
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE 

FOLKEVALGTE –SNILLFJORD KOMMUNE 

Innledning: 

Godtgjørelse til folkevalgte skal fastsettes ut i fra den arbeidsbelastningen en antar vervet 
medfører, uavhengig av viktigheten av de enkelte verv. 

I henhold til kommunelovens § 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring, tar reglementet sikte på å 
yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte 
representanter, samt gi erstatning for tap av arbeidsinntekt og dekke reelle utgifter forbundet 
med tillitsvervet. 

Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder har faste årlige godtgjørelser knyttet opp mot 
stortingspolitikeres faste årlige godtgjørelse minus diett. Per mai 2017 er denne kr 928.602,-  

Alle godtgjørelser av kommunale folkevalgte justeres årlig i forbindelse med budsjettvedtak. 
Satsene kan avrundes. 

1. FASTE ÅRLIGE GODTGJØRINGER 

1.1. Ordføreren  

Årlig godtgjørelsen fra 1.januar 2018 settes til 60% av stortingspolitikers godtgjørelse for 
tiden kr. 557.161  brutto godtgjørelse pr. år.  

Godtgjørelsen dekker all kommunalvirksomhet som vervet medfører, herunder nødvendig 
kontortid, møter i formannskap, kommunestyret, styreverv, representasjon og andre oppdrag 
i egenskap av ordfører. Ordfører gis godtgjørelse under sykdom etter tilsvarende for 
tjenestemennenes sykelønnsrettigheter. 

Ordfører skal til en hver tid være tilknyttet pensjonsordning for kommunale tillitsvalgte. 

Etter søknad kan ordføreren innvilges 3 mnd ettergodtgjørelse. Søknaden forelegges 
kommunestyret. Ettergodtgjørelsen bortfaller ved inntreden i ny stilling. 

1.2. Varaordfører  

Årlig godtgjørelsen fra 1. januar 2018 settes til 16% av stortingspolitikers godtgjørelse for 
tiden kr. 148.576,- brutto godtgjørelse pr. år.  

Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, herunder nødvendig 
kontortid, møter i formannskap, kommunestyret, styreverv, representasjon samt inntreden for 
ordfører under ferie eller sykdom i inntil 4 uker. 

1.4 Opposisjonsleder 

Årlig godtgjørelsen fra 1.januar 2018 settes til 10% av stortingspolitikers godtgjørelse for 
tiden kr  92.860,- brutto godtgjørelse pr. år. 

Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, herunder  møter i 
formannskap, kommunestyret, styreverv, representasjon og andre oppdrag. 



2. MØTEGODTGJØRELSE 

2.1. Kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer (unntatt ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder) gis en møtegodtgjørelse på kr 600,- pr. møte de deltar i. 

2.2. Formannskapets faste medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører, varaordfører 
og opposisjonsleder) gis en møtegodtgjørelse på kr 600,- pr formannskapsmøte de deltar i. 
Barn- og unges representant i plansaker gis en møtegodtgjørelse på kr 400 per møte de 
deltar i.  

2.3. Utvalg-, nemnd- og komite medlemmer/varamedlemmer, inkludert leder, gis en 

møtegodtgjørelse på kr 600,- pr. møte de deltar i. Dette gjelder også prosjektgrupper eller ad 
hoc utvalg med avgrenset funksjonstid. 

2.4. Kommunens valgte eierrepresentant i generalforsamling og representantskap i 
IKS 

og lignende (unntatt ordfører, varaordfører og opposisjonsleder), gis en møtegodtgjørelse på 
kr 600,-pr. møte de deltar i, eller jamfør selskapets vedtekter når selskapet selv dekker 
møtegodtgjørelsen. 

3. LEDERGODTGJØRELSE 

3.1. Leder av kontrollutvalget gis et grunnbeløp på kr. 4500,- pr år. Ved et større fravær 
enn 1/3 av møtene på et år deles ledergodtgjørelsen etter deltakelse. 

3.2. Leder av andre kommunale utvalg, styrer og råd gis en godtgjørelse på kr 200,- pr 
møte i tillegg til møtegodtgjørelsen. 

4. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Alle folkevalgte (unntatt ordfører, varaordfører og opposisjonsleder) har krav på å få dekt tapt 
arbeidsinntekt som følge av verv i Snillfjord kommune, det være seg i forbindelse med 
formelle møter eller andre oppdrag som folkevalgt. 

4.1. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste  

tilkjennes alle kommunale folkevalgte med kr 1.800,- pr. dag dersom de ikke har legitimert 
tapt arbeidsfortjeneste.  

Det er en selvfølge at de som mottar sin faste lønn ikke har rett til utbetaling av ulegitimert 
tapt arbeidsfortjeneste. 

 

 

5. SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 

5.1. Skyss-, kost – og overnattingsgodtgjørelse ytes etter det til enhver tid gjeldende 
statlige regulativ. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og 
miljømessige hensyn. Folkevalgte fyller ut egen blankett for reiseregning som leveres etter 
hver avsluttet reise. 



5.2. Kommunestyrerepresentanter med midlertidig bopel utenfor kommunen får dekke sine 
reiseutgifter etter det til enhver tid gjeldende statlige regulativ med inn til kr. 1.500,- pr. møte. 

5.3. Kommunestyret tar avgjørelse etter søknad om godtgjørelser i tilfeller som ikke dekkes 
av foregående punkter. 

6. ANDRE GODTGJØRELSER OG BESTEMMELSER 

6.1. Telefon godtgjøres i henhold til kommunens telefonreglement i HP 3. Søknad om 
godtgjøring avgjøres av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. 

6.2. Ved befaring og deltakelse på kurs gis det ikke møtegodtgjørelse, men det utbetales tapt 
arbeidsfortjeneste etter vanlige regler. 

6.3. Ved kortere møter enn 2 timer serveres kun kaffe/te. 

Ved møter over 2 timer serveres for inntil kr. 100,- pr. person. 

6.4. Den enkelte representant har selv ansvaret for å følge opp utbetaling av godtgjørelsene. 

6.5.For periodiske utvalg betales det kun en møtegodtgjørelse der det samme dag holdes 
påfølgende møter. 

7. IKRAFTTREDELSE 

Disse regler trer i kraft fra 01.01.2018. 

 

 

Vedtatt i kommunestyret 20.06.2018, K-sak 19/18. 

 

 

 

 

 

 

 


