
Godtgjørelse til folkevalgte gjeldende fra 01.10.2019 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019 

 

Faste godtgjørelser: 

Ordføreren har 100 % godtgjørelse, som regnes som 74 % av en stortingsrepresentant sin lønn. Dette 

justeres 1. mai hvert år. 

Avtroppende ordfører etterbetales godtgjørelse 1,5 måned. Dette gjelder fra dato det nye 

kommunestyret blir konstituert. 

Ordfører skal være medlem av kommunens pensjonsordning og ha rettigheter i folketrygden som en 

kommunalt ansatt. 

Ordfører gis ikke ytterligere godtgjørelse som leder eller medlem i kommunale utvalg. 

 

Varaordfører har 20 % godtgjørelse, med grunnlag i 100 % ordfører-godtgjørelse. 

Det skal ikke gis godtgjørelse i de tilfeller hvor varaordfører representerer eller leder møter i 

ordførers fravær. 

Varaordfører gis vanlig møtegodtgjørelse. 

Varaordfører skal være medlem av kommunens pensjonsordning og ha rettigheter i folketrygden 

som en kommunalt ansatt. 

Varaordfører skal ha minst 1 kontordag per uke når ordfører har ferie. 

 

Variable godtgjørelser: 

Kommunestyre-, hovedutvalg- og kontrollutvalgsmøter gis en møtegodtgjørelse på kr 1000 per møte. 

Gruppeledere gis en godtgjørelse på kr 1500 per kommunestyremøte. Med gruppe forstås to eller 

flere parti som har inngått samarbeid, og partier med minst 3 kommunestyrerepresentanter. 

Formannskapsmedlemmer gis en godtgjørelse på kr 1200 per møte. 

Ledere for hovedutvalg og kontrollutvalg gis en godtgjørelse på kr 3000 per møte. Nestleder får 

godtgjørelsen til utvalgsleder, dersom utvalgsleder har forfall. Møtegodtgjørelse for utvalgsledere 

skal dekke alt det ekstra arbeid som det å være leder medfører, blant annet møte med 

administrasjonen. 

Alle medlemmer i nemnder og råd som oppnevnes av politiske organ gis en møtegodtgjørelse på kr 

500 per møte, samt tapt arbeidsfortjeneste når det inntreffer. 

Leder av nemnder og råd gis en godtgjørelse på kr 750 per møte. 

Det utbetales ikke flere godtgjørelser på etterfølgende møter på samme dag. 

 

 



Refusjon: 

For dokumentert tap i inntekt og påløpte utgifter som utøvelse av kommunale tillitsverv 

nødvendiggjør, gis det erstatning av kommunen. 

Ved ulegitimert tap av arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende ytes det erstatning i inntil 7,5 

timer per møte etter en timesats på kr 250. 

Folkevalgte uten fast lønnsinntekt, hjemmearbeidende, studenter, deltidsansatte som har fridag og 

lignende, får ulegitimert godtgjørelse i inntil 7,5 timer per møte etter en timesats på kr 125. 

 

Telefongodtgjørelse: 

Ordfører og varaordfører har fri mobiltelefon og følger kommunes mobilreglement. 

Øvrige formannskapsmedlemmer og ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg får kr 1000 i året. 

 

Skyss- og diettgodtgjørelse: 

Det gis ikke skyssgodtgjørelse til folkevalgte som bor nærmere enn 6 kilometer unna oppmøtested til 

møte i kommunal regi. 

Den som er på reise i forbindelse med sitt folkevalgte verv har rett på skyss- og diettgodtgjørelse i 

samsvar med statens regulativ. 

 

Fellesbestemmelser: 

Møtesekretær i de enkelte råd, utvalg og nemnder skal holde oversikt og sørge for at godtgjørelser 

blir utbetalt. 


