
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 

OG KOMMUNALE TILLITSVALGTE 

FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
 

A. GENERELLE REGLER 
 

1. MØTEGODTGJØRING: 

 
a) Godtgjøring utbetales til medlemmer /varamedlemmer som møter i 

Kommunestyret og i kommunale utvalg. 

 
b) Befaringer/intervjuer regnes som møter og berettiger til 

godtgjøring. 

 
c) Godtgjøring utbetales kun for et møte per dag. 

 
d) Godtgjøringenes størrelse fastsettes av kommunestyret for 

valgperioden (saken behandles fortrinnsvis av det avgående 

kommunestyret). 

 

e) Godtgjøring til byggekomiteer og andre utvalg fastsettes i hvert 

enkelt tilfelle. 

 
 
 

2. FAST GODTGJØRING: 

 
a) Ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer, ledere i 

hovedutvalg gis en fast årlig godtgjøring. De som mottar fast 

godtgjøring får ikke møtegodtgjøring. Alle møtende 

kommunestyrerepresentanter tilstås møtegodtgjørelse for 

kommunestyrets møter. 

 

3. TAPT ARBEIDSINNTEKT/PÅFØRTE UTGIFTER: 

 
Det ytes kompensasjon for tap i ordinær inntekt og for utgifter 

som følger av utøvelsen av vervet, herunder omsorgsgodtgjøring. 

 
Folkevalgte som er uten fast lønnet arbeid, skal få erstattet tap i 



arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å 

ivareta sine tillitsverv, for eksempel husmødre, personer under 

utdanning, pensjonister, frilansere m.v. 

 
4. REISEGODTGJØRING M.V.: 

 
a) Det ytes ikke reisegodtgjøring til medlemmer/varamedlemmer av 

styrer, råd og utvalg når møtende holdes innenfor kommunens 

grenser. Som møter regnes også befaringer/intervjuer. 

 
b) For reiser i forbindelse med møter etc. utenfor kommunen gis 

refusjon av de faktiske utgifter i henhold til kommunens 

reiseregulativ. 

 
c) For representanter som midlertidig bor utenfor kommunen (f.eks. 

studenter og ved avtjening av verneplikt) gis reisegodtgjørelse for 

reise på rimeligste måte begrenset oppad til kr 1.500 pr. måned. 
 
 
 
 

B. G0DTGJØRINGSSATSER - 2019-2023 

 
Godtgjøring for andre enn ordfører regnes ut fra ordførers godtgjøring i 

100% stilling. (Ordførers godtgjøring I 100% stilling er 89% av 

stortingsrepresentantenes godtgjøring). 

Ordførers og varaordførers godtgjøring justeres når 

stortingsrepresentantenes godtgjøring endres. All annen godtgjøring 

justeres hhv 01.01 og 01.07 etter gjeldende godtgjøring for 

stortingsrepresentanter. 

 
1. MØTEGODTGJØRING: 

 
Møtegodtgjøring gis med 0,085% av ordførers godtgjøring. 

 
2. FAST GODTGJØRING: 

 
Ordfører og varaordfører har til sammen 106% stilling. Ordfører 

· gi s en godtgjøring som er 89% av stortingsrepresentantenes 

godtgjøring for 100% stilling. 

Varaordfører gis en fast årlig godtgjøring med en % av ordførers 

stilling/godtgjøring. 

 
Ledere i hovedutvalg og leder i kontrollutvalget gis en fast årlig 

godtgjøring med 2,5% av ordførers godtgjøring. 

 
Medlemmer i formannskapet gis en fast årlig godtgjøring med 

3% av ordførers godtgjøring. 



Leder i Administrasjonsutvalget gis en fast årlig godtgjøring med 

0,4 % av ordførers godtgjøring. 

 

Politiske representanter i forhandlingsutvalget gis en fast 

godtgjøring med 1,9% av ordførers godtgjøring. 

 
Alle med fast årlig godtgjøring som har flere enn 4 forfall pr. år, 

trekkes med en møtegodtgjøring pr. møte f.o.m. 5. forfall. 

 
Ledere i øvrige utvalg, styrer og  råd gis ingen spesiell godtgjøring. 

 
 
3. TAP AV INNTEKTER OG PÅFØRTE UTGIFTER SOM FØLGE AV 

KOMMUNALT TILLITSVERV ERSTATTES: 

 
For legitimert tap med inntil 0,33% av ordførers godtgjøring pr. 

dag. 

 
For ulegitimert tap med inntil 0,2% av ordførers godtgjøring pr. dag 

eller 0,04% av ordførers godtgjøring pr. time. 

 
Omsorgsgodtgjøring settes inntil 0,06% av ordførers godtgjøring 

pr. møte. 

 

4. REISEGODTGJØRING: 

 
Reisegodtgjøring gis etter satsene i kommunens reiseregulativ. 

 
 

Vedtatt av kommunestyret den 03.09.2019 

 
 

 


