
 

REGLER OG SATSER FOR UTBETALING AV GODTGJØRELSE TIL 

FOLKEVALGTE 2019 - 2023 
Vedtatt i kommunestyret 29.8.2019. (reguleres 01.01.hvert år) 

Sist regulert: 01.01.2020 

 
FAST GODTGJØRING 

 
VARAORDFØRER:        88.920,- 

10 % av ordførers godtgjørelse i tillegg til formannskapsgodtgjørelse.  

 

FORMANNSKAPSMEDLEMMER     35.568,- 

4 % av ordførers godtgjørelse.  

 

LEDER AV PLANUTVALGET      53.352,- 

6 % av ordførers godtgjørelse.  

 

PLANUTVALGETS MEDLEMMER     17.784,- 

2 % av ordførers godtgjørelse.  

 

LEDER AV TJENESTEKOMITÉ      35.568,- 

4 % av ordførers godtgjørelse.  

 

MEDLEMMER AV TJENESTEKOMITÉ     17.784,- 

2 % av ordførers godtgjørelse  

 

LEDER KONTROLLUTVALGET      35.568,- 

4 % av ordførers godtgjørelse.  

 

LEDER AV KLAGENEMNDA      17.784,- 

2 % av ordførers godtgjørelse  

 

 

MØTEGODTGJØRELSE 

 

 
FASTE KOMMUNESTYREREPRESENTANTER   890,- 

I promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 

FASTE MEDLEMMER AV KONTROLLUTVALGET   890,- 

1 promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 

FASTE MEDLEMMER AV KLAGENEMNDA    890,- 

1 promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 

VARAREPRESENTANTER SOM MØTER I FASTE UTVALG  890,- 

1 promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 



 

VARAREPRESENTANTER SOM MØTER I FORMANNSKAPET 1.780,- 

2 promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 

NESTLEDER I UTVALG SOM FUNGERER SOM MØTELEDER 1.780,- 

2 promille av ordførers godtgjøring pr. møte 

 

 

DOKUMENTERT TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Så vidt mulig skal dette dokumenteres fra arbeidsgiver. Maksimal øvre grense settes 

tilsvarende ordførers godtgjøring.  

 

Maksimal timesats for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste                456,-  

(Ordførers årlige godtgjøring/1950 årstimer) 

 

Maksimal dagsats for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste    3.420,- 

(Ordførers årlige godtgjøring/1950 årstimer (x 7,5 timer pr. dag)) 

 

 

UDOKUMENTERT TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Dette gjelder verditap i arbeidsinnsats for selvstendige næringsdrivende, personer med 

omsorgsansvar, personer under utdanning, pensjonister, frilansere mv. 

 

Maksimal timesats for udokumentert tapt arbeidsfortjeneste (pr. time inntil 5 timer) 155,- 

(0,175 promille av ordførers godtgjørelse) 

    

Maksimal dagsats for udokumentert tapt arbeidsfortjeneste             1.244,- 

(1,4 promille av ordførers godtgjøring)  

 

    

SKYSSGODTGJØRELSE 

 

Skyssgodtgjørelse utbetales etter kommunens reiseregulativ. 

 

TELEFONGODTGJØRELSE 

 

Følgende godtgjørelse utbetales: 

 

Formannskapet + ledere i faste komiteer og kontrollutvalget   kr. 400,- pr. år 

 

 

UTBETALINGSFORM 

 

Møtegodtgjørelser/kjøregodtgjørelser utbetales etterskuddsvis 2 ganger pr. år. juli/ desember.  

 

Faste godtgjørelser utbetales hver mnd. 

 

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter hvert møte. Det er den enkeltes ansvar å kreve tapt 

arbeidsfortjeneste. Skjemaer for dette vil bli delt ut på hvert møte, disse fylles ut og leveres til 

møteleder eller sekretær.  

 



 


