
Kommunestyret  sak 013/2019 – vedtatt 13.03.19 
 
 
 
KOM - vedtak: 

1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 100% av en stortingsrepresentant sin 
godtgjørelse. Dette dekker alle ordførers gjøremål.  

2. Ordfører utbetales etterlønn ut kalenderåret etter avsluttet valgperiode. Dette gjelder 
ikke dersom den avgåtte ordføreren går over i ordinært arbeid umiddelbart.  
 

3. Varaordførers godtgjørelse settes til 17,5 % av ordførers godtgjørelse og dekker alle 
politiske verv. I tillegg utbetales dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.  
 

4. Formannskapets medlemmer gis en fast årlig godtgjørelse på 5% av ordførers 
godtgjørelse. I tillegg utbetales generell møtegodtgjørelse på kr 1000,- per dag, og 
dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. Fravær fra formannskapsmedlemmer fra mer 
enn 1/3 av møtene i formannskap og kommunestyre fører til reduksjon av 25 % av 
godtgjørelsen.  
 

5. Leder av Utvalg for lokalsamfunnsutvikling gis fast årlig godtgjørelse på 5% av 
ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer dokumentert, tapt arbeidsfortjeneste samt 
møtegodtgjørelse på kr 1.000,- per møte.  
 

6. Møtegodtgjørelse for medlemmer i kommunestyret, formannskap, valgstyre, 
klagenemnd, administrasjonsutvalg, utvalg for lokalsamfunnsutvikling, eldreråd, 
ungdomsråd og  funksjonsnedsettes råd, settes til kr 1.000,- per møte. Påfølgende 
møter samme dag godtgjøres ikke.  
 

7. Kontrollutvalgets leder mottar en årlig godtgjørelse på kr 11.560,- per år. Andre 
medlemmer av Kontrollutvalget mottar en godtgjørelse på kr 7.810,- per år.  
 

8. Leder av Eldreråd, Funksjonsnedsettes Råd og Ungdomsrådet gis en godtgjørelse 
på kr 2.000,- per møte.  
 

9. Generell godtgjørelse for medlemmer for politisk oppnevnte representanter til styrer, 
råd, utvalg og komiteer fastsettes til kr 1.000,- per møte. Dette gjelder likevel ikke 
dersom de har styrehonorar fra den virksomheten som de er styremedlem i. 
Oppdatert liste over nemnder og utvalg er vedlagt. 
  

10. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Dokumentasjon skal vise trekk i lønn fra 
arbeidsgiver. Det settes et øvre tak på kr 3.000,- per dag i dokumentert tapt 
arbeidsfortjeneste. 
  

11. Godtgjørelse til selvstendig næringsdrivende settes til legitim erstatning for tap i 
arbeidsinntekt på basis av skriftlig redegjørelse. Øvre tak er også her kr 3.000,- per 
dag.  
 

12. Godtgjørelse til barnepass utbetales med kr 150,- per time. De folkevalgte har selv 
ansvar for å fremsette krav.   
 



13. Bilgodtgjørelse til folkevalgte refunderes for alle som har 5 km eller mer en veg, til 
møter i folkevalgte organ. De folkevalgte har selv ansvar for å registrere dette i 
Visma Expense.  
 

14. Ved deltakelse i pålagte møter utenfor kommunen dekkes dokumenterte utgifter og 
kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil. De folkevalgte har selv ansvar for å levere 
krav. 
 

15. Faste godtgjørelser utbetales månedlig. Politisk sekretær registrer godtgjørelse til 
kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalg, klagenemnd, valgstyre, 
utvalg for lokal samfunnsutvikling, eldreråd og funksjonsnedsettes råd. 
Representantene er selv ansvarlig for å levere timeliste når de deltar i andre utvalg, 
nemnder, komiteer m.m.  

Formannskapet får fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvist spørsmål omkring dette 
reglementet, med kommunestyret som ankeinstans.  

Retningslinjene trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre, 9.10.19. 

Enstemmig vedtatt.  

 
 
 


