
Reglement for godtgjøring til folkevalgte organer 
 

Gjelder fra 1. mars 2012 – vedtatt av kommunestyret 07.02.2012, sak 004/12. 
 

Paragraf Godtgjøringene justeres samtidig med justering av godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene. 

 

§ 1 Ordførers 

godtgjøring 

Ordførers godtgjøring tilsvarer 92,2 % av stortingsrepresentantenes 

grunnlønn.   

 

§ 2 Varaordførers 

godtgjøring 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 10 % av ordførerens godtgjøring. Tapt 

arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 

 

§ 3 Overformynder Overformynder får en fast årlig godtgjøring på 3,27% av ordførers 

godtgjøring og utgiftsdekning etter kommunalt reglement.  

 

§ 4 

Formannskapets 

øvrige faste 

medlemmer/møten

de varamedlemmer 

Formannskapets øvrige faste medlemmer får fast årlig godtgjøring på 

3,27% av ordførers godtgjøring . Fravær utover 25 % pr. år medfører en 

forholdsmessig reduksjon i den faste godtgjøringen.  

Møtende varamedlemmer får en godtgjøring på 0,14% av ordf. godtjøring 

pr. møte.  

 

§ 5 Komiteledere og 

nestledere 

Komitélederne får fast årlig godtgjøring på 3,39% av ordførerens 

godtgjøring. 

Fravær ut over 25 % pr. år medfører en forholdsmessig reduksjon i den 

faste godtgjøring.  

Nestleder i komiteene får 16,6% av leders godtgjøring i fast årlig 

godtgjøring i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse.  

 

§ 6 Øvrige 

utvalg/råds- og 

nemdsledere 

Øvrige ledere får 50 % tillegg på ordinær møtegodtgjøring. 

Kontrollutvalgets leder får fast årlig godtgjøring på 1,27 % av ordførers 

godtgjøring. 

 

§ 7 Ordinære 

medlemmer  

kommunestyre, 

komiteer og utvalg, 

råd og nemnder 

Medlemmer av kommunestyret, komiteer, utvalg, råd og nemnder får 

møtegodtgjøring på 0,14% av ordførers godtgjøring pr. møte uavhengig 

av møtets varighet. Dette gjelder også møtende varamedlemmer.  

 

§ 8 Ungdommens 

kommunestyre 

Ungdommens kommunestyre fastsetter selv sine satser for godtgjøring 

innenfor den ramme som årlig bevilges. 

 

§ 9 Spesielle regler a) Ordfører, varaordfører og formannskapets faste medlemmer for øvrig 

mottar ikke ordinær møtegodtgjøring for formannskapsmøter. 

Komitéledere i komiteene og kontrollutvalgets leder mottar ikke ordinær 

møtegodtgjøring i hhv. komiteer og kontrollutvalg.  

 b) Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjøring for 

kommunestyremøter. 

 c) Møtegodtgjøring til representantskapsmedlemmer i interkommunale 

selskaper, hvor godtgjøringen dekkes av kommunen, settes til 0,14% av 



ordf. gordtgjøring pr. møte.  

Dersom det avholdes flere møter på samme dag i forskjellige selskaper får 

representanten dekket 2 møter. I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste i 

forhold til gjeldende regelverk under § 12. 

Dersom også det interkommunale selskapet tilbyr møtegodtgjøring, faller 

den kommunale godtgjøringen bort. 

 d) Det er kun folkevalgte representanter, eller representanter oppnevnt av 

et folkevalgt organ som tilstås møtegodtgjøring. Dette gjelder for alle 

komiteer, utvalg, arbeidsutvalg, med mer som er/blir oppnevnt av 

kommunestyret, formannskapet eller komiteene for å utrede spesielle 

oppgaver. 

Godtgjøringen avklares i forkant mellom leder av komité, arbeidsutvalg, 

komiteer m.m. og ordfører.  

 e) Det skal foreligge møtebok/protokoll fra møtene. 

 f) I kommunevalgår foretas en forholdsmessig avkorting av den faste 

godtgjøringen. 

 g) Ved deltakelse på kurs og seminarer, erstattes eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste etter § 11. Det gis ikke møtegodtgjørelse. 

 h) Utenlandsopphold. Utgifter til kost og overnatting ved reise, kurs og 

seminarer i kommunens regi, dekkes normalt av kommunen. Avvik fra 

dette må avtales på forhånd. 

 Andre godtgjøringer: 

§ 10 Kjøring, kost 

og overnatting 

Skyssgodtgjøring ytes etter kommunale satser for hele reisen når 

reiseavstand er mer enn 4 km en vei. Kost og overnatting dekkes etter 

kommunalt reglement. 

 

§ 11 Tap av inntekt 

som følge av 

kommunalt 

tillitsverv 

 

  

Tap av inntekt som følge av kommunalt tillitsverv erstattes med følgende 

satser: 

Udokumentert tap: 

kr 1.000 hel dag (mer enn 4 timer) 

kr 600 halv dag (mindre enn 4 timer) 

Dokumentert tap: inntil kr 2.000 pr. dag, inkl. sosiale avgifter.  

 

§ 12 Utgifter som 

tillitsvervet 

nødvendiggjør 

Utgifter til stedfortreder, barnepass og stell av syke og eldre dekkes ved 

fremleggelse av kvittert regning med inntil kr 200 pr. møte, alternativt 

400,- pr dag. 

§ 13 Telefon Ordførers bruk av mobiltelefon dekkes fullt ut.  

Varaordfører og overformynder får dekket telefonutgifter med kr 250 pr 

kvartal. 

§ 14 Aviser Formannskapsmedlemmer tilbys å få dekket abonnement på Kommunal 

Rapport. Dette tilbys også gruppeledere for partier som ev. ikke er 

representert i formannskapet. (Ev elektronisk versjon) 

Ordfører og varaordfører kan i tillegg få dekket lokalavisen. 

§ 15 Tvilstilfeller Eventuelle tvilstilfeller og fortolkningsspørsmål vedrørende dette 

reglement avgjøres av formannskapet/ordfører. 

 

 Representantene må selv sørge for å levere nødvendig dokumentasjon for 

tap av inntekt, omsorgsutgifter og reiseutgifter. 

Utbetaling av godtgjøring skjer 2 ganger pr. år, henholdsvis juni og 

desember 



 


