
  FAUSKE KOMMUNE 
 

Til medlemmer av kommunale styrer, råd, utvalg og komiteer Bankkontonr.: ……………….......... 
  

GODTGJØRELSE FOR KOMMUNAL MØTEVIRKSOMHET 
 

NAVN: ............................................................................................................................ Fødselsdato: ………………… 
  

ADRESSE: .....................................................................................................................    

Undertegnede har i 20 ........ deltatt i følgende møter: Kto. Ansv. Tj. 

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.    

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.     

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.     

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.     

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.     

.................................................................. møter á kr. ....................... kr.     
    

Formannskapsgodtgjørelse ................................................................... kr.     

    

Godtgjørelse gruppeleder ................................................................... kr.     
     

Frikjøp ……………………………………………………………… kr.     
    

Krav på skyssgodtgjørelse til møtene:    

Rutegående transp.middel ................ turer á kr. ................................. kr.     

Bruk av egen bil .............................. km.   á kr. .................................. kr.     

Tillegg passasjer .............................. km.   á kr. ................................. kr.    
    

Telefongodtgjørelse ………………………………………………… kr.     

    

Tapt arbeidsfortjeneste, jfr. legitimasjon ..... møter á kr. ...................... kr.     

Tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert ..........    møter á kr. ...................... kr.     

    

Andre utgifter ........................................................................................ kr.     
    

Sum ......................................................................................................      kr. _____________    

 

Dato: ........................................ Underskrift: ................................................................................................................

Attestasjoner: .............................................................. 

 ............................................................................

 ............................................................................ 

................................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................

NÅVÆRENDE SATSER: 

Møtegodtgjørelser: a. Kommunestyre pr. møte      kr.    717,- 

  b. Formannskap pr. møte         kr.    572,- 

  c. Helse- og omsorgsutv. pr. møte    kr.    572,- 
  d. Oppvekst- og kulturutv. pr. møte  kr.    572,- 

  d. Plan- og utvikl.utvalg pr. møte     kr     572,- 

  e. Kontrollutvalg pr. møte      kr.    572,- 
  f. Øvrige utvalg/komiteer pr. møte   kr.    288,- 

 
Ledergodtgjørelser: a. Formannskapets faste medlemmer: 

     Fast årlig godtgjørelse         kr. 21.523,- 

  b. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg: 
      Fast årlig godtgjørelse      kr. 21.523,- 

  c. Leder eldreråd/FUN: 

      Fast årlig godtgjørelse     kr.  7.176,- 
e. Har leder av hovedutvalg/kontrollutvalg,   

   nemnder og råd forfall, leder nestlederen møtet.   

   Nestleder tilstås da dobbelt møtegodtgjørelse. 
 

Godtgj. gruppeleder: Gruppeledere i kommunestyre gis en årlig   

  godtgjørelse på kr. 21.523,-. 
 

Tapt arb.fortjeneste: a. Legitimert.    

  b. Ulegitimert. Øvre grense kr.  930,- pr. dag 
 

 

 
 

 

 
 

Telefongodtgjørelse: - Ordfører:  fri mobiltelefon 
  - Varaordfører: fri mobiltelefon 

 - Leder hovedutvalg: Kr. 400,- pr. mnd.  

- Gruppeleder : Kr. 400,- pr. mnd. 
- Form.sk.medl.:  Kr. 186,- pr. mnd. 

- Forliksrådet leder: fast årlig  

  telefongodtgj. på kr. 465,- 
 

Bilgodtgjørelse:  
  a. Kilometergodtgjørelse  kr. 4,03 

  b. Passasjertillegg pr. km. kr. 1,- 

 
Særskilte godtgj.: Forliksrådets medlemmer får godtgjørelse etter  

  egne regler fastsatt av komm.styret. 

 
Adm. bestemmelser: Møtegodtgjørelser utbetales etter hvert møte. Faste 

godtgjørelser og møtegodtgjørelser som ikke blir 

utbetalt for hvert møte, utbetales i   
 hovedsak kun 1 gang pr. år. Innleveringsfrist 15.11. 

  Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste,  

 kostgodtgjørelse/nattillegg, betales etter hvert som  
 krav blir framsatt. 

Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dag pr. mnd., godtgjøres med kr. 3.000,- pr. 

dag. 
Kommunestyregruppene  frikjøp pr. år etter flg. 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.



REISESPESIFIKSASJON       Egen bil hittil i år  km 

           

           Egen bil denne termin  km   Til sammen               km 
 
 

Avreise Ankomst Reist fra - til - retur Årsak til evt. Reisens formål Bilgodtgjørelse Kost u/overnatt. Kost m/overnatt. Natt- Utlegg iflg. bidrag Navn, adresse på 

Dato Kl. Dato Kl.  omkjøring  Km Tillegg 

km 

6 - 12 over 12 6 - 12 over 12 tillegg Art. beløp kr. overnattingssted 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      Sum overføres 

til forsiden: 
          

 

 


