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Dato: 19.05.2020  

FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I 

TRÆNA KOMMUNE 

 

 

§ 1 Hjemmelsgrunnlag 

Denne forskriften er gitt i medhold av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6, 8-7, 8-10 

 

 

§ 2 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 utførelse av vervet. Forskriften gir nærmere regler for å ivareta de 

folkevalgtes rettigheter i henhold til kommuneloven. 

 

 

§ 3 Ordfører 

Ordfører i Træna kommune har heltidsgodtgjørelse. 

Grunnlag for godtgjørelse for ordfører settes til 80 % av Stortingsrepresentantenes 

godtgjørelse. Beregningsgrunnlaget justeres pr 1. mai hvert år. 

 

Træna kommune holder fri telefon og mobilt bredbånd for ordfører. Det gis også dekning av 

ett lesebrett /bærbar PC. Ordfører får ikke dekket utgifter til privat internettabonnement. 

 

 

§ 4 Varaordfører 

Varaordførers godtgjørelse er 5 % av ordførers godtgjørelse. Beregningsgrunnlaget justeres pr 

1. mai hvert år. Varaordfører oppebærer møtegodtgjørelse. Varaordførers godtgjørelse skal 

dekke vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordfører. Dersom 

varaordfører fungerer som ordfører over et lengre tidsrom, skal godtgjørelse vurderes av 

formannskapet. 

 

Varaordfører gis en godtgjørelse for bruk av telefon på kr 200 pr måned, godtgjørelsen 

utbetales halvårsvis. 

 

 

§ 5 Ettergodtgjørelse 

Folkevalgte som har hatt verv på halv tid eller mer og som trer ut av verv eller får sine 

tillitsverv vesentlig reduser i Træna kommune, tilstås ettergodtgjørelse i tre måneder. Det 

utbetales feriepenger året etter fratredelse, jfr. Samme ordning som for Stortings-

representantene. 

 

Godtgjørelsen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i løpet av denne 

perioden. Retten til ettergodtgjørelse skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.  Det 

samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Det vises til 

kommuneloven § 8-6. 
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Pensjonsinntekter etter folketrygdlovens kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt 

etter kommunelovens § 8-6 andre ledd. 

 

Ettergodtgjørelse settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det tidspunkt nytt kommunestyre er 

konstituert. 

 

 

§ 6 Pensjon 

Gjeldende fra 01.01.2014 har folkevalgte i Træna kommune medlemskap i samme 

tjenestepensjonsordning som kommunens øvrige ansatte, KLP. Det vises til kommunelovens 

§ 8-7 og tilleggsavtalen mellom Træna kommune og KLP. 

 

 

§ 7 Rett til sykepenger 

Folkevalgte som mottar heltidsgodtgjørelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i 

kommunen, jf. Kommuneloven § 8-8. 

 

Folkevalgte som mottar heltidsgodtgjørelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som 

ansatte i kommunen, jf. Kommuneloven § 8-9. 

 

 

§ 8 Møtegodtgjørelse 

Møtende medlemmer av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, unntatt 

ordfører, gis en godtgjørelser på kr 350,- pr møte. 

 

Møtende medlemmer i andre styrer, utvalg og råd valgt med hjemmel i lov, gis en 

møtegodtgjørelse på kr 150,- pr møte. 

 

Møtende medlemmer i ad-hoc utvalg valgt av kommunestyre og formannskap gis en 

møtegodtgjørelse på kr 100,- pr møte. Kommunale arbeidstakere som i sin arbeidstid deltar på 

slike møter, gis ikke møtegodtgjørelse. Øvrige godtgjørelser i henhold til denne forskrift  

gjelder ikke for ad-hoc utvalg. 

 

Ved sammenfall av flere møter på samme dag, utbetales møtegodtgjørelse / eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste som for ett møte. 

 

Stedfortreder i enkeltsaker gis en møtegodtgjørelse pr dag på kr 100,-. 

 

 

§ 9 Ledergodtgjørelse  

Ledere i styrer , utvalg og råd gis en godtgjørelse på kr 200,- pr møte i tillegg til 

møtegodtgjørelse. 

 

Fungerende møteleder i utvalg hvor møteleder har forfall, gis en godtgjørelse på kr 200,- pr 

møte. 

 

 

§ 10 Godtgjørelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 100,- pr møte. 
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Medlemmer av stemmestyrene gis en godtgjørelse på kr 500,- pr valgdag 

 

Kommunale arbeidstakere som deltar i valgarbeidet godtgjøres med overtidsbetaling etter 

gjeldende avtaleverk. 

 

 

§ 11 Dekning av tap i inntekt  

Tap av inntekt dekkes etter følgende bestemmelser: 

a. Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes, dog slik at beløpet ikke må 

overstige kr 2 500,- pr møte 

b. Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende som kan legitimeres i form av 

ligningsattest eller annen dokumentasjon som kan godkjennes skal dekkes, dog slik at 

beløpet ikke må overstige kr 2 500,- pr møte 

c. Ulegitimert tap av inntekt kan dekkes etter søknad med inntil kr 500,- pr møte. 

d. Studenter kan etter søknad få dekket inntil kr 500,- pr møte 

 

I medhold av denne bestemmelsen dekkes tapt inntekt i forbindelse med møter i folkevalgte 

organer, herunder heldagsmøter i kommunestyret. Videre dekkes tapte inntekter i forbindelse 

med deltakelse på obligatorisk folkevalgtopplæring i regi av kommunen. 

 

Tapt inntekt i forbindelse med deltakelse på befaringer i tilknytning til møter i folkevalgte 

organer, kan dekkes etter søknad til sentraladministrasjonen. 

 

Tapt inntekt i forbindelse med seminarer, studiereiser o.l. dekkes ikke. 

 

Personer som mottar heltidsgodtgjørelse kan ikke samtidig få dekket tap i inntekt etter disse 

bestemmelsene. 

 

Kommunalt ansatte trekkes ikke i lønn for fravær som skyldes kommunale tillitsverv og får 

følgelig heller ikke rett til godtgjørelse for tap i arbeidsinntekt. Eventuelle vikarutgifter 

dekkes av kommunen. 

 

 

§ 12 Utgiftsdekning 

Skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse i forbindelse med kommunale oppdrag gis normalt 

etter regler og satser som gjelder for ansatte i Træna kommune.  

 

Bestemmelsene i statens reiseregulativ for utenlandsreiser legges til grunn så langt de passer. 

Reiseregulativets bestemmelser om kompensasjonstillegg og administrativ forpleining gjelder 

ikke. Det utbetales ikke særskilt diettgodtgjørelse på reiser der utgifter til mat og opphold 

bestilles og betales av kommunen. 

 

Tilsyn med barn eller andre omsorgstrengende personer dekkes etter kvittering for betalt 

utgifter med inntil kr 750,- pr møtedag. 

 

 

 

§ 13 Utbetalingsrutiner 

Sentraladministrasjonen sørger for utbetaling av godtgjørelser etter forskriften. 
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Ordførers godtgjørelse utbetales månedlig, tolv ganger i året. 

 

De variable godtgjørelsene utbetales hvert halvår, tapt arbeidsinntekt utbetales fortløpende. 

 

Støtten til partigruppene i kommunestyret utbetales en gang i året. 

 

 

§ 14 Frist for å fremsette krav 

Krav om å få dekket utgifter eller tapte inntekter skal fremsettes så snart som mulig og senest 

innen fire måneder etter at kravet oppsto. 

 

 

§ 15 Tvils- og fortolkningsspørsmål 

Tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår og forståelsen av 

bestemmelsene i denne forskriften behandles av ordfører i samråd med 

sentraladministrasjonen. Dersom det finnes nødvendig, bringes slike forhold til avgjørelse i 

formannskapet. 

 

 

§ 16 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

 

 


