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1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 

a) Reglementet gjelder for kommunestyret og medlemmer av andre folkevalgte styrer, 

råd og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet og som ikke 

får godtgjørelse av andre instanser i henhold til lover og regler. 

b) Ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg 

c) Representanter valgt av kommune i ikke-kommunale og interkommunale styrer og 

råd som ikke mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre. 

 

2. NÅR REGLEMENTET GJELDER 

a) Godtgjørelser i henhold til reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalget 

vedkommende er valgt inn i.  

b) Godtgjørelser tilstås også ved pålagte befaringer og kurs/konferanser. 

  

3. GODTGJØRELSER 

ORDFØRER 

a) Arbeidsgodtgjøring. Ordfører får godtgjørelse for arbeidsinnsats tilsvarende 100%. 

Ordfører får ingen kompensasjon for eventuell arbeidsinnsats ut over dette. 

Godtgjørelsen tilsvarer 85% av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjørelsen 

genererer ikke feriepenger og utbetales med 1/12 hver måned. 

b) Pensjonsordning. Ordfører meldes inn i pensjonsordningen for folkevalgte 

c) Etterlønn. Dersom ordfører ikke går tilbake til lønnet arbeid etter fratreden, utbetales 

godtgjøring i inntil tre måneder. Det utbetales feriepenger året etter fratredelse, jfr. 

Samme ordning som for stortingsrepresentantene. 

d) Sykelønn og gruppelivsforsikring. Ordfører skal ha like vilkår ved sykdom som 

kommunens ansatte. Det samme gjelder ytelser v/dødsfall, jfr HTA kap. 1, §10-

ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring. 

e) Telefon. Ordfører har fri mobiltelefon. Skattedirektoratets regler om skatteplikt 

gjelder. 

 

VARAORDFØRER 

a) Arbeidsgodtgjøring. Varaordfører får godtgjørelse tilsvarende 5% av ordførers 

godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales med 1/12 hver måned. Godtgjørelsen inkluderer 

møtegodtgjørelse i alle folkevalgte organer.  

b) Tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste 

 

LEDER AV PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET 

a) Arbeidsgodtgjøring. Leder av plan- og næringsutvalget gis en fast årlig godtgjøring 

tilsvarende 5% av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen inkluderer 

møtegodtgjørelse i utvalget. Godtgjørelsen utbetales med 1/12 hver måned.  

b) Tapt arbeidsfortjeneste. Leder i plan- og næringsutvalget tilstås eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste.  

 

ANDRE UTVALGSLEDERE 



   

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL 

FOLKEVALGE I LEIRFJORD KOMMUNE 
Fastsatt med hjemmel i KL §§41-43 

Vedtatt av kommunestyret i møte 30.10.13, sak 38/13 og formannskap i møte 

29.04.14, sak 24/14 

 

 

 

Utarbeidet av: G.Nygård Dokumentnummer: 4.08.03.01-01 Dato: 02.05.14 Versjon: 012 Side 2 av 3 

 

Leder i helse- og sosialutvalget, leder i oppvekst- og kulturutvalget, leder av 

kontrollutvalget og opposisjonsleder får godtgjørelse tilsvarende 2% av ordførers 

godtgjørelse. 

Lederne i helse- og sosialutvalget, oppvekst- og kulturutvalget og kontrollutvalget gis 

ikke møtegodtgjørelse ved deltakelse i disse utvalgene. Disse lederne tilstås eventuell 

tapt arbeidsfortjeneste. 

 

STEMMESTYRER 

I forbindelse med gjennomføring av valg, gis stemmestyrenes medlemmer en 

godtgjøring på kr 400,- pr valgdag. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter utbetales 

som for øvrige folkevalgte. Ved deltakelse på opplæring, gis møtegodtgjøring som for 

øvrige kommunale styrer, råd og utvalg.  

 

4. MØTEGODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse skal dekke nødvendig forarbeid og utgifter til telefon/porto mv, slik 

at vedkommende kan skaffe seg nødvendig informasjon og orientering for å fylle sin 

plass i utvalget. Møtegodtgjørelse utbetales bare når oppnevning er foretatt av 

kommunestyre, formannskap eller plan- og næringsutvalg og det ikke ytes godtgjøring 

fra andre enn kommunen. 

Møtegodtgjørelse utbetales uansett møtets varighet. Dersom flere styrer/råd/utvalg er 

helt eller delvis personidentisk, utbetales møtegodtgjørelse som for ett møte dersom 

møtene avholdes samme dag. Møtegodtgjørelse utbetales etter hvert møte. 

Representantene fyller ut krav om møtegodtgjørelse og leverer dette til sekretariatet 

innen møtets slutt. 

 

KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG PLAN- OG NÆRINGSUTVALG 

Møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunestyre, formannskap og plan- og 

næringsutvalg er kr 300,- pr møte. 

 

ANDRE STYRER, RÅD OG UTVALG 

Møtegodtgjørelse for deltakelse i andre utvalg, styrer og råd er kr 150,- pr møte.  

 

DOBBEL MØTEGODTGJØRELSE TIL LEDERE 

Ledere av faste utvalg, styrer og råd gis dobbel møtegodtgjørelse. Dersom en annen en 

den faste leder har ledet møte, utbetales dobbel møtegodtgjørelse til denne. 

 

STEDFORTREDER 

Dersom en representant blir erklært inhabil og det er innkalt stedfortreder i 

enkeltsaker, utbetales kr 150,- pr møte til stedfortreder. 

 

TELEFONMØTER 

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse ved telefonmøter. 

 

5. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 
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Tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter hvert møte. Representantene fyller ut krav om 

tapt arbeidsfortjeneste og leverer dette til sekretariatet innen møtets slutt. 

 

LEGITIMERT TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

a) Lønnet arbeid: 

Dagsats dekkes fullt ut begrenset oppad tilsvarende årslønn på 6G. 

(Folketrygdens Grunnbeløp; 1 G tilsvarer kr 85 245,- pr 01.05.13. Dette gir en  

maks dagsats på kr 1 967,-). Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres fra arbeidsgiver. 

 

b) Selvstendig næringsdrivende: 

Dagsats dekkes fullt ut begrenset oppad tilsvarende årslønn på 6G. 

Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres ut fra forrige års inntekt, eller 

gjennomsnittlig årsinntekt siste 3 år. 

 

c) I helt spesielle tilfeller gis ordfører myndighet til å avgjøre utbetaling av høyere sats. 

 

ULEGITIMERT TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 700,- pr dag. Det er en 

forutsetning for utbetaling at den folkevalgte må forlate andre gjøremål og at tap kan 

sannsynliggjøres. 

 

6. ANDRE UTGIFTER 

 

SKYSS, KOST OG OVERNATTING 

Ved utførelse av verv som folkevalgt, dekkes utgifter til skyss, kost- og overnatting i 

henhold til det kommunale reiseregulativet.  

 

BARNEPASS 

Legitimerte utgifter til barnepass dekkes fullt ut. 

 

LANDBRUKSVIKAR, STEDFORTREDER OG LIGNENDE 

Dokumenterte utgifter til landbruksvikar, stedfortreder og lignende dekkes fullt ut 

begrenset oppad for dagsats tilsvarende 6G. Det gis ikke dekning til slik vikar i tillegg 

til tapt arbeidsfortjeneste. 

 

7. TOLKNING AV REGLEMENTET 

 

Eventuelle tvister om forståelsen av reglementet avgjøres av formannskapet. 

 

8. IKRAFTTREDELSE 

 

Reglementet trer i kraft fra 1. januar 2014. 

 

 

 


