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Utskrift av møtebok for Gausdal fjellstyre i møte 29.10.2019 

 

Sak 40.10.2019: Forslag til Gausdal kommune vedr. møtegodtgjørelse 

fjellstyremedlemmer 

 

Saksdokumenter:  

 Regler og satser for utbetaling av godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i kommunestyret 

i Gausdal 13.12.2018 (sist regulert: 01.01.2019) 

 Saksprotokoll - Arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2019-2023. 

Vedtatt av kommunestyret 29.08.2019. 

 

Saksopplysninger:  

Dette sier fjelloven om godtgjøring av fjellstyrets medlemmer: 

§ 7.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. 

 

Fjellstyret har i lang tid fulgt kommunens regler og satser for utbetaling av godtgjørelse til 

folkevalgte. Dette har vært en praktisk og grei ordning, men iht. fjelloven er ikke fjellstyret 

nødt til å følge kommunens praksis. Fjellstyret er et uavhengig organ og 

fjellstyremedlemmenes godtgjøring blir betalt ut av fjellkassa. 

Fjellstyrene seg i mellom har svært ulik praksis på dette området. Noen følger kommunale 

satser, andre bruker egne satser. 

 

I inneværende periode ble de kommunale satsene økt forholdsvis mye. Fjellstyret la seg derfor 

litt lavere en de kommunale satsene. Godtgjørelsen ble satt ut fra følgende kriterier:  

 

1. Saksmengde/saksfelt i fjellstyret vs. kommunestyret 

Fjellstyrets saksbehandler har begrenset innsikt i arbeidsoppgavene til 

kommunestyrerepresentantene, men det antas at mengde sakspapirer og tidsforbruk til 

forberedelser er av et noe større omfang i kommunestyret enn i fjellstyret. 

 

2. Fjellstyrets økonomi 

På mange områder øker fjellstyrets utgifter langt raskere enn inntektene. For eksempel så er 

salg av småviltjakt og fiskekort viktige inntektskilder for fjellstyret. Miljødirektoratet har 

gjennom forskrift bestemt hvor mye jaktkort og fiskekort skal koste (prisramme). Gausdal 
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fjellstyre ligger allerede oppunder maksprisen, og kan dermed ikke umiddelbart dekke opp 

økte utgifter gjennom for eksempel økte priser. 

 

3. Fortsatt bruk av det kommunale reglementet vedr. arbeidsvilkår for folkevalgte 

Det kommunale reglementet har fungert godt også i fjellstyresammenheng. Det foreslås derfor 

at dette videreføres, men med satser som er tilpasset fjellstyrets økonomi og fjellstyrets 

arbeidsoppgaver. Forslaget er derfor basert på en moderat økning med utgangspunkt i 

nåværende satser.  

 

Den 29.08.2019 vedtok kommunestyret «Arbeidsvilkår for folkevalgte for 

kommunestyreperioden 2019-2023». Dette vedtaket tar utgangspunkt i ordførerens lønn, som 

heretter skal være 90 % stortingsrepresentantenes godtgjøring. Ordfører lønna er da på 860 

800,- kroner. Beregningene av nye kommunale satser er gjort ut fra dette tallet. 

 

I forrige periode justerte fjellstyret ned satsene sammenlignet med de kommunale. For 

kommunen er ordførerlønna styrende for de andre satsene. Ordførerlønna er nå redusert til 90 

% av stortingsrepresentantenes godtgjøring. I begynnelsen av forrige periode var den lik som 

stortingsrepresentantenes godtgjøring. For fjellstyret betyr denne justeringen at de kommunale 

satsene for 2019-2023 stemmer godt overens med en fornuftig prosentvis økning av 

fjellstyrets nåværende satser.  

 

 

Nåværende og forslag til nye satser for fjellstyremedlemmer 

  Nåværende 

sats Ny sats 

Økning/reduksjon 

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 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 

% 
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Innstilling: 

Fjellstyret fremmer følgende forslag for godtgjørelse til fjellstyremedlemmene i perioden 

2019-2023: 

 

Fjellstyreleder 

Fast årlig godtgjørelse fjellstyreleder :        4,0 % av ordførers godtgjørelse 

 

Møtegodtgjørelse 

Fast møtegodtgjørelse fjellstyremedl. pr. møte:            1,0 promille av ordførers godtgjørelse 

 

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 følges kommunestyrets vedtak om arbeidsvilkår for folkevalgte – 

kommunestyreperioden 2019 – 2023. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

Rett utskrift bekreftes. 

 

 

Med hilsen 

Gausdal fjellstyre 

 

Ingeborg Ørslien 


