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1. Kommunelovens bestemmelser 
Folkevalgtes rettigheter og plikter fremgår av kommuneloven kapittel 8, §§ 8-1 – 8-10. 

 

2. Målsetting 
 
Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. 
 
Målet er å ha så gode rammevilkår for de folkevalgte at de kan ivareta sine oppgaver og sitt 
ansvar som folkevalgt på en god måte.  
 

3. Deltakelse i møter 
 

3-1 Rett og plikt til å delta i møter 
Medlemmer av kommunale folkevalgte organer plikter å delta i organets møter hvis de ikke har 
gyldig forfall.  
 
Normalt vil gyldig forfall falle inn under følgende kategorier: 

 Sykdom: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av egen sykdom. 
 Velferdsgrunner: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av eksempelvis egne 

barns sykdom (når det ikke er andre som kan passe barnet), begravelser for nærstående 
personer, større familiebegivenheter som bryllup, sykehusopphold, behandling e.l. 

 Presserende arbeid: Den folkevalgte har etter loven krav på fri fra arbeidet, men det kan 
være tilfeller der det vil være umulig eller svært utfordrende å være borte fra jobb. Dette 
unntaket vil gjelde folkevalgte vil ikke kan delta i et møte uten å forsømme viktige 
forretninger og plikter som ikke kan utsettes. Det vil kunne utvises individuelt skjønn i 
slike tilfeller, ut fra den folkevalgtes stilling og oppgaver. 

 
Eksempler på ugyldig forfall er ordinært arbeid som ikke faller inn under punktet om 
presserende arbeid over, fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter. 
Feriereiser er som utgangspunkt ikke gyldig forfallsgrunn, og folkevalgte bør oppfordres til å 
legge reiser utenom møter i folkevalgte organer.  
 
For ytterligere bestemmelser knyttet til forfall, vises til reglement for folkevalgte organer for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 
3-2 Rett til fri fra arbeid 
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i 
kommunale folkevalgte organer.  
 
3-3 Møtevirksomhet 
Det er et mål at flest mulig kan delta på kommunale møter uten at det medfører problemer for 
deres egen arbeidssituasjon. 
 
 Kommunestyrets møter avholdes normalt siste torsdag i måneden etter ordinær arbeidstid. 

Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. Det samme gjelder 
kommunestyrets dialogseminar. Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre 
kommunestyremøter flyttes til dagtid, eksempelvis dersom større saker skal behandles eller 
der saklisten er spesielt omfattende. 



 
 Møtene i formannskapet, kontrollutvalget, planutvalget og tjenesteutvalg skal fortrinnsvis 

gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender.  
 Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 Møter i klageutvalget gjennomføres når det foreligger saker til behandling, og gjennomføres 

fortrinnsvis på dagtid. 
Ordfører utarbeider en samordnet møteplan for sentrale politiske utvalg for hvert 
kalenderår. 

 Når det gjelder utsendelse av sakspapirer, vises til reglement for folkevalgte organer.   
 

4. Opplæring 
 

Opplæring av folkevalgte har høy prioritet. Det bør utarbeides en opplæringsplan for hver 
periode. Målet er at alle folkevalgte får den opplæring de har behov for. 
 
 Opplæring av medlemmer i kommunestyret, formannskapet, planutvalget, kontrollutvalget 

og tjenesteutvalget prioriteres. Tilbud om opplæringen gis først i perioden, og følges opp 
fortløpende etter behov. 
 

 Det er obligatorisk å delta i opplæringen. Dersom opplæringen ikke er organisert i 
forbindelse med et ordinært møte i det aktuelle organet, gis deltakerne møtegodtgjøring i 
tråd med reglementets punkt 5-3. 
 

 Det gis egen opplæring til medlemmer i klageutvalget, ut fra utvalgets ansvar og oppgaver. 
 

 Det gis egen opplæring til medlemmer av rådsorganene som er spesielt tilpasset 
målgruppene. 

 
 Opplæring av folkevalgte bør gjennomføres lokalt.  

 
 Ordfører er ansvarlig for opplæring av folkevalgte.  

 

5. Godtgjørelse 
 
5-1 Generelt om møtegodtgjørelse 
Reglene for møtegodtgjøring gjelder for folkevalgte og omfatter politiske møter og 
orienteringsmøter det er spesfikt innkalt til. Videre gjelder de befaringer det er spesifikt innkalt til 
når disse ikke avvikles i forbindelse med møter.  
 
Pliktig deltakelse på andre typer møter, seminarer og lignende der den folkevalgte møter på vegne 
av kommunen, berettiger til tapt arbeidsfortjeneste, men det gis ikke møtegodtgjøring i slike tilfeller.  
 
Det gis ikke møtegodtgjørelse eller refusjoner ifm. møter e.l. som det ikke er formelt innkalt til eller 
anledninger hvor det fremgår at oppmøte er frivillig. 
 
Det vises for øvrig til kommunelovens bestemmelser vedrørende folkevalgtes rettigheter og plikter, 
kapittel 8, spesielt §§ 8-3 og 8-4. 
 
 
5-2 Fast godtgjørelse 
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 
 
Ordfører har fullmakt til å fravike ovennevnte bestemmelser når enkeltmedlemmer med fast 
årlig møtegodtgjøring har stort fravær eller når vararepresentanter møter ofte i utvalgene.  
 
 Fast godtgjøring og ordinær møtegodtgjøring/ kjøregodtgjøring utbetales løpende i 

forbindelse med ordinære lønnsutbetalinger. 
 Ordførers godtgjøring pr. 1.1. i vedkommende år legges til grunn for beregning av 

godtgjørelse til ledere og medlemmer av folkevalgte organer. 
 
Ved sammenhengende tjeneste over 1 uke på full tid som ordfører, settes varaordførers 
godtgjøring lik ordførers godtgjøring for den aktuelle perioden. Dette gjelder ikke ved 
ordførers ferieavvikling. Varaordfører trekkes i slike tilfeller for den faste godtgjøringen knyttet 
til vervet som varaordfører i samme periode.  
 
 

 
5-3 Generell møtegodtgjørelse 
Følgende satser fastsettes for folkevalgte som møter i folkevalgte organer, samt i råd og utvalg 
der folkevalgte er valgt til å representere Gausdal kommune:  
 
 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) 

 
 Medlemmer i formannskapet, planutvalget, kontrollutvalget og tjenesteutvalg får ikke 

møtegodtgjørelse for møter i de respektive utvalg, men fast godtgjørelse etter 
reglementets punkt 4. 

 
 I tilfeller der opposisjonsleder representerer Gausdal kommune på møter, konferanser, 

befaringer, arrangementer e.l. på direkte oppdrag fra kommunestyret, formannskapet 
eller ordfører, innvilges møtegodtgjøring tilsvarende 1 promille av ordførers godtgjøring 
i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste. 
 

 Ansatte i Gausdal kommune som er representert i folkevalgte organer, råd og utvalg i 
kapasitet av sin stilling, gis ikke godtgjøring. 

 
 

5-4 Møtegodtgjørelse for ad-hoc utvalg 
Møtende medlemmer og varamedlemmer av ad-hoc utvalg oppnevnt og beordret av kommunestyre, 
formannskap eller ordfører, gis møtegodtgjøring tilsvarende 1 promille av ordførers godtgjøring. 
Kommunens ansatte som er representert i slike utvalg i kapasitet av sin stilling, gis ikke godtgjøring. 
 



 
Der utvalget ikke ledes av ordfører selv, gis møteleder møtegodtgjørelse tilsvarende 2 promille av 
ordførers godtgjørelse. 
 
Disse reglene gjelder også for medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av andre offentlige organer 
(ikke-kommunale) når de er valgt for å representere Gausdal kommune, og det ikke gis godtgjøring 
på annen måte. 
 

6. Tapt arbeidsfortjeneste og dekning av utgifter 
 
Reglene for tapt arbeidsfortjeneste gjelder for folkevalgte og omfatter innkalte politiske møter, samt 
innkalte orienteringsmøter og befaringer når disse ikke avvikles i forbindelse med møter.  
 
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i ordinær inntekt 
innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid. Dette inkluderer tap av ubekvemstillegg og feriepenger. 
Overtidsgodtgjøring / ekstrafortjeneste for øvrig erstattes ikke.  
Ordfører skal godkjenne ordning for hver enkelt representant. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste 
kan gis direkte til representanten, eller direkte til representantens arbeidsgiver. Dokumentasjon fra 
arbeidsgiver må framlegges.  
 
6-1 Legitimert tap  
Tapt arbeidsfortjeneste skal legitimeres skriftlig fra arbeidsgiver.  
 
Maksimal øvre grense settes tilsvarende ordførers godtgjøring.  
Ut fra ordførers godtgjøring for hvert enkelt år, beregnes maksimal timelønns- og dagslønnsverdi 
(ekskl. sosiale kostnader og feriepenger). 
Timelønnsverdi beregnes på følgende måte: ordførers årlige godtgjøring/1950 årstimer. 
Dagslønnsverdig beregnes på følgende måte: ordførers årlige godtgjøring/1950 x 7,5 time. 
 
Det utbetales feriepenger for legitimert inntektstap. 
 
Selvstendig næringsdrivende som klart kan dokumentere et tap i inntekt, kan etter godkjenning 
fra ordfører innvilges godtgjøring etter dette punkt. Reisetid inkluderes i fravær fra arbeid.  
 
6-2 Ulegitimert tap  
Ulegitimert tap kan dekkes når det er forbundet med praktiske vanskeligheter å fremskaffe 
nødvendig dokumentasjon. Dette kan gjelde for selvstendig næringsdrivende, personer med 
omsorgsansvar (for barn under 12 år, eldre, funksjonshemmede, ved sykdom m.v.), personer 
under utdanning, pensjonister, frilansere mv.  
 
Ulegitimert tap innvilges etter en formalisert søknadsprosess hvor søknaden skal inneholde:  

 Sannsynligjøring av tapet, med en utdypende forklaring/begrunnelse  
 Avklare/beskrive om tapet vil være tap av inntekt i form av penger, eller i form av 

verdiskapende arbeid  
 Fremleggelse av ligningsattest eller annen erklæring som dokumenterer yrket/ 

livssituasjonen.  
 
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. Reisetid inkluderes i fravær fra arbeid.  
 
Følgende inntekter er i utgangspunktet ikke å betrakte som grunnlag for beregning av tapt 
arbeidsfortjeneste: 

- renteinntekter 
- inntekt av prosentlignet bolig 
- møtegodtgjørelse  



 
 
Krav om ulegitimert tap godkjennes av ordfører. Tvilstilfeller legges fram for formannskapet 
for endelig godkjenning. 
 
6-3 Dekning av utgifter 
Det kan ytes kompensasjon for utgifter den enkelte folkevalgte har ved utøvelse av vervet, for 
eksempel utgifter til stedfortreder, barnepass, tilsyn av syke og eldre etc.  
Det settes en øvre grense for slik kompensasjon på kr 800 per dag. Utgiftene skal 
dokumenteres og attesteres av den som har utført oppgaven. Timesatsene må være innenfor det 
en normalt må påregne å betale for slike tjenester 
 
Ekstra kostnader til pass av barn for å skjøtte vervet som folkevalgt dekkes for den tiden en må 
leie inn slik hjelp. Kostnaden må være legitimert, og skal attesteres av den som har utført 
tjenesten. Det skal sannsynliggjøres at barnet ikke kan passes av annen forelder/foresatt med 
omsorgsansvar. Dekning gis for barn til og med 12 år. Timesatsene må være innenfor det en 
normalt må påregne å betale for slike tjenester. 
 
Ordfører har fullmakt til å avgjøre fortolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekning.  

 
6-4 Telefongodtgjørelse mv. 
Det må være mulig for innbyggerne å nå sentrale politikere samtidig som de kan ringe tilbake.  
 
Som kompensasjon for bruk av egen telefon/internett etc. ytes en godtgjøring på kr. 400,- per 
år til formannskapets medlemmer, samt til ledere av planutvalg, tjenesteutvalg og 
kontrollutvalg. 
  
Denne godtgjøring utbetales én gang per år, etterskuddsvis i desember.  
 
6-5 Dekning av reiseutgifter 
Skyssutgifter til og fra møter i folkevalgte organer utbetales etter kommunens reiseregulativ, 
der satser tilsvarer statens reiseregulativ. 
 
Reiseutgifter i forbindelse med pålagte reiser knyttet til vervet, dekkes etter kommunens 
reiseregulativ, der satser tilsvarer statens reiseregulativ. I slike tilfeller kan skyss-, kost- og 
overnattingsgodtgjøring innvilges. Det forutsettes at reise foregår på rimeligste måte, samt at 
offentlig transport benyttes så langt mulig. Reelle utgifter til offentlig transport og overnatting 
skal dokumenteres. 
 

7. Frikjøp 
 
Ved større planarbeid og prosesser som innebærer merarbeid ut over det som normalt må 
påregnes for representanter i de respektive folkevalgte organer, kan formanskapets medlemmer 
og ledere av planutvalg og tjenesteutvalg frikjøpes etter denne bestemmelsen. Gjennom en slik 
ordning vil en sikre at de folkevalgte kan skjøtte sine verv på en tilfredsstillende måte.  
 
Følgende frikjøpsordninger fastsettes:  
 
 Formannskapets medlemmer, samt leder av planutvalg og tjenesteutvalg kan frikjøpes med 

inntil 2 dager per måned. 
Dette gjelder møtedager + forberedelse for utvalgsledere. Frikjøpet er begrenset til 24 dager 
per år. For de som har avtalefestet rett til fravær i 12 dager må disse trekkes fra  
(24- 12). 



 
 Det er ordførerens oppgave å forhandle med arbeidsgiver om frikjøp. Blir det ikke enighet 

mellom ordfører og arbeidsgiver må kommunen ved formannskapet forsøke å løse saken på 
annen måte. 

 

8. Spesielle bestemmelser for folkevalgte som har vervet som 
sin hovedbeskjeftigelse 
 

8-1 Rett til fri fra arbeid 
Arbeidstakere som har et kommunalt verv på heltid eller deltid har rett til permisjon fra sitt 
arbeid i fire år eller for resten av valgperioden, jfr. kommuneloven § 8-2. 
 
8-2 Sykepenger 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som 
ansatte i kommunen, jfr. kommuneloven § 8-8. 
 
8-3 Ytelser ved yrkesskade 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved 
yrkesskade som ansatte i kommunen, jfr. kommuneloven § 8-9. 
 
8-4 Permisjoner 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. Under permisjonen beholder de 
folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. 
 
Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og 
permisjon ved barns og barnepassers sykdom, beholder folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen. 
 
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. 
 

9. Virkningstidspunkt 
 
Reglementer gjøres gjeldende fra og med konstituerende møte i kommunestyret 2019. 
 


