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Vedlegg: Rådmannens forslag per 1.8.2019, reglement – arbeidsvilkår for folkevalgte  
 for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Reglement – arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015 - 2019 
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal kommunestyret vedta reglement knyttet til arbeidsvilkår for 
folkevalgte for kommende kommunestyreperiode.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I forbindelse med behandlingen av Gausdal kommunes budsjett for 2019 økonomiplan og 
kommuneplanens handlingsdel for 2019 - 2022, fattet kommunestyret 13.12.2018 følgende 
vedtak i sak 82/18, vedtakspunkt 19, sitat: 
Ordførers godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i 
tråd med Stortingets satser. Ordførers godtgjøring legges til grunn for beregning av godtgjørelse 
til ledere og medlemmer av faste utvalg. Dette gir en innsparing på kr. 240 000, som overføres 
fond. 
 
Kommunestyret fattet 20.6.2019 følgende vedtak i sak om politisk organisering for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, sak 61/19, sitat: 
 
Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant 

kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant 
kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 6 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets varamedlemmer. 



  
 
 

  
 
 

 

Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og varamedlemmer. 
Mandatet til tjenesteutvalget utformes på en slik måte at det legges til rette for økt 
innbyggerinvolvering. 

5. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

6. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og kommuneloven § 
5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant 
kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant 
kommunestyrets varamedlemmer. 

7. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to representanter 
med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av arbeidstakerorganisasjonene. 

8. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
9. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering av 
brukerråd for deltidsinnbyggere. 
 

Gausdal kommune har inneværende kommunestyreperiode følgende satser for godtgjøring 
 Ordfører, fast godtgjøring tilsvarende stortingsrepresentantenes godtgjøring. 
 Varaordfører, fast godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godgjøring, i tillegg til 

formannskapsgodtgjørelse. 
 Formannskapsmedlemmer, fast godtgjøring tilsvarende 4 % av ordførers 

godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, fast godtgjøring tilsvarende 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, fast godtgjøring tilsvarende 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klagenemnda, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenestekomiteen, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenestekomiteen, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av utvalg som ikke har fast godtgjøring, 1 promille av ordførers 

godtgjøring per møte. 
 Nestleder i utvalg når denne fungerer som leder, 2 promille av ordførers 

godtgjøring per møte. 
 Vararepresentanter i formannskapet, 2 promille av ordførers godtgjøring per møte. 



  
 
 

  
 
 

 

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet, 1 promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 
Relevante bestemmelser i ny kommunelov 
§ 8-1 Rett og plikt til å delta i møte 
Medlemmer av kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har 
gyldig forfall.  
 
§ 8-2 Rett til fri fra arbeid 
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i 
kommunale folkevalgte organer. Arbeidstakere som har et kommunalt verv på heltid eller 
deltid har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden. 
 
§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 
Den som har kommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for 
reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret gir selv forskrift om slik godtgjøring. 
Den som blir påført utgifter som følge av tillitsvervet, har krav på å få dekket utgiftene opp til 
et visst beløp per dag. Kommunestyret gir selv forskrift om dekning av slike utgifter. 
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et tillitsverv, har krav på erstatning opp til et 
visst beløp per dag. Kommunestyret gir selv forskrift om slik erstatning. Det skal fastsettes 
ulike satser for dokumentert og ikke-dokumentert tap. 
 
§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid.  
Kommunestyret gir selv forskrift om slik godtgjøring. 
 
§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp 
Kommunestyret kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta en fast godtgjøring 
i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4. 
 
§ 8-6 Ettergodtgjøring 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet. Kommunestyret skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring skal ha, 
men perioden kan ikke være lenger enn alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen. 
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder 
for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter etter 
folketrygdloven kapittel 19 og 20, skal ikke anses som inntekt ved avkortingen. 
 
§ 8-7 Pensjonsordning 
Kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for 
folkevalgte. 
 
§ 8-8 Rett til sykepenger 
Kommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har 
samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen. 



  
 
 

  
 
 

 

 
§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade 
Kommunen skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har 
samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen. 
 
§ 8-10 Permisjoner 
Kommunestyret skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12.10, 
samt 12-12 og 12-15. Under permisjonene beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to 
uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom, skal 
kommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme 
reglene som gjelder for ansatte i kommunen. 
 
§ 11-10 Inhabilitet for folkevalgte, siste ledd: 
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det 
skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 
 
 
VURDERING: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av strategiplan og økonomiplan for 
perioden 2019 – 2022, samt årsbudsjett for 2019, en reduksjon i godtgjøringen til folkevalgte 
for kommunestyreperioden 2019 – 2023. Det ble i denne forbindelse bestemt at ordførers 
godtgjøring skulle settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og ettersom øvrige 
godtgjøringer beregnes som en prosent- eller promillesats ut fra denne, vil det affektere 
godtgjøringer for alle verv. Fra 1.5.2018 utgjorde årlig fast godtgjørelse for 
stortingsrepresentantene kr 956.463. Denne er fra 1.5.2019 oppjustert til kr 987 997. 
 
Bestemmelser knyttet til arbeidsvilkår for folkevalgte i gjeldende kommunelov, er i all 
hovedsak videreført i ny kommunelov. Den nye kommuneloven inneholder imidlertid 
bestemmelser som gir folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse utvidede 
rettigheter. I Gausdal vil disse bestemmelsene gjelde ordfører. Noen av disse rettighetene 
følger direkte av loven og tilsvarer rettighetene til ansatte i kommunen forøvrig, herunder rett 
til sykepenger, ytelser ved yrkesskade og ytelser ved visse former for permisjon 
(svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og permisjon ved barns og 
barnepassers sykdom). Andre rettigheter må kommunestyret selv ta stilling til, eventuelt 
spesifikt vedta og fortrinnsvis inkludere bestemmelser for i reglementet. Slike rettigheter 
inkluderer rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15, 
opprettelse av eller tilslutning til pensjonsordning for folkevalgte, samt innvilgelse av 
ettergodtgjøring når vervet fratres.  
 
Når det gjelder innvilgelse av permisjon etter de overnevnte bestemmelser i arbeidsmiljøloven, 
jfr. kommuneloven § 8-10, skal kommunestyret selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte 
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Bestemmelsene omfatter permisjon/fri fra arbeidet 
som for ansatte defineres som velferdspermisjon, til eksempelvis svangerskapskontroll, ved 



  
 
 

  
 
 

 

barns og barnepassers sykdom, ammefri og fri i forbindelse med religiøse høytider. Videre 
omfatter bestemmelsene permisjon av mer langvarig art, herunder svangerskapspermisjon, 
omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for og pleie til nærstående og 
militærtjeneste. For å sikre tilfredsstillende arbeidsvilkår for ordfører, foreslår rådmannen at 
eventuelle permisjonssøknader fra ordfører behandles på lik linje med kommunens øvrige 
ansatte. Ved  permisjonssøknader som krever utøvelse av skjønn, foreslår rådmannen at disse 
legges frem for politisk behandling Når det gjelder godtgjøring ved permisjon, fremgår det av 
kommuneloven § 81-10. Under permisjon beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to 
uker, med mindre han gir avkall på den. Unntak er svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom, der den 
folkevalgte beholder godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i 
kommunen. 
 
Bestemmelser om innvilgelse av ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse fremgår av kommuneloven § 8-6. Folkevalgte som faller inn under denne 
kategorien kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret skal selv gi 
forskrift om lengden slik godtgjøring. For å sikre en eventuelt avtroppende ordfører inntekt i 
en overgangsperiode, foreslås at det kan innvilges ettergodtgjøring i inntil tre måneder, som 
tilsvarer alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen. Dette er den maksimale 
perioden loven åpner for. Retten til slik godtgjøring avkortes etter loven krone for krone mot 
annen inntekt. Rådmannen har innarbeidet bestemmelser om ettergodtgjøring i sitt forslag til 
reglement som følger vedlagt.  
 
I ny kommunelov presiseres at kommunestyret selv kan bestemme at folkevalgte som frikjøpes, 
skal motta en fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt eller arbeidsgodtgjøring. § 9 i 
gjeldende reglement omhandler frikjøp, der Gausdal kommune har anledning til å frikjøpe 
formannskapets medlemmer, samt ledere i planutvalg og faste komiteer, med inntil 2 dager per 
måned. Frikjøpet er begrenset til 24 dager per år. I henhold til Gausdal kommunes reglement, 
er det ordførers oppgave å forhandle med arbeidsgiver om frikjøp. Oppnås ikke enighet, skal 
kommunen ved formannskapet forsøke å løse saken på annen måte. Muligheten for frikjøp har 
ikke vært benyttet i inneværende kommunestyreperiode. Dette antas å være fordi det ikke har 
vært saker eller prosesser av et slikt omfang og en slik kompleksitet, at det ikke har vært ansett 
som påkrevet. Rådmannen har i forslag til nytt reglement innarbeidet et punkt om muligheten 
for å innvilge fast godtgjøring dersom frikjøp av én enkelt folkevalgt gjelder for en lengre 
periode.  
 
Gjennom ungdomsrådets evaluering av forsøksordning for inneværende skoleår kom det frem 
et ønske om å avholde flere møter per år. I denne forbindelse vises til egen sak til behandling 
knyttet til representasjon og reglement for ungdomsrådet. For å kunne gjennomføre flere 
møter, er rådet innstilt på å redusere medlemmenes godtgjøring per møte. Rådmannen har 
forståelse for ungdomsrådets ønske om å øke antall møter i ungdomsrådet mot at 
godtgjøringen reduseres. Gjennom en slik løsning, vil ungdomsrådet kunne gjennomføre flere 
møter uten at den totale møtegodtgjøringen for rådet økes. Rådmannen må i denne forbindelse 
presisere at det ikke kun er møtegodtgjøringen til representantene som utgjør ressursinnsatsen 
rettet mot et folkevalgt organ. Kulturenheten bruker mye ressurser på oppfølging av rådet, 



  
 
 

  
 
 

 

blant annet ved at det skrives egne og forenklede saksfremlegg til rådets møter, til planlegging 
og organisering av møter, forfallshåndtering og gjennom deltakelse i møtene. Videre bruker 
kommunens sekretariat ressurser knyttet til produksjon og utsendelse av sakspapirer. Ettersom 
ungdomsrådet nå har fått en utvidet rolle, likestilt med felles råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, deltar også andre fra administrasjonen i møter for å orientere om saker 
og for å innhente innspill fra rådet. Totalt sett innebærer dette en ressursinnsats som tilsvarer 
det administrasjonen bruker på øvrige folkevalgte organer. For å holde utfordrende 
økonomiske rammer, har andre folkevalgte organer redusert sin aktivitet til samme antall møter 
per år som ungdomsrådet avholder, herunder tjenestekomiteen og felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret har også vedtatt at nedtak så langt det 
er mulig skal gjøres i forbindelse med administrative oppgaver, noe alle de overnevnte 
oppgavene knyttet til ungdomsrådet er. Med bakgrunn i dette, anbefaler rådmannen at 
nåværende møtehyppighet videreføres – eller i det minste ikke økes – for alle folkevalgte 
organer, herunder ungdomsrådet. Videre foreslås at gjeldene sats for godtgjøring for møtende 
medlemmer og medlemmer av ungdomsrådet videreføres med kr 500 per møte. 
 
Det har i forbindelse med kommunestyrets evaluering av organiseringen av inneværende 
valgperiode, ikke fremkommet spesifikke utfordringer eller ønsker knyttet direkte til 
arbeidsvilkår for folkevalgte. Satsene for fast godtgjøring til ledere og medlemmer av faste 
utvalg ble justert fra forrige til inneværende kommunestyreperiode. Det samme ble satsen for 
ulegitimert inntektstap, og også denne er en promillesats av ordførers godtgjøring. Når satsene 
for alle typer godtgjøring er satt i forhold til ordførers godtgjøring, og ordførers godtgjøring 
årlig oppjusteres i takt med stortingsrepresentantenes godtgjøring, sikrer man en utvikling av 
godtgjøringen i tråd med alminnelig lønnsvekst. Det vil imidlertid ikke bli en positiv utvikling 
fra 2018 til 2019, som følge av at ordførers godtgjøring reduseres til 90% av Stortingets satser. 
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste avhenger – og vil fortsatt avhenge - av den folkevalgtes eget 
lønnsnivå, men maksimal øvre grense for erstatning er satt tilsvarende ordførers godtgjøring.  
 
Kommunestyret står fritt til å vurdere størrelsen på godtgjøringene til de ulike utvalg og 
funksjoner. Dette gjelder både fast godtgjøring for spesifikke funksjoner/folkevalgte organer, 
samt generell møtegodtgjøring for de som ikke har fast godtgjøring. Generell møtegodtgjøring 
utgjør inneværende periode 1 promille av ordførers godtgjøring, uavhengig av utvalg, utvalgets 
ansvar/myndighet, møtehyppighet og møtelengde.  
 
De to organene som har fravikende generell godtgjøring er formannskapet, der møtende 
varamedlemmer får 2 promille av ordførers godtgjøring per møte, samt ungdomsrådet, der 
representantene får kr 500 per møte. Dette innebærer eksempelvis at møtende medlemmer og 
varamedlemmer i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godtgjøres med kr 
956 per møte inneværende periode, og dette tilsvarer det klagenemndas representanter får per 
møte, det medlemmer og varamedlemmer får for å møte i kommunestyret, samt det møtende 
varamedlemmer får for deltakelse i planutvalg og tjenestekomité. Kommunestyret har, om 
ønskelig, anledning til å i større grad differensiere når det gjelder godtgjøringens størrelse. 
Rådmannen har ikke tatt stilling til dette, og det er således nåværende satser som er videreført i 
rådmannens forslag til reglement for neste kommunestyreperiode.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Når det gjelder gjennomføringen av møter i folkevalgte organer, har rådmannen tatt 
utgangspunkt i at gjeldende praksis videreføres. Dette innebærer en videreføring av at 
kommunestyremøter som hovedregel avholdes på kveldstid med oppstart fra klokken 18. Det 
har i inneværende periode vært praksis at kommunestyrets møter i juni og desember har vært 
dagmøter, og dette foreslås videreført og formalisert gjennom kommunestyrets vedtak i saken. 
For øvrige folkevalgte organer foreslås en videreføring av at møtene som hovedregel skal 
gjennomføres på dagtid. 
 
Folkevalgte plikter å delta i møter i organer der de er innvalgt, hvis de ikke har gyldig forfall. 
Rådmannen anser det som hensiktsmessig med en tydeliggjøring av hvilke typer forfall som 
normalt vil være å anse som «gyldig» i reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte og reglement 
for folkevalgte organer. Dette vil gjøre det enklere for de folkevalgte selv å vurdere om de har 
mulighet til å melde forfall i ulike situasjoner, og det vil gjøre det enklere for utvalgsleder å 
vurdere om det er grunnlag for å godkjenne forfallet til det aktuelle møtet.  
Kommuneloven legger opp til en streng praksis for håndtering av forfall til politiske møter. 
Dette gjelder både muligheten for faste medlemmer til å melde forfall og varamedlemmers 
mulighet til å ikke møte når forespurt.  
 
Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene er strenge. En for 
vid definisjon eller praktisering vil kunne medføre en uthuling av møteplikten. Foruten å være 
lovstridig, ville det medføre konsekvenser for organets saksbehandling og 
beslutningsdyktighet. Samtidig er det viktig å tilrettelegge for at kommunens innbyggere skal 
ha anledning til og ønske å påta seg vervet som folkevalgt. Det er derfor viktig å finne en riktig 
balanse. 
 
Normalt vil gyldig forfall falle inn under følgende kategorier: 

 Sykdom: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av egen sykdom. 
 Velferdsgrunner: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av eksempelvis egne 

barns sykdom (når det ikke er andre som kan passe barnet), begravelser for nærstående 
personer, sykehusopphold, behandling, større familiebegivenheter som bryllup e.l. 

 Presserende arbeid: Den folkevalgte har etter loven krav på fri fra arbeidet, men det 
kan være tilfeller der det vil være umulig eller svært utfordrende å være borte fra jobb. 
Dette unntaket vil gjelde folkevalgte vil ikke kan delta i et møte uten å forsømme 
viktige forretninger og plikter som ikke kan utsettes. Det vil kunne utvises individuelt 
skjønn i slike tilfeller, ut fra den folkevalgtes stilling og oppgaver. 

 
Eksempler på ugyldig forfall er ordinært arbeid som ikke faller inn under punktet om 
presserende arbeid over, fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter. 
Feriereiser er som utgangspunkt ikke gyldig forfallsgrunn, og folkevalgte bør oppfordres til å 
legge reiser utenom møter i folkevalgte organer. Forretningsreiser vil kunne falle inn under 
punktet over. 

 
 
OPPSUMMERING / KONKLUSJON 



  
 
 

  
 
 

 

Rådmannen har innarbeidet relevante bestemmelser i ny kommunelov som omhandler 
folkevalgtes arbeidsvilkår i forslag til reglement, som er vedlagt denne saken. 
 
Kommunestyret kan, om ønskelig, ta stilling til nivået på faste godtgjøring for faste utvalg og 
funksjoner knyttet til disse. Videre kan kommunestyret ta stilling til om gjeldende satser for 
generell møtegodtgjøring skal videreføres, eller om den i større grad skal differensieres, samt til 
sats for ulegitimert inntektstap. 
 
Nåværende praksis knyttet til gjennomføring av møter foreslås videreført, herunder at 
kommunestyrets møter i hovedsak er kveldsmøter – med unntak av møtene i juni og desember, 
samt at møter i øvrige folkevalgte organer som hovedregel gjennomføres på dagtid. 
 
… Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, med de presiseringer som fremgår av 
vedtakspunktene 2 – 11. 
 

2. Ordførers godtgjøring for kommunestyreperioden 2019 – 2023, settes til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen justeres årlig i tråd med 
Stortingets satser per 1.1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende satser for fast godgjøring for kommunestyreperioden 
2019 – 2023: 

 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjøring i tillegg til 
formannskapsgodtgjørelse. 

 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenesteutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenesteutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klageutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 

 
4. Kommunestyret vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 Faste kommunestyremedlemmer, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av kontrollutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille 

av ordførers godtgjøring per møte. 



  
 
 

  
 
 

 

 Faste medlemmer av klageutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Faste medlemmer av råd for eldre og råd for personer med 
funksjonsnedsettelser, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av ordførers 
godtgjøring per møte. 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet, kr. 500 per møte. Satsen gjelder både 
faste medlemmer og varamedlemmer. 

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet og ungdomsrådet, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Vararepresentanter som møter i formannskapet, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 Nestleder i utvalg som fungerer som møteleder, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 
 

5. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

6. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring 
for en periode på inntil tre – 3 – måneder når de fratrer vervet.  
 

7. Øvrige bestemmelser vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag til reglement. 
 

8. Ordinære kommunestyremøter avholdes normalt siste torsdag i måneden, med oppstart 
klokken 18. Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. 
Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre kommunestyremøter flyttes til dagtid, 
eksempelvis dersom større saker skal behandles eller der saklisten er spesielt 
omfattende. 
 

9. Møter i formannskap, planutvalg, kontrollutvalg og tjenesteutvalg gjennomføres 
fortrinnsvis på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

10. Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

11. Møter i klageutvalget gjennomføres på dagtid når det foreligger saker til behandling. 
 

12. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i gjeldende satser for 
godgjøring, inntas i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Eventuelle 
merkostnader i 2019 dekkes ved bruk av fond. 
 

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 
 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 11/19 
den 26.08.2019. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte innledningsvis. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til saken. Rådet 
gir sin tilslutning til rådmannen sitt forslag. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 56/19 den 20.08.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, med de presiseringer som fremgår av 
vedtakspunktene 2 – 11. 
 

2. Ordførers godtgjøring for kommunestyreperioden 2019 – 2023, settes til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen justeres årlig i tråd med 
Stortingets satser per 1.1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende satser for fast godgjøring for kommunestyreperioden 
2019 – 2023: 

 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjøring i tillegg til 
formannskapsgodtgjørelse. 

 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenesteutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenesteutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klageutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 

 
4. Kommunestyret vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 Faste kommunestyremedlemmer, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 



  
 
 

  
 
 

 

 Faste medlemmer av kontrollutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille 
av ordførers godtgjøring per møte. 

 Faste medlemmer av klageutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Faste medlemmer av råd for eldre og råd for personer med 
funksjonsnedsettelser, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av ordførers 
godtgjøring per møte. 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet, kr. 500 per møte. Satsen gjelder både 
faste medlemmer og varamedlemmer. 

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet og ungdomsrådet, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Vararepresentanter som møter i formannskapet, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 Nestleder i utvalg som fungerer som møteleder, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 
 

5. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

6. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring 
for en periode på inntil tre – 3 – måneder når de fratrer vervet.  
 

7. Øvrige bestemmelser vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag til reglement. 
 

8. Ordinære kommunestyremøter avholdes normalt siste torsdag i måneden, med oppstart 
klokken 18. Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. 
Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre kommunestyremøter flyttes til dagtid, 
eksempelvis dersom større saker skal behandles eller der saklisten er spesielt 
omfattende. 
 

9. Møter i formannskap, planutvalg, kontrollutvalg og tjenesteutvalg gjennomføres 
fortrinnsvis på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

10. Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

11. Møter i klageutvalget gjennomføres på dagtid når det foreligger saker til behandling. 
 

12. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i gjeldende satser for 
godgjøring, inntas i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Eventuelle 
merkostnader i 2019 dekkes ved bruk av fond. 
 

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 


