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SAMMENDRAG: 
Det foreslås en presisering i reglement om arbeidsvilkår for folkevalgte knyttet til 
tilfeller der organer som har sammenfallende politisk representasjon har møter etter 
hverandre på samme dag. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Arbeidsvilkår for folkevalgte organer ble behandlet i kommunestyret, 29.08.19, sak 69/19.  
 
Av reglementet fremgår følgende: 
«Ordførers godtgjørelse settes lik 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres 
årlig i tråd med Stortingets satser per 1.1. 
 
 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjørelse i tillegg til formannskapsgodtgjørelse. 
 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjørelse. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjørelse. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjørelse. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjørelse. 
 Leder av klagenemnd, 2 % av ordførers godtgjørelse. 
 Leder av tjenestekomité, 4 % av ordførers godtgjørelse. 
 Medlemmer av tjenestekomité, 2 % av ordførers godtgjørelse» 
 
Representanter som er oppnevnt av kommunestyret og formannskapet til å sitte i folkevalgte 
organer og kommunale råd/utvalg hvor det ikke utbetales fast godtgjørelse etter reglementets 
punkt 5-2, gis følgende møtegodtgjørelse: 
 

- 2 promille for vararepresentanter i formannskap og nestleder i utvalg når denne 
fungerer som leder. 



  
 
 

  
 
 

 

- 1 promille av ordførers godtgjørelse for medlemmer/møtende varamedlemmer i øvrige 
folkevalgte organer, råd og utvalg (herunder også faste kommunestyremedlemmers og 
møtende varamedlemmers deltakelse i kommunestyremøter) 

 
Pr. 01.01.2019 er den generelle møtegodtgjørelsen på 860 kr.  
 
 
VURDERING: 
Det foreslås i denne saken en presisering av bestemmelser knyttet til godtgjøring for 
medlemmer av folkevalgte organer som har sammenfallende politisk representasjon og som 
har møter etter hverandre på samme dag. Per i dag har reglement om arbeidsvilkår ingen 
spesifisering knyttet til slike tilfeller, og representantene vil således ha krav på godtgjøring for 
flere påfølgende møter, uavhengig av det enkelte møtes varighet og antall saker som er til 
behandling i det enkelte organ. 
 
Dette vil eksempelvis gjelde formannskapet og partssammensatt utvalg, dersom møter i disse 
organene er lagt til samme dag. Partssammensatt utvalg har tidligere ikke hatt faste 
møtedatoer, men vil fra ny kommunestyreperiode være et mer aktivt utvalg med en fast 
møteplan. Formannskapet utgjør de politiske representantene i partssammensatt utvalg.  
 
I dette tilfellet har formannskapets medlemmer fast månedlig godtgjøring som kompensasjon 
for forberedelser og deltakelse i møter. For møter i partssammensatt utvalg skal de politiske 
representantene i henhold reglementet ha ordinær møtegodtgjøring. Etter gjeldende reglement, 
vil et formannskapsmedlem i slike tilfeller således motta fast godtgjøring, samt en godtgjøring 
på kr 860, uavhengig av om det er én eller flere saker til behandling i partssammensatt utvalg 
og uavhengig av om møtetiden blir vesentlig forlenget. I tillegg innvilges refusjon for tapt 
arbeidsfortjeneste for den totale møtetidens lengde. For dette konkrete eksempelet vil den 
økonomiske merutgiften være i størrelsesorden kr. 30.000 per år dersom det er 5 møter i 
partssammensatt utvalg per år og dersom alle disse avholdes i tilknytning til 
formannskapsmøter. 
 
Lillehammer kommune har siden 2015 hatt følgende bestemmelse nedfelt i sitt reglement 
knyttet til arbeidsvilkår for folkevalgte § 2-5 særskilte bestemmelser, vedtatt av 
kommunestyret 10.10.2019: 
«Det gis ikke godtgjøring til mer enn ett møte, når to eller flere organ som har 
sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre 
samme dag.» 
 
Det foreslås i denne saken å etablere en tilsvarende ordning som for Lillehammer ved at det 
tilføyes et tilleggspunkt i reglementets § 5-2 med følgende ordlyd: 
«Det gis ikke godtgjøring til mer enn ett møte, når to eller flere organ som har 
sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre 
samme dag.» 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende tilføyelse i reglement om arbeidsvilkår for folkevalgte 
organer § 5-2:  
«Det gis ikke godtgjøring til mer enn ett møte, når to eller flere organ som har 
sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre 
samme dag.» 
 


