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FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL FJELLSTYRE FOR 
PERIODEN 2019 - 2023  
 
Vedlegg: Utskrift av møtebok for Gausdal fjellstyre fra møte 29.10.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det fastsettes godtgjørelse for Gausdal fjellstyre for kommunestyreperioden 2019 – 
2023.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Av fjelloven § 7 framgår følgende:  
«Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av 
kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det 
ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.» 
 
Den 29.08.2019 vedtok kommunestyret «Arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019-2023».  
Der ble ordførers godtgjørelse vedtatt å tilsvare 90 % av en stortingsrepresentants godtgjøring. 
Den justeres årlig i tråd med Stortingets satser per 1.1. Per 01.01.19 utgjør dette en årslønn på 
860 800,- kroner. 
 
Kommunestyret vedtok følgende satser for fast godtgjøring for varaordfører, samt ledere og 
medlemmer av ulike faste utvalg for kommunestyreperioden 2019 – 2023:  
 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, 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) 

- Representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet får utbetalt kr. 500,- pr. møte.  
 
Maksimal timesats for udokumentert inntektstap settes til 0,175 promille av ordførers 
godtgjørelse.  
Maksimal dagsats for udokumentert inntektstap settes til 1,4 promille av ordførers 
godtgjørelse.  
 
Fjellstyret behandlet sak om godtgjøring i møte 29.10.2019. Deres forslag til nye 
godtgjøringssatser, samt satser for tapt arbeidsfortjeneste er som følger: 
 
 Fjellstyreleder, fast årlig godtgjørelse:  4,0 % av ordførers godtgjørelse 
 Møtegodtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: 1,0 promille av ordførers godtgjørelse pr. 

møte 
 Tapt arbeidsfortjeneste 

- For ulegitimert tap av inntekt blir kompensasjonen beregnet etter en timelønn 
tilsvarende  0,175 promille av ordførers godtgjørelse.  

- Maksimal kompensasjon for legitimert tap av inntekt settes 50 % høyere enn satsen 
for ulegitimert. 

Ut over disse punktene foreslår fjellstyrets administrasjon at arbeidsvilkår for folkevalgte i 
Gausdal kommune for kommunestyreperioden 2019 – 2023 følges. 
I inneværende periode har fjellstyrets satser ligget litt lavere enn de kommunale satsene. Dette 
har vært begrunnet i mindre saksmengde/saksfelt i fjellstyret i forhold til kommunestyret, 
samt fjellstyrets økonomi.  
I starten av forrige periode var ordførers godtgjøring lik en stortingsrepresentants. I 
kommunestyresak 82/18, behandlet den 13.12.19, ble følgende vedtatt: 
«19. 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.» 
Det siteres fra fjellstyrets møtebok:  
«For fjellstyret betyr denne justeringen at de kommunale satsene for 2019 – 2023 stemmer 
godt overens med en fornuftlig prosentvis økning av fjellstyrets nåværende satser.» 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Nåværende og forslag til nye satser for fjellstyremedlemmer 

  
  

Nåværende 
sats Ny sats 

Økning i 
% 

Fast årlig godtgjørelse fjellstyreleder  
(nåværende sats 3,4 % av ordførerlønn, forslag ny sats 
4,0 %) 30106 34432,- +14,3 % 
Fast møtegodtgjørelse fjellstyremedlemmer, pr. møte 
(nåværende sats 0,85 promille av ordførerlønn, forslag 
til ny sats 1,0 promille av ordførerlønn) 752 860,- +14,3 % 
Tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert, pr. time 
(0,175 promille av ordførerlønn, sats uforandret) 155 151 - 2,5 % 

 
Merkostnader knyttet til godtgjørelser for fjellstyrets medlemmer dekkes av fjellkassa. 
 
 
VURDERING: 
I forbindelse med fastsetting av godtgjørelse har fjellstyrets administrasjon vurdert fjellstyrets 
arbeidsoppgaver og økonomi.   
 
Fjellstyrets administrasjon foreslår at det kommunale reglementet for godtgjøring til 
folkevalgte følges, ettersom satsene nå er redusert og mer tilpasset fjellstyrets økonomi.  
 
Fjellstyret har i møte 29.10.2019 behandlet saken og fremmer følgende forslag for 
godtgjørelse til fjellstyremedlemmene for perioden 2019 – 2023:  
 

 Fjellstyreleder, fast årlig godtgjørelse:  4,0 % av ordførers godtgjørelse 
 Møtegodtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: 1,0 promille av ordførers godtgjørelse pr. 

møte 
 Tapt arbeidsfortjeneste 

- For ulegitimert tap av inntekt blir kompensasjonen beregnet etter en timelønn 
tilsvarende  0,175 promille av ordførers godtgjørelse.  

- Maksimal kompensasjon for legitimert tap av inntekt settes 50 % høyere enn satsen 
for ulegimitert. 

Ut over disse punktene foreslår fjellstyrets administrasjon at arbeidsvilkår for folkevalgte i 
Gausdal kommune for kommunestyreperioden 2019 – 2023 følges. 
Merkostnader knyttet til godtgjørelser for fjellstyrets medlemmer dekkes av fjellkassa.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Gausdal fjellstyre skal ha følgende satser for godtgjøring for perioden 2019 – 2023:  
 

1. Fast årlig godtgjørelse fjellstyreleder: 4,0 % av ordførers godtgjørelse 
2. Fast møtegodtgjørelse fjellstyremedlemmer, pr. møte: 1,0 promille av ordførers 

godtgjørelse 
3. Tapt arbeidsfortjeneste 

- For ulegitimert tap av inntekt blir kompensasjonen beregnet etter en timelønn 
tilsvarende  0,175 promille av ordførers godtgjørelse.  

- Maksimal kompensasjon for legitimert tap av inntekt settes 50 % høyere enn 
satsen for ulegitimert. 

4. Ut over vedtakspunktene 1-3, gjelder bestemmelser i Gausdal kommunes reglement 
om arbeidsvilkår for folkevalgte.  

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 78/19 den 27.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Gausdal fjellstyre skal ha følgende satser for godtgjøring for perioden 2019 – 2023:  
 

1. Fast årlig godtgjørelse fjellstyreleder: 4,0 % av ordførers godtgjørelse 
2. Fast møtegodtgjørelse fjellstyremedlemmer, pr. møte: 1,0 promille av ordførers 

godtgjørelse 
3. Tapt arbeidsfortjeneste 

- For ulegitimert tap av inntekt blir kompensasjonen beregnet etter en timelønn 
tilsvarende  0,175 promille av ordførers godtgjørelse.  

- Maksimal kompensasjon for legitimert tap av inntekt settes 50 % høyere enn 
satsen for ulegitimert. 

4. Ut over vedtakspunktene 1-3, gjelder bestemmelser i Gausdal kommunes reglement 
om arbeidsvilkår for folkevalgte.  


