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§1 ORDFØRER 

Grunnlag godtgjørelse for ordfører settes til 75 % av Stortingsrepresentantenes 

godtgjørelse. 

Ordførers godtgjørelse 80 % av grunnlaget 100 % i henhold til budsjettvedtak 

2012. 

 

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

eller får sine ombudsoppgaver vesentlig redusert i Træna kommune innrømmes 

slik ettergodtgjørelse: 

• I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter 

endt tjeneste 

• I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til 

• Ettergodtgjørelsen settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det tidspunkt 

nytt kommunestyre er konstituert. 

 

Ordførers utgifter til mobiltelefon dekkes fullt ut (mobil med kommunalt 

abonnement). Det gis også dekning av ett lesebrett. 

 

§2 VARAORDFØRER 

Varaordførerens godtgjørelse 5 % av ordførerens godtgjørelse. 

Varaordfører oppebærer møtegodtgjørelse. 

 

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

godtgjørelsen utbetales halvårsvis. 

 

 

§3 MØTEGODTGJØRELSE 

Møtende medlemmer av kommunestyre, formannskap og 

administrasjonsutvalget, unntatt ordfører, gis en godtgjørelse 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 kommunestyr 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 kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte gjelder ikke 

for ad-hoc utvalg. 
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Ved sammenfall av flere møter på samme dag, utbetales 

møtegodtgjørelse/eventuell tapt arbeidsfortjeneste som for ett møte. 

 

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

 

 

§4 LEDERGODTGJØRELSE 

Leder i administrasjonsutvalget gis en godtgjørelse på kr 2 000,- pr år. 

Dersom lederen er fraværende mer enn halvparten av møtene, halveres 

godtgjørelsen. 

 

Ledere i andre styrer, utvalg og råd gis en godtgjørelse på kr 150,- pr møte i 

tillegg til møtegodtgjørelse. 

Fungerende møteleder i utvalg hvor møtelederen har forfall, gis en godtgjørelse 

på kr 150,- pr møte. 

 

 

§5 GODTGJØRELSE VED KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALG OG STORTINGSVALG 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 150,- pr møte. 

Medlemmene av stemmestyrene gis en godtgjøring på kr 450,- pr valgdag. 

 

Kommunale arbeidstakere som deltar i valgarbeidet godtgjøres med 

overtidsgodtgjøring etter gjeldende avtaleverk. 

 

 

§6 DEKNING AV TAP AV INNTEKT 

Dekning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt settes til kr 500,-. 

Dekning av legitimert tapt arbeidsinntekt settes til inntil kr 2 000,-. 

Erstatning for tapt arbeidsinntekt utbetales også ved reiser, befaringer, kurs m.v. 

 

Krav om legitimert tapt arbeidsfortjeneste over kr 500,- skal legitimeres av 

arbeidsgiver. I de tilfeller der ombudsmannen er ansatt i eget firma, må dette 

legitimeres av revisor. 

 

Legitimasjonsplikten gjelder ikke fiskere innført på blad B i fiskermanntallet. 

 

Det er en forutsetning for utbetaling at den folkevalgte må forlate andre 

gjøremål og at tap kan sannsynliggjøres. 
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Krav om kompensasjon leveres skriftlig til sekretariatet for det enkelte organ. 

 

 

§7 DEKNING AV UTGIFTER TIL BARNEPASS 

Dekning av legitimerte utgifter til barnepass godtgjøres med inntil kr 400,-  

pr. møtedag. 

Krav om godtgjøring skal legitimeres med kopi av regning fra barnepasser. 

 

 

§8 REISEUTGIFTER 

Reiseutgifter dekkes etter bestemmelsene i det offentlige reiseregulativ. 

 

 

§9 DIVERSE 

Kommunale tjenestemenn trekkes ikke i lønn for fravær som skyldes 

kommunale tillitsverv og får følgelig heller ikke rett til godtgjørelse for tap i 

arbeidsinntekt, jfr. dog bestemmelsene i HTA kap.1, § 14 og 

permisjonsreglementets § 3.1. 

Eventuelle vikarutgifter dekkes av kommunen. 

 

Det tillegges formannskapet å avgjøre tvistespørsmål i henhold til dette 

reglement. 

 

 

§10 UTBETALING 

Møte- og ledergodtgjørelse utbetales hvert halvår etter oppgave fra det enkelte 

organs sekretariat. 

Reiseutgifter og utgifter til dekning av tapt arbeidsinntekt og barnepass utbetales 

fortløpende etter innkommet krav. 

 

 

§11 BEGRENSNINGER 

Dette reglement gjelder ikke hvor annet er bestemt i lov, forskrift eller andre 

bindende bestemmelser. 
 

 
 


