
 

 

Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring, Namsskogan 

kommune, Trøndelag 

Hjemmel: Fastsatt av Namsskogan kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-

10. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å gi regler som sikrer at kommunens folkevalgte får godtgjørelse for sitt 

arbeid som tillitsvalgt, samt at de får dekket nødvendige utgifter, tapte inntekter mv. i forbindelse 

med utførelsen av vervet. Forskriften gir nærmere regler for å ivareta de folkevalgtes rettigheter og 

plikter, blant annet slik disse følger av kommuneloven kapittel 8. 

§ 2 Virkeområde 

Kommuneloven, forvaltningsloven og andre relevante lover regulerer kommunale folkevalgtes 

ansvar, rettigheter og plikter. Denne forskrift sammenfatter de reglementer, bestemmelser og 

ordninger som er fastsatt av kommunestyret for folkevalgtes arbeidsvilkår i Namsskogan kommune. 

Alle folkevalgte som har tillitsverv i kommunen har krav på godtgjøring i henhold til bestemmelsene i 

denne forskrift. 

Folkevalgte har ikke noe tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøring er ikke å anse som lønn, den gir 

ikke rett til feriepenger og er ikke pensjonsgivende.  

Godtgjøring er kompensasjon for arbeid som folkevalgt og innrapporteres som skattepliktig inntekt. 

Det trekkes skatt i samsvar med skattekort. 

§ 3 Hvem forskriften gjelder for 

Forskriften gjelder for kommunestyret og medlemmer av andre folkevalgte råd og utvalg som er 

oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet og som ikke får godtgjørelse av andre instanser i 

henhold til lover og regler.  

Forskriften gjelder også for ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg. 

Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer og råd som ikke 

mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre. 

Møtegodtgjørelse tilfaller varamedlemmer når disse møter. 

§ 4 Når forskriften gjelder 

Godtgjøring i henhold til reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalget vedkommende er valgt 

inn i. 

§ 5 Godtgjøring til ordfører 

Arbeidsgodtgjøring 

Ordførers godtgjørelse tilsvarer 85 % av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjøringen inkluderer 

møtegodtgjørelse i alle folkevalgte organer. Ordførers godtgjøring forutsetter at ordfører arbeider i 

100 % stilling. 

5.1 Ettergodtgjøring 

a) Sittende ordfører som stiller til valg som ordførerkandidat, men ikke blir gjenvalgt, godtgjøres med 

4,5 måneders lønn inntil vedkommende har begynt i annen stilling. Vedkommende skal da være 



 

 

disponibel for kommunen inntil 3 måneder etter nærmere avtale. 

 

b) Sittende ordfører som stiller til valg som ordførerkandidat, men ikke blir gjenvalgt, og 

vedkommende har permisjon fra sin arbeidsgiver, godtgjøres med 3 måneders lønn. Vedkommende 

skal da være disponibel for kommunen inntil 1,5 måneder etter nærmere avtale. 

c) Sittende ordfører som fratrer og blir pensjonist mottar 3 måneders etterlønn. Vedkommende skal 

da være disponibel for kommunen inntil 1,5 måneder etter nærmere avtale. 

d) Sittende ordfører som ikke stiller til valg mottar 1,5 månedslønn som kompensasjon for ikke 

opptjente feriepenger. 

5.2 Pensjonsordning 

Kommunen melder ordføreren inn i KLPs pensjonsordning for folkevalgte. Fra ordførergodtgjørelsen 

foretas trekk iht. sats bestemt av KLP (Kommunal Landspensjonskasse). 

5.3 Sykelønn 

Ordføreren utbetales godtgjørelse under sykdom etter de regler som gjelder for kommunalt ansatte. 

Forutsetningene er at man har tiltrådt, og at sykelønn ikke betales utover den perioden man er valgt 

for. 

5.4 Yrkesskade 

Ordfører har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen. 

5.5 Permisjon 

Ordfører kan innvilges permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-12 og § 12-

15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre han/hun gir 

avkall på den.  

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon 

ved barns eller barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at ordfører får rett til å beholde 

godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen. 

5.6 Telefon 

Ordfører tilstås tjenestetelefon iht. «Reglement for mobiltelefoni i Namsskogan kommune» punkt 

1.2. 

§ 6 Godtgjøring til varaordfører 

Arbeidsgodtgjøring 

Varaordfører får en godtgjørelse for vervet på 5 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjøringen 

inkluderer møtegodtgjøring i alle folkevalgte organer. 

6.1 Tapt arbeidsfortjeneste 

Varaordfører tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste. 

6.2 I ordførers fravær 

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

sykefravær, gis godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom. 

§ 7 Ledergodtgjørelse 

Kontrollutvalgsleder godtgjøres med kr. 15.000, - pr. år. Møtegodtgjørelse kommer i tillegg. 

 

Fjellstyrets leder godtgjøres med kr. 18.000, - pr. år. Godtgjørelsen utbetales fra fjellkassen jfr. 



 

 

Fjelloven § 7. 

 

Ledere av andre kommunalt oppnevnte utvalg gis møtegodtgjørelse på kr. 600, - pr. møte. 

§ 8 Møtegodtgjøring 

Møtegodtgjøring skal dekke tid og nødvendig forarbeid og utgifter til telefon/internett mv, slik at 

vedkommende kan skaffe seg nødvendig informasjon og kunnskap for å fylle sin plass i utvalget. 

Møtegodtgjøring utbetales bare når oppnevning er foretatt av kommunestyre og det ikke ytes 

godtgjøring fra andre enn kommunen. 

Møtegodtgjøring utbetales uansett møtets varighet.  

Dersom en representant møter i flere møter på samme dag, gis bare én møtegodtgjøring. 

8.1 Godtgjørelse 

Utvalg Sats pr. møte 

Kommunestyret, formannskapet, klagenemnd, 
valgstyret, leder og medlemmer i 
kontrollutvalget 

600, - 

Medlemmer av Fjellstyret* 600, - 

Medlemmer av øvrige utvalg og råd, oppnevnt 
av kommunestyret 

400, - 

 

* Godtgjørelsen utbetales fra fjellkassen jfr. Fjelloven § 7. 

8.2 Kommunalt ansatte 

Kommunalt ansatte som også er folkevalgt, får samme møtegodtgjørelse som øvrige medlemmer av 

utvalg/råd. Dette gjelder ikke deltakelse i møte der det for den enkelte stilling er pålagt møteplikt. På 

samme måte gjelder § 10 for kommunalt ansatte. 

8.3 Gruppemøter 

Konferanser, opplæring og Gruppemøter godtgjøres ikke. 

8.4 Fjernmøter  

Det utbetales ordinær møtegodtgjørelse for fjernmøter. 

§ 9 Tapt arbeidsfortjeneste 

Tapt arbeidsfortjeneste kan refunderes til de som får utbetalt godtgjøring jfr. § 8.1 i denne forskrift. I 

tillegg kommer:  

a) Når formannskapet avholder møter, befaringer mv. 

b) Når kommunestyret avholder møter, befaringer mv. utenom fastsatt møteplan 

c) Ved politiske møter, næringskonferanser mv. som kommunestyret eller formannskap vedtar, eller 

som ordfører godkjenner i hvert enkelt tilfelle. 

d) Det forutsettes at den folkevalgte har et sannsynliggjort tap som skal godtgjøres. 

e) Fraværstiden regnes fra vedkommende må forlate sin arbeidsplass til vedkommende igjen kan 

fortsette sitt arbeid. 

f) Påbegynte kvarter avrundes opp eller ned til nærmeste halve time. 

g) Ved eventuell feil utbetaling, plikter den folkevalgte å betale tilbake dette. 



 

 

h) Namsskogan kommune har rett til å foreta korrigeringer/rettinger ved feilaktig utbetaling, i 

påfølgende måned. 

i) Ansatte i offentlige etater eller andre som opprettholder lønn/godtgjøring fra arbeidsgiver ved 

fravær for å ivareta offentlige verv, får ikke utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. 

9.1 Legitimert krav 

Tapt arbeidsfortjeneste bør dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen direkte for fraværet. 

Dette for å hindre at folkevalgte taper pensjon, og for at de da vil opprettholde sin faste 

lønn/utbetaling hver måned. 

Folkevalgte som får tap i arbeidsinntekten på grunn av kommunale verv, får dekket tapet på grunnlag 

av attest fra arbeidsgiver. Det gis erstatning tilsvarende det legitimerte tap begrenset oppad til kr 

5.000, – pr. arbeidsdag. (maksbeløpet er inklusive feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.). 

 

9.2 Selvstendig næringsdrivende og andre 

a) Krav om tapt arbeidsfortjeneste legitimeres med siste skatteoppgjør. For å finne timelønnen deles 

alminnelig inntekt i ligningsattesten på 1800 timer. 

 

b) Selvstendig næringsdrivende kan alternativt velge ei timelønn tilsvarende 90 % av gjennomsnittlig 

industriarbeiderlønn. 

9.3 Trygd/pensjon 

Folkevalgte som har100 % trygd/pensjon, antas å ikke ha tap i arbeidsinntekt. Trygdede/pensjonister 

med en trygd/pensjon på 100 %, gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste dersom: 

a) Tap i arbeidsinntekt kan dokumenteres. 

b) Vedkommende er registrert som selvstendig næringsdrivende. 

9.4 Fjernmøter via digitale møteportaler  

For fjernmøter via nettportal utbetales det tapt arbeidsfortjeneste for den faktiske tiden møtet varer. 

Påbegynt kvarter avrundes opp eller ned til nærmeste halve time. 

§ 10 Andre utgifter 

Innleid arbeidskraft 

Utgifter for innleid hjelp godtgjøres etter krav og utbetales av kommunen til den som utfører 

arbeidet. Slik lønn følger tarifflønn for vedkommende sin yrkesgruppe inntil maks sats kr. 5000, - pr. 

arbeidsdag. 

§ 10.1 Utgifter til omsorgsarbeid 

Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får dekket utgifter 

vedkommende måtte ha for å ivareta kommunale verv. Refusjon utbetales ved at utgifter 

dokumenteres, inntil kr. 150, - pr. time. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den 

personen som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. 

Det skal sannsynliggjøres at barnet ikke kan passes av annen forelder/foresatt med omsorgsansvar. 

§ 10.2 Skyss og kostgodtgjørelse  

Folkevalgte som bruker egen bil i tjenesten, får godtgjort dette etter kommunens reiseregulativ fra 

fast bosted til møte. Minsteavstand er 2 km. Reiser må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får 

kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ. 



 

 

Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte måtte ha i forbindelse med møter og reiser, utbetales 

ved innlevering av skjema «Reiseregning og krav om tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte» som 

ligger i Compilo. 

Pendlere, studenter, vernepliktige og andre som dokumenterer at de i perioder oppholder seg 

utenfor kommunen, innvilges reisegodtgjørelse etter billigste reisemåte, samt eventuelt tapt 

arbeidsfortjeneste for inntil 1 dag pr. møte. 

§ 11 Utbetaling 

a) Godtgjøring beskrevet i § 5 og § 6 utbetales den 12. i hver måned. 

b) Godtgjøring beskrevet i § 7 utbetales ved hvert halvårs utgang. 

c) Møtegodtgjørelse for møter der sentraladministrasjonen er sekretariat utbetales fortløpende. 

d) Møtegodtgjørelse for møter der sentraladministrasjonen ikke er sekretariat, betales etter krav fra 

vedkommende utvalg/råd ved lederen. Likeledes skal lederen for disse utvalg/råd attestere 

godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. Krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen snarest 

mulig etter møte. 

§ 12 Foreldrepermisjon 

Folkevalgte har på lik linje med ansatte, rett på foreldrepermisjon fra sitt verv. 

§ 13 Klage, tvils- og fortolkningsspørsmål 

Klage, tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår og forståelsen av bestemmelsene i 

denne forskriften behandles av formannskapet. Kommunestyret er klageinstans. 

§ 14 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskriften revideres en gang hver 

kommunestyreperiode, og ellers ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


