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Behandling: 

Træna Arbeiderparti ved Jan Helge Andersen fremmet følgende endring til forslag om Forskrift 

om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune: 

 

Træna AP ønsker å beholde de gamle satsene. Foruten satsen for medlemmene av 

stemmestyret § 10 

 

§ 8 Møtegodtgjørelse 

 

Endres fra: 

Møtende medlemmer av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, unntatt 

ordfører, gis en godtgjørelser på kr 500,- pr møte.  

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

møtegodtgjørelse på kr 250,- pr møte.  

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

møtegodtgjørelse på kr 200,- 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 250,- 

 

Til: 

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 kr100,- 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,- 
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§ 10 Godtgjørelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg 

Endres fra: 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 500,- pr møte. 

Til: 

Medlemmer av valgstyre gis en møtegodtgjørelse på kr 100,- pr møte. 

 

Innstilling med Træna Arbeiderpartis endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet legger vedlagte utkast (17.02.2020) med vedtatte endring til «Forskrift om 

godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune» ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 

37.  

 

Høringsfristen settes til tre uker fra vedtaksdato i formannskapet. 
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