iverksettes fra 01.01.2020. 



Gjeldende Nytt forslag Reduksjon

Ordfører 987997 918837 69160

Varaordfører 296399 + 115708 + 5397 + 4305 + 23143 = 444952 275651 169301

Kommunestyre (771 x 7) x 25 = 134925 (781x7) x 18 = 98406 36519

Formannskap (615 x 7) x 7 + (23143 x 7) = 30135 + 162001 = 185144 606 x 1 = 606 184538

Medlemmer hovedutvalg/kontrollutvalg (615 x 21) x 4 = 51660 (606 x 21) x 4 = 50904 756

Utvalgsleder (615 x21 = 12915) + (24 dager (83088x4=332352)) + (23143 x 4 = 92572) = 437839 64319 x 4 = 257276 180563

Leder ELD/FUN (620x 4 = 2480) + 7716 = 10196 x 2 = 20392 (303 x 4 = 2424) + 8268 = 10692 x 2 = 21384 -992

Gruppeleder  ((8 x 24 dager) x 3462 =664704)) +(54 dager x 3462 = 186948) + (23143 x 8 = 185144) = 1036796 64319 x 8 = 514552 522244

Til partiene i k-styre 81 dager x 3462 =  280422 108 x 2757 = 297756 -17334

Telefongodtgjørelse Fri telefon til ordfører og varaordfører + ((700 x12) x 8) + ((200 x 12) x1) = 67200 + 2400 = 69600 Fri telefon til ordfører og varaordfører + ((400x12)x8) + ((200x12)x1) = 38400 + 2400 = 40800 28800

Totalt  unntatt møtegodtgj. i andre utvalg 3649727 2476172 1173555

Andre utvalg 310 pr. møte 303 pr. Møte



Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv

Reglementets virkeområde og målsetting:

1.1 Hvem regulativet gjelder for jfr. KL §§ 5-1 og 5-2, 8-3 - 8-5.

1.1.1 Medlemmer av kommunestyret og folkevalgte medlemmer av andre kommunale
utvalg oppnevnt av kommunestyret eller formannskap som ikke får godtgjørelse av
andre instanser i h.h.t. lover og regler.

1.1.2 Medlemmer av kommunale utvalg som kommunen ber organisasjoner og lignende
o

om a oppnevne.

1.1.3 Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget

1.1.4 Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer
og råd som ikke mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre.

1.2 Typer godtgjørelse som ytes:

1.2.1 Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som
ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt
å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 8-4

1.2.2 Reglementet omfatter følgende type godtgjørelse:
- Arbeidsgodtgjørelse KL 8-4
- Erstatning for tapt arbeidsinntekt KL 8-3
- Kostgodtgjørelse og nattillegg
- Dekning av reiseutgifter
- Elektronisk kommunikasjon
- Dekning av utgifter til barnepass

1.3 Når reglementet gjelder:

1.3.1 Godtgjørelse etter dette reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg
vedkommende er valgt inn i. Dette gjelder også ved befaringer hvis det samlede
utvalg deltar eller der leder/nestleder deltar alene.
Reglementet gjelder også når representanter møter ved pålagte kurs/konferanser.

1.3.2 Kommunale ombud som blir pålagt av ordfører, formannskap og fast utvalg for
plansaker å representere kommunen utenom ordinære utvalgsmøter, skal ha
godtgjørelse etter reglementets pkt. 1.2.2, unntatt arbeidsgodtgjørelse. Det
forutsettes at pålegget framgår av protokollene.

1.4 Arbeidsgodtgjørelse KL § 8-4
Arbeidsgodtgjørelsens nærmere inndeling og hva den dekker:

1.4.1 Godtgjørelse for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter
utbetales som en godtgjørelse knyttet til det enkelte møtet i kommunal regi.

1.4.2 Godtgjørelsen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter til
forberedelse, ev. oppfølging av saker, samt utgifter forbundet med tillitsvervet som
ikke er særskilt nevnt i regulativet, unntatt til telefon og lignende når regning
foreligger. I spesielle tilfeller kan det etter søknad innvilges godtgjørelse for
utgifter av denne type forbundet med tillitsvervet. Slike søknader avgjøres av
formannskapet.
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1.4.3 Godtgjørelsen fastsettes i henhold til nedenfor nevnte regler.

Faste godtgjørelser

1.4.4 Ordfører
Ordførerens godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid
gjeldende godtgjørelse. Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale
verv.

Ordføreren skal innmeldes i pensjonsordning for folkevalgte (KLP) samt ordningen
tilsvarende HTA, kap 1 § 10, når det gjelder "Ytelser etter dødsfall/
gruppelivsforsi kring».

Ordfører har samme rett til sykepenger, samt ytelser ved yrkesskade som ansatte i
kommunen, KL § 8-8 og 8-9.

Ordfører kan innvilges permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til
12-10, 12-12 og 12-15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil
to uker, med mindre de gir avkall på den.

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon,
foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom beholder
ordfører sin godtgjøring etter de samme regler som gjelder for ansatte i
kommunen. KL § 8-10

Ved fratredelse gis ettergodtgjøring i l. S måneder dersom vedkommende inntrer i
ny stilling, gjeninntrer i tidligere stilling eller går av ved oppnådd pensjonsalder.
ettergodtgjøring gis i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling
etter valgperioden. Ettergodtgjøring settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det
tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert. KL § 8-6

1.4.5 Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ordførerens godtgjørelse.
Varaordføreren skal ha dekning av tapt arbeidsfortjeneste for utøvelse av alle
kommunale verv.

Dersom varaordfører, under for eksempel ordførerens ferier/fravær eller sykdom,
trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker sykefravær,
gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom.

1.4.6 Formannskapets medlemmer (med unntak av ordfører og varaordfører),
samt leder for fast utvalg for plansaker får en fast årlig godtgjørelse på kr 10.000,-

opr. ar.

1.5 Møtegodtgjørelse

1.5.1 Ledere av administrasjonsutvalg, planutvalg, sakkyndig ankenemnd og
kontrollutvalg kr. 500,- pr. møte.
Ledere for arbeidsmiljøutvalg, sakkyndig nemnd, valgstyre og stemmestyrer ytes
samme godtgjøring.

1.5.2 Møtegodtgjørelse for kommunestyrets, formannskapets og planutvalgets
medlemmer settes til kr. 400.- pr. møte.
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Medlemmer av administrasjonsutvalg og kontrollutvalg: kr. 250/- pr. møte.
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg/ valgstyre/ stemmestyrer og sakkyndig
ankenemnd ytes samme godtgjøring.

Ledere av andre utvalg
Medlemmer av andre utvalg:

kr.400/- pr. møte.
kr. 200/- pr. møte.

1.5.3 Godtgjørelse for arbeid i forhandlingsutvalg: Vanlig møtegodtgjørelse.
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt. 1.8.1.

1.5.4 Møter som arrangeres i sammenheng godtgjøres som ett møte.

1.6 Frikjøpsordning for utvalgsledere

1.6.1 For at utvalgsledere skal få tid til å avvikle møter med administrasjonen/ klienter
og til arbeid med pågående saker/ skal de ha anledning til å kjøpe seg fri fra jobb
et visst antall timer pr. uke. Frikjøpet bør gjøres opp mellom arbeidsgiver og
Alstahaug kommune.
Oppgjør kan skje mellom tillitsvalgt og Alstahaug kommune når arbeidsgiver finner
det hensiktsmessig.

1.6.2 Leder for fast utvalg for plansaker: frikjøp inntil 1 arb.dag pr. måned.
Leder for administrasjonsutvalg: inntil 1 arb. dag pr. kvartal.
Varaordfører: Inntilldag pr. måned.

Selvstendig næringsdrivende/ heimeværende eller andre med omsorgsansvar der
det må skaffes vikar/ kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750/- pr. dag i stedet
for frikjøp. (For dokumentasjon jf. pkt. 1.8.1.)

1.6.3 Tidspunkt for utbetaling av godtgjørelse.

Folkevalgte som skal ha fast godtgjørelse vil få utbetalt 1/12 av denne hver
måned. formannskapssekretær utsteder fast stående lønnsanvisning.

1.6.4 De folkevalgte registrerer sine krav (møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste/
utlegg osv.) elektronisk (Visrna), disse utbetales den 12. i påfølgende måned.

1.6.5 Godtgjørelse til de kommunale ombuds- og tillitsverv justeres årlig etter lønns- og
prisvekst i kommunal sektor. Dette gjelder ikke ordfører og varaordfører som får
sin justering ved stortingsrepresentantenes justeringer.

1.6.6 Kommunestyret vil foreta gjennomgang av godtgjørelsene til de kommunale
ombuds- og tillitsverv mot slutten av inneværende periode.

1.7 Møtenes varighet for samtlige utvalg settes til en
tidsramme innenfor 5 timer

1.8 Direkte utgifter forbundet med ivaretakelse av tillitsvervet.

1.8.1 Erstatning for tap av arbeidsinntekt.

Medlemmerjvaramedlemmer av kommunale utvalg og lignende som er nevnt i pkt.
1 og som har tap i ordinær arbeidsinntekt eller næringsinntekt som følge av vervet
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eller har utgifter som utøvelse av vervet nødvendiggjør, gis erstatning av
kommunen.
Er kravet om erstatning ikke legitimert, utbetales inntil kr. 500,- pr. møte/
reisedag. Kravet skal dokumenteres ved skriftlig begrunnelse/forklaring.

Dersom kravet om erstatning er legitimert, skal det gis erstatning tilsvarende det
legitimerte tap begrenset oppad til kr. 2.500,- pr. møte/reisedag (maksbeløpet er
inklusiv feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.)
Kravet skal dokumenteres ved påtegning fra arbeidsgiver.

For selvstendig næringsdrivende fastsettes legitimert erstatning for tapt
arbeidsinntekt på basis av skriftlig redegjørelse og med bakgrunn i forrige års
ligningsattest.

Personer med omsorgsansvar der det må framskaffes vikar (bl.a. barnepass), kan
heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. møtedag. Kravet skal sannsynliggjøres
ved skriftlig begrunnelse/forklaring.

Krav som overstiger ovennevnte satser, skal forelegges formannskapet for
avgjørelse. Ved erstatning for legitimerte tap i arbeidsinntekt er det kun tap i
ordinær arbeidstjeneste som kan erstattes. Ordinær arbeidsfortjeneste omfatter
lønnskifttillegg for ubekvem arbeidstid m.m.

Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger
og pensjonsandel skal, dersom arbeidsgiver finner det formålstjenlig, foregå
mellom arbeidsgiver og kommunen. Dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, skal
oppgjøret foregå mellom tillitsvalgte og kommunen etter attestert tap av
arbeidsfortjeneste fra den enkeltes arbeidsgiver. Oppgjør mellom tillitsvalgt og
kommunen skal skje første lønnsutbetalingsdato etter at attestert regning er
innlevert.

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være kommunen i hende senest 01.12. det
året kravet gjelder (møter avholdt t.o.m 15.11)

1.8.2 Kostgodtgjørelse og nattillegg
Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens regulativ.

1.8.3 Skyssgodtgjørelse
a) Det tilstås skyssgodtgjørelse etter kommunens regulativ
b) Egen bil kan brukes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er mest

hensiktsmessig reisemåte. Man kan herunder ta hensyn til alle utgifter
forbundet med reisen og effektiv avvikling av vervet.

1.8.4 Elektronisk kommunikasjon
a) Ordfører: Fri mobil og internett
b) Formannskapets medlemmer og leder for fast utvalg for plansaker:

kr. 200.- pr. måned.

1.9 Endring av reglementet

1.9.1
a) Formannskapet avgjør om formuleringen av dette reglementet på noe punkt

skal endres for å klargjøre reglene.
b) Formannskapet gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål

omkring dette reglement med kommunestyret som ankeinstans.
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1.10 Iverksettelse

1.10.1 Reglementet ble iverksatt fra 01.10.2004 og endret 13.06.07, 12.12.07,31.10.12
(iverksatt 1.1.2013.) og 30.09.1 5. Siste endring ble gjort i kommunestyret
25.09.19.

5



'.



Godtgjøri ngsreglement

for folkevalgte i Bodø kommune

Vedtatt 05.09.2019



Inn holdsfortegnelse
1. Reglementets omfang 2

1.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 2

1.2 Barnas talsperson 2

1.3 Pensjon 2

1.4 Forsikringer 2

2. Godtgjøring som omfattes av reglementet 2

2.1 Generelt om godtgjøring 2

2.2 Fast godtgjøring 3

2.2.1 Ordførers godtgjøring 3

2.2.2 Varaordførers godtgjøring 3

2.2.3 Politisk rådgiver 3

2.2.4 Utvalgsledere 3

2.2.5 Frikjøpsordningen 3

2.2.6 Rettigheter ved sykdom 4

2.2.7 Ettergodtgjøring 4

2.3 Godtgjøring for folkevalgte organ 4

2.3.1 Fast ledergodtgjørelse 4

2.3.2 Møtegodtgjørelse 5

3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt mv 6

3.1 Legitimerte tap 6

3.2 Stedfortreder, landbruksvikar 6

3.3 Utgifter til omsorgsarbeid 7

4. Reise- og oppholdsutgifter 7

5. Utbetalingsmåte 7

5.1 Frikiøp, møtegodtgjørelse, reise- og oppholdsutgifter 7

5.2 Frister for refusjonskrav 7

5.3 Telefon, IKT og avis 8

6. Tilskudd til partigruppene i bystyret 8

7. Revidering, tolking av reglementet 8

7.1 Revidering 8

7.2 Tolking av reglementet. 8



1. Reglementets omfang

1.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet
Reglementet gjelder for

• Bystyrets medlemmer
• Medlemmer av formannskapet

• Medlemmer av bystyrets utvalg

• Medlemmer av kontrollutvalget

• Medlemmer av organisasjonsutvalget, valgt av bystyret

• Styret i kommunale foretak
• Styret og representantskap i interkommunale selskap

• Kommunale nemnder og råd oppnevnt av bystyret

• Kommunedelsutvalg
• Brukerrepresentanter valgt av bystyret

1.2 Barnas talsperson
Bystyret oppnevner barnas talsperson i plansaker for hele valgperioden. Barnas talsperson mottar

fast ledergodtgjøring ihht pkt 2.3.1.2. I tillegg gis møtegodtgjøring for deltakelse i møter i folkevalgte

organer der disse behandler plansaker ihht pkt 2.3.2.2

1.3 Pensjon
Alle som mottar godtgjørelse tilsvarende 37,33 % stilling eller mer omfattes av pensjonsordningen

for folkevalgte i Bodø kommunale pensjonskasse. Kravet til full opptjening er 30 år.

1.4 Forsikringer
Ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som mottar frikjøp har gruppelivsforsikring og

yrkesskadeforsikring etter Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Folkevalgte kan også etter eget ønske omfattes av ulykkesforsikring i fritiden på samme måte som

ansatte i Bodø kommune. Egenandel trekkes av godtgjøringen.

2. Godtgjøring som omfattes av reglementet

2.1 Generelt om godtgjøring
Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som omfattes av

frikjøpsordnlngen, utbetales i 12 like månedsrater. Godtgjøringen omfattes ikke av ferielovens

bestemmelser vedrørende opptjening av feriepenger og trekk for feriefritid.



2.2 Fast godtgjøring

2.2.1 Ordførers godtgjøring
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik stortingsrepresentants lønn ganget med en faktor på 1,1.

2.2.2 Varaordførers godtgjøring

Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik 80 % av ordførers godtgjøring

2.2.3 Politisk rådgiver

Ordfører avgjør ansettelse av politisk rådgiver og rådgivers stillingsstørrelse. Politisk rådgiver
er ikke ansatt som lønnsmottaker i Bodø kommune og mottar derfor godtgjøring etter pkt
2.1. Godtgjøringen kan maksimalt utgjøre 70 % av ordførers godtgjøring.

2.2.4 Utvalgsledere
Ledere for utvalg opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 bokstav d - med unntak av

kontrollutvalg og kommunedelsutvalg - skal godtgjøres med 0,5 årsverk og etter samme beregning

som frikjøpsordningen i punkt 2.2.5.

2.2.5 Frikjøpsordningen

Hver partigruppe representert i bystyret gis en grunnressurs på 0,12 årsverk til frikjep av folkevalgte.
Det anbefales at representanter med byrdefulle verv prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs.

Ressursen disponeres av partiet vedkommende er valgt inn for, men samarbeidende partigrupper
kan disponere samlet tilgjengelige frikjepsressurs.

Når folkevalgte innlemmes i frikjøpsordnlngen benyttes følgende grunnlag for beregning av frikjøp:

1) For lønnsmottakere: Dokumentert inntekt i ordinært arbeidsforhold, med unntak som nevnt i
punkt 4.

2) For selvstendig næringsdrivende: gjennomsnitt av beregnet lønnsinntekt i skattemelding de
tre siste år.

3) For folkevalgte med frikiøp som hovedinntekt i forrige valgperiode: frikjøp ved valgperiodens
slutt.

4) Folkevalgte som ikke omfattes av punkt 1, 2 og 3 godtgjøres med et grunnlag tilsvarende
425.000 for fullt frikjøp. Tilsvarende gjelder folkevalgte med ordinær lønnsinntekt under
425.000.

For punkt 1, 2 og 3 er godtgjørelsen begrenset oppad til maks 80 % av ordførers godtgjøring.

Frikjøpsgrunnlaget for samtlige punkter reguleres årlig pr 01.05 i tråd med endring i godtgjøring for
ordfører, uavhengig av annen lønnsinntekt. Folkevalgte som har godtgjøring basert på lønn i sitt
ordinære ansettelsesforhold kan få godtgjørelsen regulert etter dokumentasjon av endring i lønn i
ordinært arbeidsforhold.



2.2.6 Rettigheter ved sykdom

Ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som inngår i frikjøpsordningen har rettighet
ved sykdom, fødselspenger o.l som ordinære arbeidstakere.

2.2.7 Ettergodtgjøring
Avtroppende ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som har vervet som sin

hovedbeskjeftigelse (50 % stilling eller mer) kan etter søknad gis slik ettergodtgjøring ved

valgperiodens utløp:

• I 1 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å gå tilbake til etter
endt tjeneste

• I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å gå tilbake til
etter endt tjeneste

Ettergodtgjøringen avkortes krone mot krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær
inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

2.3 Godtgjøring for folkevalgte organ

2.3.1 Fast ledergodtgjørelse
Fast ledergodtgjøring gis til leder av folkevalgt organ opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1
bokstav a-d, hvor det påregnes utstrakt kontakt fra berørte parter, interesseorganisasjoner, presse
og publikum forøvrig. Den faste godtgjøringen kompenserer for arbeidet slik kontakt utløser,
udokumenterte utlegg til telefon, internett m.v.

Det gis ikke ledergodtgjøring dersom representanten er innvilget 50% eller mer politisk godtgjøring
(frikjøp).

2.3.1.1 Ledergodtgjørelse høy sats

Ledere i følgende utvalg og komiteer har en årlig fastgodtgjørelse på 2,4% av ordførerens
godtgjøring:

• Organisasjonsutvalget

• Kontrollutvalget

• Klagenemnda

2.3.1.2 Ledergodtgjørelse lav sats

Ledere i andre utvalg har en årlig fastgodtgjørelse på 0,8% av ordførerens godtgjøring:

• Eldrerådet
• Rådet for funksjonshemmede

• Ungdomsrådet
• Råd for psykisk helse og rus

• Flerkulturelt råd
• Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg

• Saltstraumen kommunedelsutvalg



• Skjerstad kommunedelsutvalg

• Tverlandet kommunedelsutvalg

• Væran kommunedelsutvalg

• Viltnemda
• 17.maikomiteen

• Barnas talsperson

Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes forholdsmessig av den faste ledergodtgjøringen. Nestleder

eller den som har fungert i leders fravær godtgjøres tilsvarende.

2.3.2 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert i
møtegodtgjørelsen pr møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i gruppemøter,
befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff for å ta stilling til de saker
som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag gis en møtegodtgjørelse.

Ordfører, varaordfører og andre folkevalgte med frikjøp tilsvarende 75 % stilling eller mer mottar
ikke møtegodtgjørelse

2.3.2.1 Møtegodtgjørelse høy sats

Medlemmer og varamedlemmer i følgende utvalg/komiteer gis en møtegodtgjøring 0,13% av

ordførerens godtgjøring:

• Bystyret
• Formannskapet
• Bystyrets utvalg opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 bokstav d) som ikke omfattes

av punkt 2.2.4

• Organisasjonsutvalget

• Klagenemnda

• Kontrollutvalget

• Kommunale foretak

• Interkommunale selskaper

2.3.2.2 Møtegodtgjørelse lav sats

Medlemmer og varamedlemmer i følgende nemnder, utvalg, styrer og råd på 0,07% av ordførerens
godtgjøring:

• Ad hocutvalg oppnevnt av formannskapet

• Brukerråd - kommunale sykehjem

• Eldreråd

• Råd for funksjonshemmede

• Råd for rus og psykisk helse

• Flerkulturelt råd

• Innkvarteringsnemd

• Legatstyrer (belastes legatene)

• Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg

• Skjerstad kommunedelsutvalg

• Saltstraumen kommunedelsutvalg



• Tverlandet kommunedelsutvalg

• Væran kommunedelsutvalg

• Norske kommuners sentralforbund fylkeslag

• Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt

• Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

• Skolenes samarbeidsutvalg

• 17. maikomiteen

• Tilflyttingsnemd

• Valgstyret
• Valgnemnda
• Vei- og stedsnavnutvalg

• Viltnemd
• Befaringer organisert av faste utvalg utenom møte, godtgjørelse som for møte

2.3.2.3 Møtegodtgjørelse for varamedlemmer

Varamedlemmer som er innkalt til å møte godtgjøres tilsvarende som faste medlemmer. Dersom

fremmøtet varer i mindre enn 2 timer gis halv godtgjøring.

3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt mv.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunale utvalg nevnt under punkt 2.3, som har tap i ordinær

arbeidsinntekt som følge av vervet, gis refusjon fra Bodø kommune.

3.1 Legitimerte tap
Lønnsmottakere som blir trukket i lønn for å delta på møter i folkevalgte organer som omfattes av

reglementet, får refundert det faktiske beløp inklusive feriepenger.

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være dokumentert og attestert av arbeidsgiver. Alternativt kan

arbeidsgiver sende refusjonskrav om lønn med tillegg av feriepenger og arbeidsgiveravgift. Ved

refusjon av lønn til arbeidsgiver skal refusjonskravet spesifiseres og faktureres.

For legitimerte krav fastsettes maksimumsbeløpet til 1 daglønn av ordførerens godtgjøring med

tillegg av arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Maksimal utbetaling pr. møtetime er

maksimumsbeløpet delt på 7,5 timer.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende utbetales etter gjennomsnitt av
beregnet lønnsinntekt i skattemelding de tre siste år.

Når særlige grunner foreligger gis Godtgjøringsutvalget fullmakt til å gi kompensasjon til selvstendig

næringsdrivende ut over dagtakst.

3.2 Stedfortreder, landbruksvikar
Utgifter til eventuell stedfortreder, landbruksvikar og lignende likestilles med tap av arbeidsinntekt,

og utbetales etter dokumentasjon, begrenset oppad til inntil 0,07% av ordførerens godtgjøring eller

etter gjeldende tariffer der slike finnes.



3.3 Utgifter til omsorgsarbeid
Ved omsorg i hjemmet, og/eller nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes

dokumenterte utgifter etter forhåndsgodkjenning av ordfører med inntil 0,08 %av ordførerens

godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes.

4. Reise- og oppholdsutgifter
Folkevalgte får skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i henhold til reiseregulativ som benyttes i

Bodø kommune for reiser i forbindelse med møter man er innkalt til. Dette gjelder:

a) Ordinære møter i organ vedkommende er medlem i, og
b) Møter, konferanser og kurs som vedkommende er kommunens valgte utsending til.

Det gis ikke skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med

a) St yre- og representantskapsmøter i aksjeselskaper hvor vedkommende er valgt som
kommunens representant, og aktiviteter for medlemmer i slike organer, og

b) Gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe, eller i andre sammenhenger hvor
vedkommende representerer partiet eller gruppen.

Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Bodø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet

transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. møte.

5. Utbetalingsmåte

5.1 Frikjøp, møtegodtgjørelse, reise- og oppholdsutgifter
Politisk sekretariat har ansvaret for å påse at folkevalgte får utbetalt godtgjørelse og refusjonskrav i

rett tid. Folkevalgte som krever refusjoner skal fortrinnsvis fremme krav gjennom elektronisk portal i

Visma.

Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte med frikjøp utbetales månedlig

ved ordinær lønnskjøring.

Møtegodtgjørelse og reise- og oppholdsutgifter utbetales månedlig forutsatt elektronisk registrering.

Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser som ikke er registrert elektronisk utbetales halvårlig.

5.2 Frister for refusjonskrav
Dokumentert krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes politisk sekretariat innen 3 måneder etter

møtet som det kreves tapt arbeidsfortjeneste for.

Refusjon av lønn til arbeidsgiver skal faktureres fortløpende og senest innen 3 måneder etter møtet

det kreves lønnsrefusjon for.



5.3 Telefon, IKT og avis
Ordfører og varaordfører får dekket utgifter til mobiltelefon i tråd med Regler for mobiltelefoni som

vedtatt i 2018. Øvrige folkevalgte som inngår i frikjøpsordningen, inkludert politisk rådgiver, kan

etter ordførers avgjørelse gis telefongodtgjørelse i samsvar med frikjepsprosent, der frikjøp

tilsvarende 100 % stilling godtgjøres med kr 550,- pr mnd. Ordningen fordelsbeskattes etter

gjeldende regelverk.

Elektroniske avisabonnement skal gjøres tilgjengelig for ordfører og varaordfører.

Bodø kommune har som mål å ha fulldistribusjon av elektroniske møtedokumenter til alle folkevalgte

organer i Bodø kommune. Faste medlemmer av bystyret får tildelt nettbrett til fri disposisjon til dette

formålet. Varamedlemmer får låne nettbrett når de møter som vara.

6. Tilskudd til partigruppene i bystyret
Hver partigruppe i bystyret får utbetalt følgende partistøtte:

Grunnstøtte pr parti: 9000

Støtte pr representant: 14000

Tilskuddet skal brukes til driften av partigruppene, herunder opplæring, skolering og annet politisk

arbeid. Tilskuddet skal også dekke utgifter til deltakelse på konferanser for bystyrets medlemmer,

med mindre deltakelse er på oppdrag for Bodø kommune.

Utbetaling av partistøtten foretas ut fra bystyrets sammensetning ved konstituerende møte. Ved

uttreden fra partigruppe eller overgang til annen partigruppe forblir støtten pr representant i

partigruppen den folkevalgte ble valgt inn for.

7. Revidering, tolking av reglementet

7.1 Revideri ng
Godtgjøringsreglementet følger valgperioden og revideres før nytt kommunestyrevalg.

7.2 Tolking av reglementet
Godtgjøringsutvalget gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette

regulativ med formannskapet som ankeinstans.
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Reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019

Reglementets virkemåte og målsetting

§1 Hvem reglementet gjelder for
Medlemmer av kommunestyre og politisk valgte medlemmer av andre kommunale utvalg,
styrer, nemnder (herunder plankomite/byggekomite) og råd, som ikke får godtgjøring av
andre instanser i hht. lover og regler, tilstås godtgjøring av kommunen etter dette reglement.

Representanter i kommunale utvalg o.l. oppnevnt av institusjoner eller organisasjoner, tilstås
godtgjøring etter reglementet.

§2 Typer godtgjøring som ytes
2.1 . Reglementet tar sikte på:

• å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av ombudsvalgte
• å yte kompensasjon for tap av arbeidsinntekt
• å dekke de reelle utgiftene forbundet med tillitsvervet
•

2.2. Reglementet omfatter følgende typer godtgjøring:
IMøtegodtgjøring
Il Faste godtgjørelser
III Erstatning for tap av arbeidsinntekt
IV Kostgodtgjøring, nattillegg og skyssgodtgjøring

§3 Når reglementet gjelder
3.1. Godtgjøring etter reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd
vedkommende er valgt inn i.

3.2. Kommunale ombudsvalgte som av ordfører, formannskap, utvalg helse og oppvekst eller
kontrollutvalg blir pålagt å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha
godtgjøring etter reglementets §2.2 pkt. II og Ill.

3.3 Kommunale ombudsmenn som av kommunestyret blir valgt til å representere kommunen
i interkommunale råd og utvalg gis møtegodtgjørelse etter reglementets § 2.2 pkt. I.

Arbeidsgodtgjøring generelt
§4 Arbeidsgodtgjøringens inndeling og hva den dekker
Godtgjøring for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, utbetales som
en godtgjøring knyttet til det enkelte møte i kommunal regi, for en del særlig byrdefulle
tillitsverv (ifr. §5) ytes i tillegg en årlig godtgjøring.

Godtgjøringen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter, til forberedelse,
eventuelt oppfølging av saker samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt
behandlet i reglementet.

§5 Fast årlig godtgjøring og møtegodtgjøring
Ordfører på heltid
Med virkning fra 1 .januar 201 6 fastsettes ordførerens godtgjøring til en hver tid til 85% av
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stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøring inkluderer all møtegodtgjøring i
kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd.

Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører utbetales ettergodtgjørelse i 3 måneder,
forutsatt at ordfører ikke går over i annen virksomhet/lønnet arbeid.

Varaordfører
Arlig godtgjøring som fastsettes av kommunestyret, tilsvarende 10% av ordførerens
godtgjøring. Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale
utvalg/nemnder/styrer og råd, samt fast årlig godtgjøring til formannskapet.

Møtegodtgjøring
Kommunestyre, formannskap, utvalg for helse/oppvekst -og kontrollutvalg:
kr. 325,- pr. møte.
Øvrige utvalg, komiteer: kr. 175,- pr. møte.

Fast årlig godtgjøring - utbetales i tillegg til møtegodtgjørelse
5.4.1. Øvrige formannskapsmedlemmer: fast årlig godtgjøring kr. 9.000,-
5.4.2. Medlemmer av utvalg for helse/oppvekst (ekskl. leder): fast årlig godtgjøring kr. 5.000,-
5.4.3. Leder for kontrollutvalg: Fast årlig godtgjøring kr. 5.000,-
5.4.4. Leder for utvalget helse/oppvekst Fast årlig godtgjøring kr. 7.000,-
5.4.5. Leder i faste underutvalg: Fast årlig godtgjøring Dobbel møtegodtgj. pr. møte
5.4.6. I tillegg til godtgjøring som leder under pkt. 5.4.3. og 5.4.4. betales møtegodtgjøring.

a) Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det
antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med
50%.

Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50%
av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rette til full
fast godtgjøring.

Direkte utgifter forbundet med ivaretakelse av tillitsvervet
§6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt
Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i §1 som har
lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt legitimert tap, iht. arbeidsgivers/bedriften
gjeldende avtaleverker.
Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn og sende refusjonskrav på den lønn som er utbetalt
til vedkommende.

Det må her presiseres følgende:
1. Refusjonskravet gjelder kun refusjon av lønnsutgifter og sosiale utgifter på vedkommende
ansatt.

2. Der vedkommende har mulighet til å tiltre jobben i løpet av møtedagen, skal det kun
refunderes lønn for det faktiske tidsrommet som møtet varer. Avslutningstidspunkt skal
heretter føres inn i protokollen.

3. For kommunalt ansatte gjelder bestemmelser innarbeidet i permisjonsreglementet, jfr.
§5.1.

Selvstendig næringsdrivende får utbetalt erstatning for tap av arbeidsinntekt, kr. 1.500,- pr.
dag (ulegitimert).

2
Reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019. Vedtatt 16.12.15 k.sak 114/15,
Sist revidert k.sak 36/19



Ombudsmenn uten lønnsinntekt, får utbetalt kr. 1.000,- pr. dag uten legitimasjon av tapets
størrelse.

Dekning av utgifter til eventuell stedfortreder, (husmorvikar, landbruksvikar, omsorgsvikar,
barnepass) utbetales med kr. 1.000 pr. dag. Dokumenterte utgifter utover dette beløpet
fastsettes på basis av skriftlig redegjøring. Herunder også arbeidsgiveravgift.

Gruppemøter før kommunestyremøter:
Samme ordning som under punkt 6.1. og 6.2. tilstås også for gruppemøter i partiene i forkant
av ordinære møter i kommunestyret, dog bare for faste medlemmer og de varamedlemmer
som skal møte i kommunestyremøtet.

§7 Kostgodtgjøring
Kostgjøring m.v. utbetales i hht. kommunens gjeldende reiseregulativ.

§8 Servering på kommunestyremøter
Saltdal kommune dekker utgiftene til en enkel servering for møtedeltakerne på
kommunestyremøtene.

§9 Reisegodtgjørelse
Reisegodtgjørelse til møter og liknende innenfor kommunens grenser godtgjøres i henhold til
kommunens reiseregulativ. Reisegodtgjørelsen dekkes tur/retur fra vedkommendes fast
bopel til møtet.

Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig grad samordnes.

For kommunale ombudsmenn som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser (i.eks.
studenter), tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører.
For kommunale ombud som deltar i møter o.l. utenfor kommunens grenser, dekkes
skyssutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.

§10 Utbetaling
Utbetaling skjer slik:
- Møtegodtgjørelser utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Faste årlige godtgjørelser utbetales uoppfordret 1 gang i året i desember
- Ordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret med 1/12 i måneden
- Varaordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember
- Tapt arbeidsfortjeneste, kost- og reiseutgifter utbetales fortløpende etter regning fra det
enkelte ombud. Ombudene har selv ansvar for å sende inn krav om tapt
arbeidsfortjeneste, evt. med nødvendig dokumentasjon. Refusjon av lønnsutgifter til
arbeidsgiver utbetales etter regning.

§11 Andre bestemmelser
Telefongodtgjørelse
Ordførerens telefongodtgjørelse fastsettes i hht. kommunens vedtatte telefonreglement.

Pensjonsordning
Ordføreren er innmeldt i pensjonsordningen for ombudsmenn
Reglementets varighet
Reglementet gjelder fra 01.01.16. Reglementet revideres innen første halvår av hver
valgperiode.
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE
FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE

Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06.2012 samt justering 19.06.2014.

1 Virkeområde
Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer i faste utvalg, komiteer, styrer,
råd og utvalg oppnevnt for en bestemt og tidsavgrenset oppgave.

Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer, og ikke lønn. Godtgjørelsen er
innberetningspliktig og skattepliktig.

2 Møtegodtgjørelse

2. 1 Generelt
Dersom medlemmet samme dag deltar i flere møter i ulike utvalg, har vedkommende rett til
like mange møtegodtgjørelser som møter.
Medlemmer av formannskap eller driftsutvalg som avholder møter av mindre enn en times
varighet direkte tilknyttet til det organet som har oppnevnt utvalget, har ikke rett til særskilt
møtegodtgjørelse.
Det gis ikke møtegodtgjørelse for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene.

2.2 Satser
2.2.1 For medlemmer av kommunestyret, formannskapet, stemmestyret og faste utvalg

settes møtegodtgjørelsen tilsvarende 0,09 % av ordførerens godtgjørelse.

2.2.2 For ledere av andre kommunale styrer, råd, nemnder og komiteer samt
overformynder, settes møtegodtgjørelsen tilsvarende 0,07 % av ordførerens
godtgjørelse.

2.2.3 For medlemmer av andre kommunale styrer, råd, nemnder og komiteer, settes
møtegodtgjørelsen tilsvarende 0,05 % av ordførerens godtgjørelse.

2.2.4 Møter i kommunale styringsorganer som varer inntil 4 timer godtgjøres med 50 %
av de satser som er nevnt ovenfor.

2.2.5 Møter med rutinemessig karakter, arbeidsmøter og lignende med varighet inntil 1
time, godtgjøres tilsvarende 0,02 % av ordførerens godtgjørelse etter lederens
nærmere bestemmelser.

2.2.6 Nestleder eller annen valgt representant som fungerer som møteleder i leders
fravær, tilstås dobbel møtegodtgjørelse.

2.3 Deltagelse på kurs/konferanser og lignende
Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører til å
delta på kurs eller konferanser, tilstås tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dersom det
organ som har invitert ikke dekker godtgjørelse etter egen ordning.

2.4 Representasjon i eksterne møter/arrangementer
Medlem som av ordfører er bedt om å representere kommunen i eksterne
møter/arrangementer, tilstås tapt arbeidsfortjeneste dersom det organ som har invitert ikke
dekker godtgjørelse etter egen ordning. Det tilstås ikke møtegodtgjørelse.



2.5 Samarbeidsutvalg

Kommunens folkevalgte valgte representanter i samarbeidsutvalg i skoler og barnehager
tilstås møtegodtgjørelse etter pkt.2.2.3 og dekning av skyssutgifter etter statens satser.

3 Fast årlig godtgjørelse
Verv med stor arbeidsbelastning får en fast årlig godtgjørelse i tillegg til møtegodtgjørelse for
det enkelte møte.

3. 1 Ordfører
Sortland kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjørelse settes til 93 % aven
stortingsrepresentants grunngodtgjørelse. Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og
oppdrag i egenskap av ordfører, møter i formannskap, kommunestyret, korniteoppdraq
pålagt av kommunestyret og andre kommunale styrer, råd og utvalg.
Ved fratredelse utbetales godtgjøring inntil tre måneder etter fratredelsen, med mindre
ordfører trer inn i annet lønnet arbeid i perioden. Ved overgang til annen stilling gis 1,5
måneders godtgjøring.

3.1 Varaordfører
Varaordfører får fast godtgjørelse tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjørelse.
Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og øvrige oppgaver som ordførerens
stedfortreder. Varaordfører gis godtgjøring på lik linje med øvrige kommunestyremedlemmer.
Dersom varaordfører fungerer sammenhengende ut over en uke som ordfører, mottar
vedkommende en godtgjørelse tilsvarende ordførerens for hele perioden.

3.2 Formannskapet
Formannskapets medlemmer får en fast godtgjørelse tilsvarende 7 % av ordførerens
godtgjørelse.

3.3 Leder av driftsutvalg og kontrollutvalget
Utvalgsleder for driftsutvalget og kontrollutvalget tilstås en godtgjørelse tilsvarende 7 % av
ordførerens godtgjørelse.

3.4 Gruppeledere
Gruppeledere i kommunestyret bevilges samlet et årlig beløp lik 10 % av ordførerens
godtgjørelse. Beløpet fordeles på alle gruppelederne etter partienes styrkeforhold i
kommunestyret. Det enkelte parti kan avtale godtgjøring av annet sentralt
kommunestyremedlem med utgangspunkt i gruppeleders godtgjørelse.

3.5 Forretningsførende overformynder
Forretningsførende overformynder tilstås en godtgjørelse tilsvare ne 2 % av ordførerens
godtgjørelse.
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4 Tap av inntekt
Hvis folkevalgtes deltakelse medfører tap av inntekt, gis det erstatning. Godtgjøring for tapt
inntekt gjelder representanter i alle kommunale utvalg, styrer og råd. Godtgjøring betales
også til folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen, (kurs, reiser og lignende).
Godtgjøring for tapt inntekt ytes bare til dem som har et faktisk tap i inntekten. Krav på
godtgjørelse bør gjøres av den folkevalgtes arbeidsgiver for å hindre et tap i pensjon og
feriepenger.

Som hovedregel skal det dekkes tapt inntekt for en hel dag for de store politiske møtene som
varer hele dagen. For andre møter som varer under 4 timer kan de folkevalgte gjøre krav på
tapt arbeidsinntekt time for time. For folkevalgte med lang reisevei beregnes reisetiden i
tillegg til møtetiden.

Verv med stor arbeidsbelastning kan få godkjent refusjon for tap av inntekt inntil 10 dager i
året ut over de ordinære møtedagene. Dette gjelder varaordfører, formannskapet og leder av
driftsutvalget. Kravet fremmes fortrinnsvis av arbeidsgiver med attestering av den
folkevalgte.

4.1 Ulegitimert tapt inntekt
Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som ikke kan
legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres.
Ulegitimert tapt inntekt erstattes med inntil 0,1 % av ordførers godtgjøring per dag.

Dette gjelder også folkevalgte som er studenter, pensjonister eller hjemmeværende. Slike
tap av inntekt må også i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres og begrunnes.

4.2 Legitimert tapt inntekt
Legitimert tap av inntekt erstattes med inntil 0,5 % av ordførers godtgjøring per dag.
Legitimert tapt inntekt defineres i denne sammenhengen som den lønnen arbeidsgiver
bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv.
For selvstendig næringsdrivende gjelder følgende:
Det må fremlegges ny dokumentasjon/sannsynliggjøring hvert år på bakgrunn av siste års
regnskaps-/produksjonstall og når grunnlaget for å kreve tapt arbeidsinntekt vesentlig endres
i løpet av året.

4.3 Innsending av krav om tapt inntekt
Krav om tapt inntekt må sendes inn senest 3 måneder etter at den tapte inntekten oppsto.
For å unngå tap av pensjon og feriepenger, bør kravet sendes inn av arbeidsgiver.

5 Refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid
Ved deltagelse i kommunale møter dekkes legitimerte ekstrautgifter til barnepass,
stedfortreder og hjelp til omsorg- og pleietrengende i nærmeste familie med inntil 0,1 % av
ordførerens godtgjørelse pr møtedag. Dette gjelder også ledsager til funksjonshemmet
folkevalgt i den grad dette ansees nødvendig for at denne skal kunne fungere i vervet.
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6 Kommunale foretak
a) Sortland havn KF

Fast årlig godtgjørelse for styreleder settes til 7 % av ordførerens godtgjøring.
Styremedlemmene får 2 % i fast årlige godtgjøring.
Møtegodtgjørelse for styremedlemmene er 0,09 % av ordførerens godtgjøring.
Nestleder eller annen valgt representant som fungerer som møteleder i leders fravær,
tilstås dobbel møtegodtgjørelse. For øvrig gjelder godtgjørelsene i reglementet.

b) Kulturfabrikken Sortland KF
Fast årlig godtgjørelse for styreleder settes til 7 % av ordførerens godtgjøring.
Styremedlemmene får 2 % i fast årlig godtgjøring.
Møtegodtgjørelse for styremedlemmene er 0,09 % av ordførerens godtgjøring.
Nestleder eller annen valgt representant som fungerer som møteleder i leders fravær,
tilstås dobbel møtegodtgjørelse. For øvrig gjelder godtgjørelsene i reglementet.

7 Reduksjon i godtgjørelse ved fravær
7.1 Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av

det antall møter utvalget har i løpet av årsperioden, reduseres den faste
godtgjørelsen med 25 %.

7.2 Ved deltagelse i mindre enn 1/3 av utvalgets møter, reduseres godtgjørelsen
med 50 %, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele fastgodtgjørelsen.

7.3 Varamedlem som deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har rett til 50 % av den
faste godtgjørelsen. Ved deltagelse i minst 2/3 av møtene, har varamedlem
rett til 100 % fast godtgjørelse.

8 Telefongodtgjørelse
Ordfører får dekket utgifter til mobiltelefon.
Andre kommunale folkevalgte kan i særskilte tilfeller etter dokumentert søknad til ordføreren
innvilges godtgjørelse for bruk av telefon.
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9 Reiseregulativ

Møter og befaringer
Godtgjørelse for reise, diett og overnatting i forbindelse med kommunale møter og befaringer
dekkes etter satser i kommunens reiseregulativ, hvilket tilsvarer statens reiseregulativ.

Midlertidig opphold utenfor kommunen
Folkevalgte med midlertidig bosted utenfor kommunen gis dekning av reiser for deltagelse i
ordinære møter i henhold til møteplan. Gjeldende reiseregulativ legges til grunn, dog dekkes
maks kr 2 000 pr. møte.
Reiseregning fremmes innen 3 måneder etter utført oppdrag.

10 Utbetal ing
Møtegodtgjørelse i august og februar. Fast godtgjørelse i juni og desember.

Tapt inntekt, skyss- og kostgodtgjørelse utbetales første lønningsdag etter mottatt krav.

11 Fortolkning
Formannskapet bemyndiges til å gi fortolkninger og å treffe vedtak i enkelttilfeller der det
oppstår tvil.

12 Tidspunkt for iverksettelse
Nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte gjøres gjeldende fra 14.06.12.
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QSørfoldkommune

Reglement
Godtgjørelse for folkevalgte

Vedtatt av Sørfold kommunestyre den 25.6.2019
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§ 1 Hvem reglementet gjelder for

Ll Medlemmer av kommunestyre og folkevalgte medlemmer av andre kommunale utvalg,
styrer, nemnder (herunder plankomite/byggekornite) og råd som ikke rar godtgjørelse av
andre instanser i henhold til lover og regler, tilstås godtgjørelse av kommunen etter dette
reglement. Stemmestyrer kommer også inn under denne betegnelsen.(rev av KST 27.2.2017)

1.2 Representanter i kommunale utvalg, o.l. tilstås godtgjørelse etter reglementet. Gjelder ikke
dersom en organisasjon gis anledning til å delta. Representanter som er oppnevnt aven
organisasjon kan tilstås godtgjørelse etter §2, pkt 2.2 Il.

1.3 Det er den enkelte ombudsmann som er ansvarlig for å dokumentere og fremme krav i
henhold til dette reglement.
Skjema med krav om møtegodtgjørelse leveres administrasjonen hvert kvartal for utbetaling
Reiseregninger med krav om dekket tapt arbeidsfortjeneste leveres etter hvert møte.

Godtgjørelse til møter i kommunestyre, formannskap, driftsutvalg, plan- og ressursutvalg,
administrasjonsutvalg, valgstyre, klientutvalg, råd for universell utforming, seniorråd,
ungdomsråd, låne- og tilskudds utvalg, takstnemnd etter eiendomsskatteloven, overtakstnemnd
etter eiendomsskatteloven og klagenemnd utbetales i henhold til møteprotokollens forside.

§ 2 Typer av godtgjørelse som ytes

2.1. Reglementet tar sikte på å yte rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de
folkevalgte representanter, å yte kompensasjon for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke de
reelle utgifter forbundet med tillitsvervet

2.2. Reglementet omfatter følgende typer godtgjørelse
I Møtegodtgjørelse
Il Erstatning for tapt arbeidsinntekt
III Kost- og reisegodtgjørelse etter Statens regulativ

§ 3 Når reglementet gjelder

3.1. Godtgjørelse etter reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd
vedkommende er valgt inn i.

3.2. Kommunale ombudsmenn som av ordfører, formannskap eller kommunestyre blir pålagt
eller oppfordret til å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha godtgjørelse
etter § 2.2. Det forutsettes at pålegget i formannskapIkommunestyre framgår av protokollen.

3.3. Ved deltakelse på kurslkompetanseheving tilstås tapt arbeidsfortjeneste men ikke
møtegodtgjørelse. Unntak fra denne bestemmelsen er medlemmer av stemmestyrer.

(rev av KST 27.2.2017)

3.4. Ved innkalling til møter o.l betales møtegodtgjørelse. Ved invitasjon (frivillig deltakelse)
betales ikke møtegodtgjørelse.
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§ 4 Arbeidsgodtgjørelsens inndeling og hva den dekker

4.1. Godtgjørelse for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter ytes som en
godtgjørelse knyttet til det enkelte møte i kommunal regi, for en del særlig byrdefulle
tillitsverv, (jf § 5) i tillegg til årlig godtgjørelse.

4.2. Godtgjørelsen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter til forberedelse,
eventuelt oppfølgning av saker, samt utgifter forbundet med tillitsverv som ikke er særskilt
behandlet i reglementet, unntatt til telefon o.l. (her vises det til eget telefonreglement) I
spesielle tilfeller kan det etter søknad innvilges tilleggs godtgjørelse for utgifter av denne
type forbundet med tillitsvervet. Slike søknader avgjøres av formannskapet.

§ 5 Pensjonsordning for folkevalgte

Folkevalgte i Sørfold kommune er innlemmet i den samme tjenestepensjonsordningen som
ansatte i kommunen. (Gjeldende fra O1.0 1.2014). Det foreligger også avtale om mulighet for
AFP ved 62-64 år for de folkevalgte.

§ 6 Ledergodtgjørelse og møtegodtgjørelse

6.1 Ordfører på heltid.

Årlig godtgjørelse fastsettes av kommunestyret tilsvarende 86,096% av
stortingsrepresentanters godtgjørelse
Godtgjørelsen inkluderer all møtegodtgjørelse i kommunale utvalg/styrer.

6.1.1 Forsikring:
Ordfører gis de samme rettigheter som ansatte i kommunen

6.1.2 Etterlønn:
Ordfører som har en jobb å gå tilbake til, gis etterlønn i 1,5 måned. Ordfører som ikke har en
jobb å gå tilbake til gis etterlønn i 3 måneder.

Etterlønn inkluderer all møtegodtgjørelse i kommunale utvalg/styrer så lenge den gis.

6.2 Ved ordførers sykdom eller yrkesskade, eller permisjon

Ordfører gis godtgjørelse som ansatte i kommunen. Det samme gjelder ved yrkesskade og
permisjon.

6.3 Varaordfører

Årlig godtgjørelse som fastsettes av kommunestyret, tilsvarende 8,61 % av
stortingsrepresentanters godtgjørelse.
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Varaordførers godtgjørelse skal dekke ordinær ferievikar for ordfører, samt vikar for ordfører til
representantoppdrag ved ordføreres fravær. Hvis ordfører er forhindret fra å ivareta sitt verv
mer enn 14 dager trer varaordfører inn som ordfører. (rev av KST 27.2.2017)

6.4 Møtegodtgjørelse pr. møte:

Møtegodtgjørelsen betales i prosent av stortingsrepresentanters godtgjørelse:

6.4.1 Kommunestyre 0,077%
6.4.2 Formannskap 0,077%
6.4.3 Driftsutvalg, Plan- og ressursutvalg, stemmestyre 0,038%
6.4.4 Andre utvalg og komiteer, politisk valgte medlemmer 0,038%
6.4.5 Tillegg gruppeledere kommunestyret 0,055%
6.4.6 Tillegg leder Eldreråd og stemmestyre 0,038%

Pkt er rettet ihht vedtak i KST den 30.09.2010, punkt 6.4. 3 også den 27.2.2017

6.4.7 Tillegg leder Sørfold ungdomsråd 0,019%
Pkt er rettet ihht vedtak i KST den 21.03.2013

6.4.8 Tillegg ledere kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg dobbel
møtegodtgjørelse. 0,076%

(tilføyelsefra KST 27.2.2017)

Representanter som søker permisjon ut over 60 minutter, får avkortet godtgjørelsen i forhold til
fraværet. Dersom permisjon skyldes at representant blir syk i løpet av møtet dekkes tapt
møtegodtgjørelse fullt ut.
(Tilføyelse ved KST revidering av reglement 27.2.2017)

6.5 Ledergodtgjørelse - årlig:

Den årlige godtgjørelsen betales i prosent av stortingsrepresentanters godtgjørelse

6.5.1 Formannskapet 1,063%
6.5.2 Leder kontrollutvalg, driftsutvalg og plan- og ressursutvalg 0,88%
6.5.3 Varamenn til formannskapet får 7,5 % av den årlige formannsgodtgjørelsen pr. møte de

deltar i.
6.5.3 Godtgjørelse etter pkt 5.5 utbetales som en månedlig godtgjørelse.

DIREKTE UTGIFTER FORBUNDET MED IVARETAKELSE AV TILLITSVERVET.

§ 7 Erstatning av tap av arbeidsinntekt.

Betales i prosent av stortingsrepresentanters godtgjørelse

7.1 Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg o.l. som nevnt i § 1 som har
lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt legitimert lønnstrekk.
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7.2 Selvstendig næringsdrivende får dekket ulegitimerte utgifter inntil 0,253% pr dag.

7.3 Selvstendig næringsdrivende kan få dekket legitimert tapt inntekt begrenset oppad til
0,387% pr dag. Legitimeres ved foregående års ligning.

7.4 Medlemmer/varamedlemmer uten lønnsinntekt inneværende måned, får utbetalt 0,201%
pr dag. (rev av KST 27.2.2017)

7.5 Dekning av utgifter til eventuell stedfortreder, (husmorvikar, landbruksvikar,
omsorgsvikar) utover 0,20] % pr. dag fastsettes på basis av skriftlig redegjørelse.
Herunder også arbeidsgiveravgift.

7.6 Det kan ikke kreves både legitimert og ulegitimert tap i arbeidsinntekt for samme dag.

7.7 Gjelder personinntekt og ikke firmainntekt

7.8 For representanter som søker permisjon fra møtet utbetales tapt arbeidsinntekt kun for
reisetid, tid til gruppemøtet og selve møtet i utvalget/formannskapetlkommunestyret.

Dersom permisjon skyldes at representant blir syk i løpet av møtet dekkes tapt
arbeidsfortjeneste fullt ut.

(7.8 er nytt punkt fra kommunestyrets revidering av reglement 27.2.2017 )

§ 8 Kostgodtgjørelse, reisegodtgjørelse og nattillegg.

8.] Det tilstås godtgjørelse etter statens regulativ for reiser innenlands.

8.2 Egen bil kan brukes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er den mest
hensiktsmessige reisemåten. Man skal herunder ta hensyn til alle utgifter forbundet med
reisen og til en effektiv avvikling av vervet. Når egen bil skal brukes, tilstås en godtgjørelse
tilsvarende satsene i statens regulativ for enkeltreiser. I spesielle tilfeller kan formannskapet,
etter søknad, gi tillitsmenn generell tillatelse til bruk av egen bil for å ivareta et spesielt
ombud, og godtgjørelsen blir da som for tjenestemenn med generell tillatelse.

§ 9 Telefongodtgjørelse.

Telefongodtgjørelse utbetales månedlig over lønn:

Kr 250,- pr måned: ordfører.
Kr 200,- pr måned: formannskapsmedlemmer.
Kr ] 00,- pr måned: leder kontrollutvalg.
Kr 300,- pr halvår: gruppeledere og leder overformynderi.

Ofr vedtaki kommunestyrets møte 13.06.2000 sak 80/2000)
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§ 10 Ks hedersbevis

Folkevalgte som har hatt tillitsverv i Sørfold kommunestyre i 24 år, kanTahedersbevis
(medalje) fra KS. Medaljen kan tildeles folkevalgte som har utført en fortjenstfull
samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for kommunen. Den folkevalgte må ha vært
fast representant i kommunestyret i 24 år for å Tamedaljen. Det er Sørfold formannskap som kan
søke om medalje.

Medaljen deles ut i kommunestyremøte av ordfører.

ENDRING A V DETTE REGLEMENT

§ 11 Endringer som klargjør reglene/regulering av satser.

11.1 Formannskapet avgjør om formuleringen av dette reglement på noe punkt skal endres for å
klargjøre reglene. Formannskapets vedtak om endring etter denne bestemmelse forelegges
kommunestyret.

§ 12 Reglementets ikrafttreden

Dette reglement gjelder fra og med det konstituerende kommunestyremøte høsten 2019.
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REGLEMENT FOR TAP A V INNTEKT OG MØTEGODTGjØRELSE FOR 20/3

Kommunestyret har i møte 18.12.2012, sak 115/12 vedtatt at møtegodtgjørelser og tap av

inntekt for 2013 prolongeres fra 2011 som følgende:

Godtgjørelse pr. møte:

Arbeidsmiljøutvalget kr. 600,-

Eiendomsforetaket kr. 600,-

Formannskapet kr.750,-

Komitemedlemmer kr. 600,-

Kommunerevisjonen kr. 600,-

Kommunestyret kr. 800,-

Overtakstnemnd for eiendomsskatt kr. 600,-

Skatteutvalg for eiendomsskatt kr. 600,-

Andre utvalg/styret og råd kr. 600,-

Ad hoc utvalg kr. 600,-

For møter kortere enn Yl time i tilknytning til ordinær møtevirksomhet utbetales ikke egen

møtegodtgjørelse. For eksempel valgnemndmøter i forbindelse med kommunestyret.

Når Formannskapet og Administrasjonsutvalget avikler møter på samme dag, - godgjøres

dette som et møte, med kr. 750,-.

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse før referat fra møtene foreligger.

Ved møter i interkommunale råd/ foretak utbetaler kommunen møtegodtgjørelse når

rådet/foretaket ikke gjør dette.

For seminarer/konferanser som varer mer enn l dag betales godtgjørelse pr. dag i henhold

til gjeldende regler.

Kommunen utbetaler møtegodtgjørelse 2 ganger pr. år. Krav om tap av inntekt fremmes på

eget skjema innen 90 dager.

Faste godtgjørelser:

Eiendomsforetakets medlemmer kr. 1.700,-

Formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordf) kr. 9.500,-

Kommunestyret kr. 7.500,-

Medlemmer og varamedlemmer betales etter faktisk fremmøte i løpet av året.
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Frikjøp:

For kornltåledereog formannskapets medlemmer kan ordføreren innvilge refusjon for tap av

inntekt i forbindelse med møter som det kreves store forberedelser til.

Tap av inntekt:

Uten legitimasjon (ulegitimert) pr. møtedag

Det utbetales møtegodtgjørelse i tillegg.
kr. 600,- inkl. feriepenger

Erstatning for legitimert tap av inntekt, inklusive feriepenger, gis inntil ordførers daglønn.
(Pr. 01.05.2012 utgjør dette kr. 2 .. 809,05 pr. dag).

Dagsatsen utbetales etter prosent av medgått møte-og reise tid.

Barne pass / om so rg sg odtgjørelse:

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, formannskapet, adm. Utv., komitene,
styrer, råd og utvalg som kan dokumentere behov for barnevakt for sine barn under 12 år,
eller tilsyn med funksjonshemmede eller eldre, får utbetalt en omsorgsgodtgjørelse med
inntil kr. 600,- pr. møtedag. Dette gjelder også ledsager til funksjonshemmet folkevalgt i

den grad dette ansees nødvendig for at denne skal kunne fungere i vervet. Utbetaling skjer
mot kvittering på sine utlegg i forbindelse med møtet.

Personer under utdanning:

Personer under utdanning (elever/studenter) som deltar i møter som kommunalt tillitsvalgt,

får en godtgjørelse på kr. 700,- pr møte (inkl. feriepenger) i tillegg til møtegodtgjørelsen.

Skyssgodtgjørelse:

Skyssgodtgjørelse utbetales etter gjeldende satser. For tiden kr. 3.90 pr. km. og kr. 1.00,
pr. km pr. passasjer (følger kommunens reiseregulativ)

Dekning av reiseutgifter:

Gis etter benyttet transportmiddel. Rimeligste transportmiddel skal som hovedregel
anvendes. I spesielle tilfeller dekning av drosjeregning dersom annen skyss er utelukket.
Vernepliktige, studenter og lignende får reiseutgifter dekket etter rimeligste og mest

hensiktsmessige reisemåte.

Ledergodtgjørelse:
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Arbeidsmiljøutvalget kr. 2.600,-

Eiendomsforetaket kr. 11.500,-

Eldrerådet kr. 2.600,-

Havnestyret kr. 2.600,-

Komiteledere kr. 7.500,-

Kontrollutvalgets leder kr. 7.500,-

Kommunerevisjon - styreleder kr. 4.700,-

Overformynderiet kr. 16.500,-

Overtakstnemnd for eiendomssk. kr. 1.100,-

Rådet for funksjonshemmede kr. 2.600,-

Sivilforsvaret kr. 21.500,-

Utvalg eiendomsskatt kr. 2.100,-

Hvilke møter som gir møtegodtgjørelse:

I prinsippet gis det godtgjørelse til politikerne for deltakelse i alle møter i offentlig regi hvor

de er valgt, som kommunestyre, formannskap, komiteer og andre råd og utvalg. Det gis

også godtgjørelse til møter i privat og offentlig regi der en politiker er oppnevnt til å delta

på kommunens vegne, eksempelvis generalforsamlinger.

Dette gjelder også styremøter i private eller offentlige foretak, der foretaket ikke betaler

godtgjørelse selv. Det gis ikke møtegodtgjørelse for deltakelse i partimøter, gruppemøter

og lignende.

Det gis ikke møtegodtgjørelse for deltagelse på kurs og konferanser. Unntatt er

seminarer/konferanser som arrangeres i forbindelse med nettverk/prosjektgrupper,

styringsgrupper eller lignende, hvor man er politisk valgt/utpekt.

For seminarer/konferanser (jfr ovenfor) som varer mer enn l dag betales møtegodtgjørelse

pr. dag i henhold til gjeldende regler.

Møtegodtgjørelse utbetales når politikeren har oppdrag på vegne av kommunen, enten som

foredragsholder eller lignende.

Det skilles mellom innkallinger til møte og invitasjoner til tilstelninger, altså mellom pliktig

oppmøte etter kommunelovens § 40 og frivillig oppmøte. Der den enkelte møter av
frivillighet skal det som hovedregel ikke gis møtegodtgjørelse, men ordføreren kan
dispensere fra dette.
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Ordføreren er den som skal ivareta representasjon på vegne av kommunen. I de tilfeller

ordfører delegerer dette til andre politikere skal møtegodtgjørelse utbetales til disse.

Utbetaling av møtegodtgjørelse og kvalitetssikring:

Utbetaling av godtgjørelse skjer etter to ulike prinsipper:

l. Politisk sekretær ivaretar utbetaling av møtegodtgjørelse for kommunestyre,

formannskap,

administrasjonsutvalget og komiteer mot møtebøker.

2. For andre utvalg skal den enkelte utvalgssekretær levere oversikt til politisk sekretær

to ganger hvert år over møter og hvem som har møtt i de ulike utvalg. I tillegg kan

hver enkelt representant føre egne lister for å sikre at det blir utbetalt korrekt møtegodt

gjørelse. Skjema for dette fås utlevert av politisk sekretær.

Kilometergodtgjørelse, dekning av utgifter:

Dette må den enkelte selv levere oppgave for til politisk sekretær. Kilometergodtgjørelse gis

etter de til enhver tid gjeldende satser, jfr. reiseregulativet. Det gis videre dekning for

reiseutgifter mot forevisning av kvittering. Som hovedregel skal rimeligste reisemåte

velges.

Oppgaven skal fylles ut på blankett nr. 3407 - Reiseregning i underskrevet stand og med

de nødvendige vedlegg. Der det kreves dekning for passasjerer skal navnet fremgå.

Tap av inntekt:

Tap av inntekt skal dekke tap som ombudet har eller vil kunne få ved å ivareta det politiske

vervet. Den som mener å ha et slikt tap kan få dette dekket etter nedenstående regler.

- Legitimert:

• For selvstendige næringsdrivende er utgangspunktet at alle arbeidsdager representerer

en potensiell inntekt, og derfor gir møter på vanlige arbeidsdager, 260 i året, rett til tap

av inntekt, enten legitimert eller ulegitimert.

• Den enkelte dokumenterer ved utskrift av ligningen fra siste inntektsår, hva han/hun har

i inntekt. Det vil da bli beregnet en dagsats etter antall arbeidsdager pr. år (260), oppad

begrenset til ordførerens daglønn inklusiv feriepenger. Dette gjelder for selvstendige

næringsdrivende, bønder og fiskere.
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• Det skal for lønnsmottakere dokumenteres tap i inntekten for å få utbetalt tapt
inntekt etter reglene for legitimert tap av inntekt. Dette gjøres ved en bekreftelse på

lønnstrekk fra arbeidsgiver. Lønnstrekk skal være dokumentert ved underskrift fra
enten overordnet/daglig leder, lønningsansvarlig, regnskapskontor eller revisor.

• Tap av inntekt betales etter antall timer borte fra ordinært inntektsarbeid, unntaket

er yrkesfiskere som utbetales tap av inntekt for hel dag, slevom møtet er av kortere
varighet

• Tvist om krav avgjøres av formannskapet

For lønnstakere gjelder det tilsvarende at brutto lønnstrekk danner grunnlaget for dekning

av tapt arbeidsfortjeneste.

- Ulegitimert:

• Den enkelte leverer ikke dokumentasjon på sin inntekt, i disse tilfellene utbetales kr.
600,- pr. dag (dagens sats - inkl. feriepenger). Dette gjelder både selvstendige

næringsdrivende og lønnsmottakere.

Ved uklarhet om hva som gir rett til tap av inntekt skal som hovedregel plotisk sekretær

avklare det enkelte tilefelle og avgi begrunnelse for eller mot, i samråd med leder for

forvaltningsenheten og evt. revisjonen.

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må fremmes på eget skjema innen 90 dager.

Godtgjørelse for ordfører og varaordfører.

Kommunestyret har i sak 79/07 vedtatt at ordførers godtgjørelse utgjør 90 % av

stortingsrepresentantens godtgjørelse. Varaordfører godtgjøres med 24 % av ordføreres

godtgjørelse.

Reglementet gjelder fra 01.01.2013.
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Godtgjørelse til kommunalt folkevalgte mv. 2019 - l. halvår 2023
Vedtatt i kommunestyret den 17. juni 2019, saksnr. 049/arkivsak 15/1650

1. Generelt
Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel 8
vedrørende rettigheter og plikter for folkevalgte.

1.1 Hvem reglementet gjelder for

1.1.1 Reglementet gjelder for alle som har et kommunalt tillitsverv jf. kommunelovens
§ 5-2

1.1.2 Reglementet gjelder for deltagelse i møter i folkevalgte organer samt andre
funksjoner som har direkte sammenheng med vervet, deltagelse i andre møter,
befaringer osv. Reglementet gjelder dersom ikke særlover har andre bestemmelser
eller de folkevalgte gis godtgjørelse etter andre regler.

1.1.3 Kommunale arbeidstakerrepresentanter som er utvalgs/komitemedlemmer skal ha
samme form for godtgjørelse som de politisk valgte medlemmer med følgende
unntak: «Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste til kommunale arbeidstakere for
møter som holdes i ordinær arbeidstid».

1.1.4 Kommunale arbeidstakere som deltar i møter/utvalgsarbeid i kraft av sin
stilling/funksjon, skal ikke ha arbeidsgodtgjørelse mv. Dette forhold reguleres av
hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser.

1.1.5 Folkevalgte mottar ikke lønn, men godtgjørelse, det vil si at utbetalingen ikke gir
rett til feriepenger.

1.1.6 Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i
partiene.

1.2 Typer godtgjørelse

• Møtegodtgjørelse
• Faste godtgjørelser
• Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
• Dekning for utgifter, herunder skyss, kost og losj i, telefonutgifter og andre utgifter



2. Godtgjørelse

2.1 Generelt

• Godtgjørelsen er oppgavepliktig og skattepliktig
• Godtgjørelsen er en kompensasjon/or arbeid som utføres i vervet som folkevalgt

2.2 Faste godtgjørelser

2.2.1 Ordfører
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 97 % av stortingsrepresentants lønn, og

reguleres samtidig som regulering av stortingsrepresentants lønn.

Angående etterlønn, se pkt. 3

2.2.2 Varaordfører
Varaordførers godtgjørelse settes til 18 % av ordførers godtgjørelse.
Godtgjørelsen dekker det arbeidet vervet medfører (også møter i
formannskapIkommunestyre) - inkludert fungering som ordfører ved ferier og
annet kortere fravær og det betales ikke annen møtegodtgjørelse.

Dersom varaordfører fungerer sammenhengende ut over 14 dager som ordfører
(unntatt ved ferie) skal hanlhun ha ordførers godtgjørelse for hele perioden.

2.2.3 Gruppeledere
Gruppeledere i kommunestyret gis en fast godtgjørelse pr. år tilsvarende 5 % av
ordførers godtgjørelse pr. O10 1 gjeldende år. Som definisjon på gruppeleder vil
man poengtere at det gjelder 1 representant hos posisjonspartiene, og l
representant hos opposisjonspartiene.

2.2.4 Formannskapet
Formannskapets faste medlemmer gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 2 % av
ordførers godtgjørelse pr 0101 gjeldende år. I tillegg utbetales godtgjørelse pr.
møte hvis ikke det holdes kommunestyremøte samme dag, se pkt. 2.4.

2.2.5 Leder av hovedutvalg og kontrollutvalget
Godtgjørelsen ledere settes til 5 % av ordførers godtgjørelse pr O10 l gjeldende år.
I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

2.2.6 Styreleder i kommunale foretak
Godtgjørelse til styreledere i kommunale foretak settes til 5 % av ordførers
godtgjørelse pr O10 1 gjeldende år. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
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2.3 Møtegodtgjørelse
Medlemmer og varamedlemmer av følgende folkevalgte organer gis et beløp pr.
møte etter en prosentvis sats av ordførerens lønn pr 010 1 :

2.3.1Kommunestyre og hovedutvalgene
Medlemmer/varamedlemmer 0,085 %

2.3.2 Formannskapet
Medlemmer/varamedlemmer 0,085 %

2.3.3 Styremøtegodtgjørelse for kommunale foretak
Medlemmer/varamedlemmer 0,085 %

2.3.4 Kontrollutvalget
Medlemmer/varamedlemmer 0,085 %

2.3.5 Øvrige utvalg og komiteer/arbeidsgrupper
Leder
Medlemmer/varamedlemmer

0,085 %
0,042 %

Bestemmelsene i pkt. 2.3.5 gjelder for alle som blir valgt som medlem, enten av
folkevalgt eller av arbeidstakerorganisasjon eller lignende. Kommunale arbeidstakere
som deltarIblir valgt i slike utvalg og komiteer/arbeidsgrupper i kraft av sin stilling,
tilstås ikke godtgjørelse (eventuell overtid reguleres av HTA).

2.4 Generelt

• Ordfører/varaordfører, hovedutvalgsledere, lovbestemte medlemmer og
tjenestemenn som har møteplikt og møterett i kommunale organer, tilstås
ikke møtegodtgjørelse etter pkt. 2.3.1- 2.3.4.

• Det gis ikke dobbelt godtgjørelse når PSU ogformannskapet har møte
samme dag.

• Formannskapet gis ikke godtgjørelse for møter avholdt samme dag som
kommunestyret avholder møte. (Dekkes av denfaste godtgjørelsen)

• Formannskapsmedlemmer som mottar fast godtgjørelse, og som deltar på
mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av året, får redusert
denfaste godtgjørelsen med 50 %.

• Det utbetales ikke godtgjørelse for deltagelse på kurs og konferanser.

• Der medlem møter i deler av møtet, og varamann innkalles, deles den
ordinære møtegodtgjørelsen mellom disse.

• Varamedlem som innkalles på grunn av fast medlems inhabilitet i
enkeltsaker utbetales godtgjørelse med 1/3 av full godtgjørelse
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• Når denfolkevalgte er fast tilsatt i Vågan kommune har vedkommende rett
på 12 dagersfri med lønnfor å delta jf. Arbeidsmiljøloven§ 12-13 og HTA
§14.1.

Det skal leveres inn permisjonssøknad til enheten i hvert enkelt tilfelle. De
første 12 dagene dekkes inn på tjenesteområdets budsjett. Etter 12 dager
beholder den tilsatte lønna som før, men det sendes refusjonskrav fra
enheten til rådmannens kontor på overskytende dager. Dette dekkes så av
posten tapt arbeidsfortjeneste hos administrasjonen.

3 Frikjøp og andre økonomiske vilkår for ordførervervet

• Ordfører er knyttet til den pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende
for Vågan kommune, vervet gis også rett til sykelønn etter HTA Kap. l, §
8.2jf. kommunelovens § 8-9.

• Ordfører gis rett til ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring tilsvarende
HTA kap. l § 10 - jf. kommuneloven § 8-9.

• Ordfører skal ha ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp når hanlhun trer
ut jf. kommunelovens § 8-6:

• 1.5 måned dersom vedkommende trer inn i ny stilling etter
valgperioden. Ettergodtgjøring kommer da i tillegg til lønn, og det vil
være uavhengig om vedkommende starter i ny jobb umiddelbart eller
etter 1,5 mnd. Dersom stillingen skulle være
kommunal/fylkeskommunal må vedkommende bestemme om man går
tilbake til stillingen eller ikke innen en uke etter avgang. Dersom man
ikke velger å gå tilbake til stilling vil man ha rett til godtgjørelse etter
neste kulepunkt.

• 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i stilling etter
valgperioden.

4 Utbetalinger

• De faste godtgjørelsene (med unntak av formannskapsmedlemmer) utbetales
med 1/12 hver måned.

• Fast godtgjørelse til formannskapsmedlemmer utbetales etterskuddsvis

• Møtegodtgjørelsen utbetales etterskuddsvis en gang pr. år (februar året etter).
Finner administrasjonen det hensiktsmessig å utbetale denne godtgjørelsen
flere ganger pr år, tar rådmannen avgjørelsen om dette.
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• For utvalg som ikke betjenes av sekretariat skal leder føre oversikt over
møtedeltagelse og sende denne inn til anvisende myndighet innen årets utgang.

• Godtgjørelser til komiteer/arbeidsgrupper som oppnevnes for et bestemt
oppdrag, kan dette utbetales når arbeidet er avsluttet. Leder/sekretær fører liste
over fremmøte.

5 Tap av inntekt

Generelt
Folkevalgte/tillitsvalgte som har faktisk tap av inntekt som følge av vervet/ombudet
gis erstatning etter reglene nedenfor. Tapt arbeidsfortjeneste bør som hovedregel
dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer Vågan kommune direkte for fravær. Dettefor
å hindre at den folkevalgte taper pensjonsrettigheter samt at opplysningene som
leveres til A-ordningen er korrekt.

• Alle krav måfremstilles skriftlig og må være dokumentert av arbeidsgiver.
• Utbetalinger siger fortløpende over kommunens lennssystem/fakturasystem

ogfrister somfor kommunale avdelinger må overholdes.
• Krav om dekning av tapt inntekt bør sige snarest etter avholdt møte.

Eventuelt fordelt 2 - 4 ganger i året. Fremmes kraven gang pr år, bør det
av budsjett og regnskapsmessige grunner fremmes i god tid før årets
utgang.

• Det skilles mellom legitimert og ulegitimert tap av inntekt.

5.1 Legitimert tap av inntekt
Erstatning for legitimert tap av inntekt, eksklusiv feriepenger, gis inntil ordførers
dagslønn

5.2 Erstatning til selvstendig næringsdrivende som legitimerer sitt tap.
Erstatning til selvstendig næringsdrivende som legitimerer sitt tap dekkes i to trinn:

• For møter med varighet inntil 4 timer. Inntil halvparten av ordførers dagslønn

• For møter utover 4 timer. Inntil ordførers dagslønn.

5.3 Ulegitimert tap.
Dekning av ulegitimert tap kan utbetales til:

• Selvstendig næringsdrivende som ikke kan fremlegge dokumentert tap.

Erstatning for tap som ikke kan legitimeres dekkes i to trinn med høy og lav sats.
Høy sats for møter av varighet utover 4 timer - Inntil kr 1000,-
Lav sats for møter av varighet inntil 4 timer - Inntil kr 500,-
Dekning av ulegitimerte tap utbetales kun for møter avholdt på dagtid.
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6 Dekning av utgifter

• Reiseutgifter med mer.
Reiseutgifter er innberetningspliktig. Det ytes kost,- og nattillegg for reiser i
forbindelse med vervet som kommunalt folkevalgt ihht. gjeldende regulativ for
statens reiseregulativ. (leveres fortløpende)

• Alminnelige bestemmelser(Gjelder i tillegg til forannevnte)
Som tjenestedistrikt defineres Vågan kommune.
Reiseregulativet gjelder for alle reiser i kommunal tjeneste så fremt ikke annet er
bestemt eller avtalt. Det ytes ikke skyssgodtgjørelse for reiser mindre enn 5 km en
vei.

• Utgangs- og endepunkt for reise
Utgangs og endepunkt for reise er hjem, arbeidssted eller studiested. Folkevalgte
som oppholder seg utenfor LofotenlVesterålen får eventuelt dekket sine
reiseutgifter etter en konkret vurdering av formannskapet.

• Reisemåte
Reisen skal foretas på den for kommunens hurtigste og billigste måte, når dette er
forenelig med utførelsen av oppdraget.

Leie av båt eller bruk av drosje i forbindelse med kommunale oppdrag, kan
godkjennes når det foreligger særlige grunner. Samtykket til en slik reisemåte
innhentes fra vedkommende organs leder som attesterer utstedte reiseregning.

• Telefonutgifter
Kommunalt folkevalgte får dekket telefonutgifter pr. år etter følgende satser.

• Ordfører Fri telefon
• Varaordfører og hovedutvalgsledere kr. 1 200 pr. år

• Omsorg for nærstående barn, syke og eldre
Omsorg for nærstående barn, syke og eldre dekkes med inntil 0,085 % av
ordførerens lønn pr O1O1. gjeldende år pr dag. Dette gjelder for foreldre med barn
under 12 år og andre med omsorgsansvar som krever tilsyn.

• Dekning av andre påførte utgifter.
Dokumenterte utgifter til eventuell stedfortreder, ved eventuelt behov for ledsager
for å fungere i vervet, barnepass og lignende dekkes etter dokumentasjon.

7 Reguleringer
Satsene for de folkevalgte (utenom ordfører og varaordfører) mv. justeres hvert år
etter de vedtatte prosentandeler for godtgjørelse pr. O1O1 året før møtene avholdes.
Det vil for eksempel si at medlemmer av kommunestyret som møter på møte fra
høsten 2019 mottar 0,085 % av det ordføreren tjente 010118.
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8 Tvils- og fortolkningsspørsmål
Tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår o.l. behandles av
ordføreren i samråd med kommunalsjef for Stab/støtte. Dersom det finnes
nødvendig, bringes slike forhold til avgjørelse i formannskapet.

9 Revisjon
Reglementet gjelder for perioden høsten 2019 og første halvåret av 2023.

Reglementet revideres våren 2023 av avtroppende kommunestyret og bekreftes
høsten 2023 av påtroppende i det første kommunestyret etter valget. Ansvarlig for
dette er administrasjonen ved rådmannen.
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