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SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at Hans Oddvar Høistad innvilges ettergodtgjøring i tre 
måneder etter fratredelse fra ordførervervet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Følgende fremgår av kommuneloven § 8-6 om ettergodtgjøring: 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik 
ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i 
kommunen eller fylkeskommunen. 

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 kapittel 20 skal ikke anses som inntekt 
etter andre ledd. 

 
Kommunestyret vedtok 28.7.2019 reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for perioden 
2019 – 2023, sak 69/19, der følgende fremgår om ettergodtgjøring for ordfører: 
 
8-5 Ettergodtgjøring  
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet, jfr. kommuneloven § 8-6. I Gausdal kommune kan ettergodtgjøring innvilges i 
inntil tre måneder, som tilsvarer alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen. 
Retten til ettergodtgjøring avkortes krone for krone mot annen inntekt, samt for ordinær 
inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter anses ikke som inntekt det 
skal avkortes mot. 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal kommune mottok 24.9.2019 søknad om ettergodtgjøring fra ordfører Hans Oddvar 
Høistad, grunnet ordførerskifte for kommunestyreperioden 2019 – 2023. Det søkes om 
ettergodtgjøring for en periode på tre måneder etter det konstituerende kommunestyremøtet, 
det vil si fra og med 18.10.2019. Høistad melder fra til Gausdal kommune dersom han får nytt 
arbeid i ettergodtgjøringsperioden. 
 
Ordførers månedlige godtgjøring utgjør kr 71.733. Ettergodtgjøring for denne perioden vil 
utgjøre kr. 245.542 inkludert arbeidsgiveravgift. Ettersom dette dreier seg om godtgjøring og 
ikke lønn, skal det ikke beregnes feriepenger eller pensjon av beløpet. 
 
I følge reglement om arbeidsvilkår for folkevalgte for perioden 2019-2023, vedtatt av 
kommunestyret 29.8.2019, skal godtgjøringer årlig justeres i tråd med Stortingets satser per 
1.1. 
 
 
VURDERING: 
Som følge av ordførerskifte etter kommunestyrevalget 2019, har Hans Oddvar Høistad søkt 
om ettergodtgjøring for perioden 18.10.2019 - 17.1.2020. 
 
Kommuneloven åpner for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan 
innvilges ettergodtgjøring når de fratrer vervet, men ikke for en lengre periode enn det som 
utgjør alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen. Det vil si tre måneder. 
Kommunestyret kan fastsette hvor lang periode slik ettergodtgjøring kan innvilges for. Gausdal 
kommunestyret behandlet reglement om arbeidsvilkår for folkevalgte 29.8.2019, der det 
fremgår at ettergodtgjøring kan innvilges for tre måneder etter søknad. 
 
Når en ordfører tiltrer, vil det være usikkert hvor lenge vedkommende vil være i vervet. Noen 
har permisjon fra en fast stilling man kan gå tilbake til etter fratredelse. Andre har ikke en slik 
mulighet, og vil da være arbeidssøker uten fast inntekt i en periode. Høistad vil etter det 
konstituerende møtet i kommunestyret ikke være i et arbeidsforhold. 
 
Etter rådmannens vurdering er en viss grad av økonomisk trygghet et viktig kriterium for at 
personer kan og vil stille seg til disposisjon for et fulltidsverv som folkevalgt. Det foreslås 
således at Høistad innvilges ettergodtgjøring i tre måneder. Om Høistad får annen inntekt i 
ettergodtgjøringsperioden, avkortes godtgjøringen fra Gausdal kommune krone for krone. Det 
samme gjelder for eventuell annen ordinær inntekt man frivillig avstår fra. 
 
 
Ettergodtgjøring anses ikke å være pensjonsgivende inntekt, og det beregnes således ikke 
pensjon av beløpet. Det er heller ikke feriepengeberettiget. Derimot vil det påløpe 
arbeidsgiveravgift. Ettersom dette ikke er å anse som en ordinær godtgjøring og ettersom 
perioden det søkes for i 2020 er svært begrenset, foreslås det at ettergodtgjøringen ikke 
oppjusteres 1.1. i tråd med Stortingets satser, men at den forblir uendret for den omsøkte 
perioden. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Merutgiften knyttet til godtgjøring for 2019, kr 202.839, må dekkes av disposisjonsfond. For 
perioden i januar 2020, innarbeides utgiften i budsjett for planområde 1. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 
1. Hans Oddvar Høistad innvilges ettergodtgjøring for perioden fra og med 18.10.2019, 

til og med 17.01.2020. 
2. Ettergodtgjøringen avkortes mot annen inntekt i denne perioden, samt mot eventuell 

annen ordinær inntekt Høistad avstår fra. Høistad er pliktig til å melde fra til Gausdal 
kommune om slike forhold. 

3. Det beregnes ikke feriepenger eller pensjon av ettergodtgjøringen. 
4. Ettergodtgjøringen oppjusteres ikke i tråd med Stortingets satser per 1.1.2020. 
5. Merutgift for 2019, kr 202.839, dekkes av disposisjonsfond. For perioden i januar 2020 

innarbeides utgiften i budsjett for planområde 1. 


