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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV 

(vedtatt 31.10.2012, endret 19.12.12; ordfører godtgjørelse 85 %, vedtatt 30.9.15) 

 

REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE OG MÅLSETTING: 

 

1.1 HVEM REGULATIVET GJELDER FOR: 

 

1.1.1 Medlemmer av kommunestyret og folkevalgte medlemmer av andre kommunale 

utvalg, styrer, nemder (herunder plankomiteer) og råd oppnevnt av 

kommunestyret eller formannskap som ikke får godtgjørelse av andre instanser i 

h.h.t. lover og regler. 

 

1.1.2 Medlemmer av kommunale utvalg og lignende som kommunen ber organisasjoner 

og lignende om å oppnevne. 

 

1.1.3 Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget 

 

1.1.4 Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer 

og råd som ikke mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre. 

 

1.2 TYPER GODTGJØRING SOM YTES: 

 

1.2.1 Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats 

som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt 

samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 

 

1.2.2 Reglementet omfatter følgende type godtgjørelse: 

 

- Arbeidsgodtgjørelse 

- Erstatning for tapt arbeidsinntekt 

- Kostgodtgjørelse og nattillegg 

- Dekning av reiseutgifter 

- Elektronisk kommunikasjon 

 

1.3 NÅR REGLEMENTET GJELDER: 

 

1.3.1 Godtgjørelse etter dette reglementet tilstås for ordinære møter i det/den 

styre/nemnd vedkommende er valgt inn i. Dette gjelder også ved befaringer hvis 

det/den samlede styre/nemnd deltar eller der leder/nestleder deltar alene. 

Reglementet gjelder også når representanter møter ved pålagte kurs/konferanser. 

 

1.3.2  Kommunale ombud som blir pålagt av ordfører, formannskap og fast utvalg for 

plansaker å representere kommunen utenom ordinære nemnds/styremøter, skal 

ha godtgjørelse etter reglementets pkt. 1.2.2, unntatt arbeidsgodtgjørelse.  Det 

forutsettes at pålegget framgår av protokollene. 

 

1.4 ARBEIDSGODTGJØRELSE 

 

Arbeidsgodtgjørelsens nærmere inndeling og hva den dekker: 

 

1.4.1 Godtgjørelse for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter 

utbetales som en godtgjørelse knyttet til det enkelte møtet i kommunal regi. 

 

1.4.2 Godtgjørelsen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter til 

forberedelse, ev. oppfølging av saker, samt utgifter forbundet med tillitsvervet 

som ikke er særskilt nevnt i regulativet unntatt til telefon og lignende når regning 

foreligger.  
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 I spesielle tilfeller kan det etter søknad innvilges godtgjørelse for utgifter av 

denne type forbundet med tillitsvervet. Slike søknader avgjøres av 

formannskapet. 

 

1.4.3 Godtgjørelsen fastsettes i henhold til nedenfor nevnte regler. 

 

 FASTE GODTGJØRELSER 

 

1.4.4 Ordføreren 

 

Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av stortingsrepresentantenes til enhver 

tid gjeldende godtgjørelse. Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle 

kommunale verv. 

Ordføreren skal innmeldes i pensjonsordning for folkevalgte (KLP) samt ordningen 

tilsvarende HTA, kap 1 § 10, når det gjelder ”Ytelser etter 

dødsfall/gruppelivsforsikring. 

 

Ved fratredelse gis ettergodtgjørelse i 1.5 måneder dersom vedkommende inntrer 

i ny stilling, gjeninntrer i tidligere stilling eller går av ved oppnådd pensjonsalder. 

Ettergodtgjørelse gis i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling 

etter valgperioden. Ettergodtgjørelse settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det 

tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert. 

 

1.4.5 Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse. 

Varaordføreren skal i tillegg ha godtgjørelse som de øvrige formannskaps-

medlemmene, samt dekning av tapt arbeidsfortjeneste for utøvelse av alle 

kommunale verv. 

 

Dersom varaordfører, under for eksempel ordførerens ferier/fravær eller sykdom, 

trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker 

sykefravær, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle 

tidsrom. 

 

1.4.6 Formannskapets medlemmer og leder for fast utvalg for plansaker får en fast årlig 

godtgjørelse på kr 10.000,- pr. år. 

 

1.5 MØTEGODTGJØRELSER 

 

1.5.1 Ledere av administrasjonsutvalg, fast utvalg for plansaker, overtakstnemnd og 

kontrollutvalg kr. 500,- pr. møte. 

Ledere for arbeidsmiljøutvalg, takstutvalg, valgstyre og stemmestyrer ytes 

samme godtgjøring. 

 

1.5.2 Møtegodtgjørelse for kommunestyrets, formannskapets og planutvalgets 

medlemmer settes til kr. 400.- pr. møte. 

 

 Medlemmer av administrasjonsutvalg og kontrollutvalg: kr. 250,- pr. møte. 

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg, valgstyre, stemmestyrer og overtakstnemnd 

ytes samme godtgjøring. 

 

 Ledere av andre utvalg  kr.400,- pr. møte.  

 Medlemmer av andre utvalg: kr. 200,- pr. møte. 

 

1.5.3 Godtgjørelse for arbeid i forhandlingsutvalg: Vanlig møtegodtgjørelse. 

 

 Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt. 1.8.1. 
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1.5.4 Møter som arrangeres i sammenheng godtgjøres som ett møte. 

 

1.6 FRIKJØPSORDNING FOR UTVALGSLEDERE 

 

1.6.1 For at utvalgsledere skal få tid til å avvikle møter med administrasjonen, klienter 

og til arbeid med pågående saker, skal de ha anledning til å kjøpe seg fri fra jobb 

et visst antall timer pr.uke.  Frikjøpet bør gjøres opp mellom arbeidsgiver og 

Alstahaug kommune. 

Oppgjør kan skje mellom tillitsvalgt og Alstahaug kommune når arbeidsgiver 

finner det hensiktsmessig. 

 

1.6.2 Leder for fast utvalg for plansaker: frikjøp inntil 1 arb.dag pr. måned. 

 Leder for administrasjonsutvalg: inntil 1 arb.dag pr. kvartal. 

 Varaordfører: Inntil 1 dag pr. måned. 

 

 Selvstendig næringsdrivende, heimeværende eller andre med omsorgsansvar der 

det må skaffes vikar, kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr.dag i stedet 

for frikjøp. (For dokumentasjon jf. pkt. 1.8.1.) 

 

1.6.3 Tidspunkt for utbetaling av godtgjørelse. 

 

Folkevalgte som skal ha fast godtgjørelse vil få utbetalt 1/12 av denne hver 

måned. Sentraladministrasjonen utsteder fast stående lønnsanvisning. 

 

1.6.4 Møtegodtgjørelse utbetales kvartalsvis. Leder/sekretær for de forskjellige utvalg  

 sender oversikt over møtevirksomheten i respektive utvalg, innen fastsatt frist. 

 

1.6.5 Godtgjørelse til de kommunale ombuds- og tillitsverv justeres årlig etter lønns- og 

prisvekst i kommunal sektor. Dette gjelder ikke ordfører og varaordfører som får 

sin justering ved stortingsrepresentantenes justeringer. 

 

1.6.6 Kommunestyret vil foreta gjennomgang av godtgjørelsene til de kommunale 

ombuds- og tillitsverv mot slutten av inneværende periode. 

 

1.7 MØTENES VARIGHET FOR SAMTLIGE NEMNDER OG RÅD SETTES TIL EN 

TIDSRAMME INNENFOR 5 TIMER 

 

1.8 DIREKTE UTGIFTER FORBUNDET MED IVARETAKELSE AV TILLITSVERVET. 

 

1.8.1 Erstatning for tap av arbeidsinntekt. 

 

 Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som er nevnt i  

 pkt. 1 og som har tap i ordinær arbeidsinntekt eller næringsinntekt som følge av 

vervet eller har utgifter som utøvelse av vervet nødvendiggjør, gis erstatning av 

kommunen. 

Er kravet om erstatning ikke legitimert, utbetales inntil kr. 500,- pr. møte/ 

reisedag. Kravet skal dokumenteres ved skriftlig begrunnelse/forklaring. 

 

Dersom kravet om erstatning er legitimert, skal det gis erstatning tilsvarende det 

legitimerte tap begrenset oppad til kr. 2.500,- pr. møte/reisedag (maksbeløpet er 

inklusiv feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.) 

 

Kravet skal dokumenteres ved påtegning fra arbeidsgiver. 

 

For selvstendig næringsdrivende fastsettes legitimert erstatning for tapt 

arbeidsinntekt på basis av skriftlig redegjørelse og med bakgrunn i forrige års 

ligningsattest. 
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Personer med omsorgsansvar der det må framskaffes vikar (bl.a. barnepass), kan 

heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. møtedag. Kravet skal sannsynliggjøres 

ved skriftlig begrunnelse/forklaring. 

Krav som overstiger ovennevnte satser, skal forelegges formannskapet for 

avgjørelse. Ved erstatning for legitimerte tap i arbeidsinntekt er det kun tap i 

ordinær arbeidstjeneste som kan erstattes. Ordinær arbeidsfortjeneste omfatter 

lønnskifttillegg for ubekvem arbeidstid m.m. 

 

Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger 

og pensjonsandel skal, dersom arbeidsgiver finner det formålstjenlig, foregå 

mellom arbeidsgiver og kommunen.  Dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, 

skal oppgjøret foregå mellom tillitsvalgte og kommunen etter attestert tap av 

arbeidsfortjeneste fra den enkeltes arbeidsgiver.  Oppgjør mellom tillitsvalgt og 

kommunen skal skje første lønnsutbetalingsdato etter at attestert regning er 

innlevert. 

 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være kommunen i hende senest 01.12. det 

året kravet gjelder (møter avholdt t.o.m 15.11) 

 

1.8.2 Kostgodtgjørelse og nattillegg 

 

Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens regulativ. 

 

1.8.3 Skyssgodtgjørelse 

 

a) Det tilstås skyssgodtgjørelse etter kommunens regulativ 

b) Egen bil kan brukes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er mest 

hensiktsmessig reisemåte. Man kan herunder ta hensyn til alle utgifter 

forbundet med reisen og effektiv avvikling av vervet. 

 

1.8.4 Elektronisk kommunikasjon  

 

 a) Ordfører: Fri mobil og internett 

b) Formannskapets medlemmer og leder for fast utvalg for plansaker: 

kr. 200.- pr. måned. 

 

1.9 ENDRING AV REGLEMENTET 

 

1.9.1 a) Formannskapet avgjør om formuleringen av dette reglementet på noe punkt 

skal endres for å klargjøre reglene. 

 b) Formannskapet gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål 

omkring dette reglement med kommunestyret som ankeinstans. 

 

1.10  IVERKSETTELSE 

 

1.10.1 Reglementet ble iverksatt fra 01.10.2004 og endret 13.06.07, 12.12.07, 31.10.12 

(iverksatt 1.1.2013.). Siste endring ble gjort i kommunestyret 30.09.15 


