
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 56/19 den 20.08.2019. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Vedtak/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. 
 

 
 


