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Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring i 
Namsskogan kommune, Trøndelag 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1) Namsskogan kommune legger vedlagte «Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan 
kommune» ut på høring. 

2) Høringen kunngjøres på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side. 
Høringsfristen settes til 2. november 2022. 

3) Høringsuttalelser sendes skriftlig til Namsskogan kommune. 

 

Formannskapets behandling av sak 41/2022 i møte den 20.09.2022: 

Behandling:  

Ingen andre forslag ble fremmet. 

Votering: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1) Namsskogan kommune legger vedlagte «Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan 
kommune» ut på høring. 
2) Høringen kunngjøres på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side. 
Høringsfristen settes til 2. november 2022. 
3) Høringsuttalelser sendes skriftlig til Namsskogan kommune. 
 
Begrunnelse: 

I henhold til kapittel 8 i den nye kommuneloven, LOV-2018-06-22-83, skal folkevalgtes rett til 
godtgjørelser fastsettes i form av forskrift. Det er kommunestyret selv som skal vedta forskriften.  

Forvaltningsloven (FVL) §2 definerer en forskrift som en avgjørelse som treffes under utøving av 
offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall eller 
en ubestemt krets av personer. 

Forskriften skal fastsettes i tråd med FVL sine bestemmelser i Kap. VII. Kapitlet inneholder regler om 
utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser, formkrav og kunngjøring mv. 
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Det følger av FVL §37 at kommunestyret skal påse at saken er «så godt opplyst som mulig» før en 
forskrift blir vedtatt. Forskriften legges derfor ut på høring i seks uker. 

Saksopplysninger: 

Namsskogan kommunestyret har vedtatt «Reglement for godtgjøring folkevalgte» i møte den 
20.03.2018, sak 13/18.  
I kommunestyremøte den 17.09.2018, sak 59/18, ble det vedtatt et tilleggspunkt 7 i det samme 
reglementet. 

I kommunestyremøte den 15.10.2019, sak 72/18, ble reglementet behandlet på nytt, med en endring 
i punktet om ledergodtgjørelse. Dette punktet er ikke innarbeidet i det gjeldende reglementet. 

I kommunestyremøte den 09.11.2021, sak 87/2021, behandlet kommunestyret sak «Revidering av 
godtgjørelse til folkevalgte». Denne revideringen er heller ikke innarbeidet i det gjeldende 
reglementet.  

Dette må det ryddes opp i, og da er det naturlig og samtidig få hjemlet reglementet som en forskrift, i 
tråd med Kommuneloven kap. 8. 

Det følger av FVL §37 at saken skal være «så godt opplyst som mulig» før en forskrift blir vedtatt. 
Forvaltningsorganet skal som hovedregel sende forslaget til berørte virksomheter og organisasjoner 
for uttalelse før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Hensikten er å gi virksomhetene og 
organisasjonene som blir berørt, en mulighet til å fremme sine synspunkter. Det er opp til 
forvaltningsorganet å bestemme hvordan høringen skal gjennomføres. Høringen skal vanligvis være 
skriftlig, men organet kan samtykke i muntlige uttalelser. Det følger av samme paragraf at høring kan 
unnlates hvis det ikke er praktisk mulig eller at det anses åpenbart unødvendig mv.  

Etter at forskriften har vært ute på høring skal kommunestyret vedta forskriften. Deretter skal den, i 
henhold til FVL §38 c), kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

Forskriften inneholder de samme punktene som «Reglement for godtgjøring folkevalgte», men det er 
i tillegg tatt inn en del ekstrapunkter. Disse anses som nødvendige å ha med, for å slippe å måtte 
revidere forskriften hvis det skulle dukke opp situasjoner som ikke er beskrevet i «Reglement for 
godtgjøring folkevalgte». 

Når det gjelder selve oppbyggingen av forskriften er den utformet i henhold til formkrav i 
Forvaltningsloven. 

Vurdering: 

§ 5.4 Yrkesskade, § 5.5 Permisjon og § 5.6 Telefon 
Disse punktet er tatt inn da det er naturlig at det står noe om det, siden ordfører ikke er å regne som 
en ansatt i kommunen. 

§ 8.3 Gruppemøter 
I «Reglement for godtgjøring folkevalgte» er det kun definert at det ikke betales ut møtegodtgjørelse 
for gruppemøter. Det er nødvendig med en presisering at det heller ikke utbetales møtegodtgjøring 
for konferanser og opplæring. Grunnen til det er at møtegodtgjøringen er ment som en godtgjøring 
for den tiden den folkevalgte har brukt på å lese og sette seg inn i de sakene som skal behandles i 
møte. 

§ 8.4 Fjernmøter 
Fjernmøter er en ny paragraf i den nye kommuneloven. Det kreves samme forberedelser til et 
fjernmøte som til et ordinært møte. Det er derfor naturlig at det tas med i forskriften. 

§ 9 d, e, f, g, h, i 
Disse bokstavpunktene er tatt inn for at det er ryddig å det med i forskriften. Forskriften blir tydelig, 
vi unngår tolkninger, ulik behandling og misforståelser. 
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§ 9.1 Legitimert krav, første avsnitt 
Dette punktet er nytt. Bakgrunnen for at det er tatt inn i forskriften er at det gir en fordel for den 
folkevalgte. Når den folkevalgte får innvilget permisjon med lønn hos sin arbeidsgiver, og 
arbeidsgiveren senere sender faktura til kommunen, beholder den folkevalgte både pensjonen den 
aktuelle dagen, og den faste lønnsutbetalingen. 

§ 9.3 Trygd/pensjon 
Punktet er tatt inn for å synligjøre at de med 100% trygd/pensjon, i utgangspunktet ikke har rett til 
tapt arbeidsfortjeneste. 
 
§ 9.4 Fjernmøter via digitale møteportaler 
Siden det er åpnet for fjernmøter i kommuneloven, er det naturlig å ha med et punkt om det i 
forskriften. 

§ 10.2 Skyss og kostgodtgjørelse 
Punktet om skyss og kostgodtgjørelse er mer spesifisert, slik at det kommer tydeligere frem hva som 
gjelder, og hvor den folkevalgte finner skjemaet som skal brukes. 

§ 12 Foreldrepermisjon 
Dette punktet er tatt inn da det er naturlig at det står noe om det i forskriften. 

§ 13 Klage, tvils- og fortolkningsspørsmål 
Dette punktet er tatt inn da det er naturlig at det står noe om det i forskriften. 

Hjemmel for behandling: 
Kommuneloven § 8-3 
Forvaltningsloven § 2 
Forvaltningsloven § 37 

 

Vedlegg: 

Reglement for godtgjøring folkevalgte, vedtatt 20.03.2018, revidert 17.09.2018 

Saksframlegg vedtatt kst. 15.10.2019 

Saksframlegg vedtatt kst. 09.11.2021 

Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene - fra det kongelige kommunal- og 
moderniseringsdepartement 

Forskrift godtgjøring folkevalgte Namsskogan - Utkast 
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