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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 

 
 
1. Generelt 
Godtgjørelse til folkevalgte gis med hjemmel i kommunelovens § 8-4 og gjelder alle 
som med hjemmel i kommuneloven eller i særlov er valgt til medlemmer av kommunale 
eller interkommunale organer, dvs. har et kommunalt tillitsverv. Særlov eller forskrift kan 
hjemle egne bestemmelser om godtgjøring.  
 
2. Ordførers godtgjørelse 
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 90 % av godtgjørelse til stortingsrepresentantene pr. 
1.mai det foregående år. Godtgjørelsen utbetales månedlig.  
 
Ettergodtgjøring for ordfører ytes i 1 måned hvis vedkommende har arbeid å vende 
tilbake til, mens det ytes ettergodtgjøring fram til 31.12. i valgåret hvis vedkommende ikke 
har jobb å vende tilbake til. 
 
3. Varaordførers godtgjørelse 
Varaordførers årlige godtgjørelse settes til 20 % av ordførers godtgjøring. Godtgjørelsen 
utbetales månedlig. 
 
4. Ledere av hovedutvalg 
Lederne i hovedutvalgene sin årlige godtgjøring settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 
Godtgjørelsen utbetales månedlig. 
 
5. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, formannskap og hovedutvalg 
Medlemmer og møtende varamedlemmer til kommunestyret, formannskap og hovedutvalg 
gis en godtgjørelse pr. møte på kr. 500,-. 
 
6. Medlemmer av andre råd og utvalg 
· Leder i Kontrollutvalget: 4 % av ordførers godtgjørelse 
· Leder i Eldres Råd: kr 500,- pr. møte 
· Leder i Rådet for funksjonshemmede: kr 500,- pr. møte 
· Medlemmer i andre råd og utvalg: kr 300,- pr. møte 
 
Utbetaling etter pkt. 5 og 6 skjer kvartalsvis. 
 
7. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse 
Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse tilstås kommunale tillitsvalgte med hjemmel i 
kommunelovens § 8-3 første ledd, og utbetales etter regning etter bestemmelsene i 
kommunens reiseregulativ. Regningen utstedes på kommunens eget skjema og leveres 
normalt administrasjonen etter hver reise. Regning for reiser til og fra møter og lignende, 
kan likevel leveres månedlig eller kvartalsvis. 
 
8. Tap av inntekt og påførte utgifter 
Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av vervet erstattes med hjemmel i 
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kommunelovens § 8-3 tredje ledd, slik: 
 
Legitimert:  Inntil kr 3.000,- pr. dag 
Ulegitimert:  Inntil kr 1.000,- pr. dag 
 
Legitimasjon av inntektstap for selvstendig næringsdrivende 
Selvstendig næringsdrivende legitimerer inntektstap ved fremleggelse av utskrift fra siste års 
ligning, eller annen legitimasjon, som grunnlag brukes pensjonsgivende inntekt. 
Dokumentasjon framlegges uoppfordret ved innlevering av krav på tapt arbeidsfortjeneste, 
og godkjennes av rådmannen. 
 
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter tilstås kommunale tillitsvalgte når 
tapet og utgiftene påføres som en direkte følge av vervet. I uttrykket inntekt ligger ikke 
bare lønnsinntekt; også selvstendig næringsdrivende og andre inntektstap skal erstattes. 
Også grupper som er uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må 
forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel kan 
nevnes pensjonister, frilansere, husmødre, personer under utdanning, m.v. 
 
Krav om ulegitimerte utgifter må reises og begrunnes. 
 
Godtgjørelse for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste som gjelder kortere tid enn hel dag, 
beregnes forholdsmessig fra normal arbeidsdag på 7,5 time. Møter på 5 timer eller mer 
regnes som hel dag. Tidsforbruket beregnes fra det tidspunkt den folkevalgte må avbryte sin 
virksomhet og til vedkommende er tilbake til sin virksomhet. 
 


