Forskrift (dato) (nr. ) om godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Andøy
kommune
Hjemmelsgrunnlag
Denne forskriften er fastsatt av Andøy kommunestyre (dato) med hjemmel i lov av
22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6,
8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.
§ 1 Virkeområde
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.
Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som et
folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ, eller et annet kommunalt organ jfr. kl.
§§ 5-1 og 5-2.

§ 2 Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap
Folkevalgte i Andøy kommune har krav på:
a) skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet
b) dekning av utgifter som følge av vervet, også utgifter til andre for å utføre
nødvendige arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver man i
forbindelse med utførelsen av vervet ikke selv kan utføre
c) erstatning for tapt inntekt som følge av vervet

§ 3 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse er innberetningspliktig og skattepliktig. Dersom det avholdes flere
møter samme dag, gis det bare en møtegodtgjørelse.
Det gis ikke møtegodtgjørelse for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i
partiene.
Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter
følgende satser:

Tillitsverv
a)
b)
c)
d)
e)

Kommunestyremedlemmer
Formannskapsmedlemmer
Ledere av andre kommunale utvalg
Fungerende møteleder
Medlemmer av andre kommunale
utvalg
f) Politisk oppnevnte medlemmer i
plangrupper, arbeidsgrupper og
lignende
g) Folkevalgte representanter i
samarbeidsutvalg i skoler og
barnehager

Godtgjøring i % av ordførers
godtgjørelse
0,07 % per møte
0,07 % per møte
0,07 % per møte
0,07 % per møte
0,06 % per møte
0,04 % per møte

0,05 % per møte

Varamedlemmer gis samme godtgjørelse som fast medlem.
§ 4 Fast godtgjørelse
Andøy kommune har ordfører på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse settes til
90 % av en stortingsrepresentants grunngodtgjørelse. Godtgjøringen dekker kontortid,
representasjon og oppdrag i egenskap av ordfører.
Beregningsgrunnlaget etter denne forskriften skal justeres med virkning fra 1. januar
hvert år, basert på den grunngodtgjørelse som var gjeldende for regjeringsmedlemmer pr.
31. desember året før.
Ordførerens godtgjørelse utbetales som lønn og gir rett til feriepenger etter regler definert i
ferieloven.
Varaordfører får fast årlig godtgjørelse tilsvarende 15 % av ordførerens godtgjørelse.
Godtgjøringen dekker møtevirksomhet og oppgaver som ordførerens stedfortreder.
Dersom varaordfører - pga. ordførers fravær - må tre fullt inn i verv som ordfører i en
periode ut over 1 måned, tilkjennes de samme betingelser som ordfører.
Ordfører og varaordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse.
Formannskapets øvrige medlemmer får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende
1 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales årlig.
Utvalgsleder for kontrollutvalget tilstås en årlig godtgjørelse tilsvarende 0,5 % av
ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales årlig.

§ 5 Reduksjon i fast godtgjørelse ved fravær
Dersom et medlem av formannskapet deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter
utvalget har i løpet av årsperioden, reduseres den faste godtgjørelsen med
25 %.
Ved deltagelse i mindre enn 1/3 av utvalgets møter, reduseres godtgjørelsen med 50 %, og
ved forfall til samtlige møter bortfaller hele fastgodtgjørelsen.
Varamedlem som deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har rett til 50 % av den faste
godtgjørelsen. Ved deltagelse i minst 2/3 av møtene, har varamedlem rett til 100 % fast
godtgjørelse.
Ved fritak og skifte av medlemmer, beregnes godtgjøringen forholdsmessig.

§ 6 Pensjonsordning
Ordføreren meldes inn i pensjonsordning på lik linje med ansatte.
§ 7 Rett til sykepenger, yrkesskade og permisjoner
Ordføreren har samme rett til sykepenger, rettigheter ved yrkesskade og permisjoner
i samsvar med arbeidsmiljølovens §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.
§ 8 Ettergodtgjøring
Ordfører gis ettergodtgjøring på inntil 3 måneder, begrenset til eventuell
tiltredelsesdato for ansettelse i ny jobb/arbeidsgiver.
§ 9 Stemmestyre
Godtgjøring ved Kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt Stortings- og sametingsvalg
gis etter følgende satser:

Tillitsverv
a) Leder for kretser med åpne
stemmelokaler i 2 dager
b) Leder for kretser med åpne
stemmelokaler i 1 dag
c) Stemmestyrets medlemmer

Godtgjøring
Fast godtgjøres på kr 2.500, Fast godtgjørelse på kr 1.500, Kr 100,- per time

§ 10 Tap av inntekt
Hvis folkevalgtes møtedeltakelse medfører tap av inntekt, gis det erstatning.

Godtgjøring for tapt inntekt gjelder representanter i alle kommunale utvalg. Godtgjøring
utbetales i tillegg til folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen, (kurs, reiser og
lignende). Godtgjøring for tapt inntekt ytes bare til dem som har et faktisk tap i inntekten, og
tilstås dersom det organ som har invitert ikke dekker godtgjørelse etter egen ordning. Krav
på godtgjørelse bør gjøres av den folkevalgtes arbeidsgiver for å hindre et tap i pensjon og
feriepenger. Det tilstås ikke møtegodtgjørelse ved kurs, reiser og lignende.
Det gis ikke dekning av tapt arbeidsfortjeneste for gruppemøter, fraksjonsmøter eller
andre møter i partiene.
Som hovedregel skal det dekkes tapt inntekt for en hel dag for de store politiske
møtene som varer hele dagen. For andre møter som varer under 4 timer kan de folkevalgte
gjøre krav på tapt arbeidsinntekt time for time.
Ulegitimert tapt inntekt dekkes med inntil kr 1.200, - pr møtedag.
Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som ikke kan
legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres.
Legitimert tapt inntekt dekkes med inntil 1.700.- pr. møtedag.
Legitimert tapt inntekt defineres i denne sammenhengen som den lønnen arbeidsgiver
bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv.
For selvstendig næringsdrivende gjelder følgende: Det må fremlegges ny
dokumentasjon/sannsynlig gjøring hvert år på bakgrunn av siste års regnskaps/produksjonstall og når grunnlaget for å kreve tapt arbeidsinntekt vesentlig endres i løpet av
året.
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste er innberetningspliktig og skattepliktig
Krav om tapt inntekt må sendes inn senest 3 måneder etter at den tapte inntekten oppsto.
Krav om tapt inntekt skal innsendes ikke senere enn januar for foregående år.

§ 11 Refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid
Ved deltagelse i kommunale møter dekkes legitimerte ekstrautgifter til barnepass,
stedfortreder og hjelp til omsorg- og pleietrengende i nærmeste familie med inntil
kr. 1.200, - pr. møtedag. Dette gjelder også ledsager til funksjonshemmet folkevalgt i den
grad dette ansees nødvendig for at denne skal kunne fungere i vervet.
§ 12 Telefongodtgjørelse
Ordfører får dekket 100 % av utgifter til mobiltelefon.

§13 Reiseregulativ
Medlemmer av folkevalgte utvalg som blir oppnevnt eller får aksept av ordfører til å
delta på kurs eller konferanser, tilstås dekning av reiseutgifter dersom det organ som har
invitert ikke dekker godtgjørelse etter egen ordning.
Medlem som av ordfører er bedt om å representere kommunen i eksterne
møter/arrangementer tilstås dekning av reiseutgifter dersom det organ som har invitert ikke
dekker godtgjørelse etter egen ordning.
Godtgjørelse for reise, diett og overnatting i forbindelse med kommunale møter og
befaringer dekkes etter satser i kommunens reiseregulativ, hvilket tilsvarer statens
reiseregulativ.
Folkevalgte med midlertidig bosted utenfor kommunen gis dekning av reiser for
deltagelse i ordinære møter i henhold til møteplan. Gjeldende reiseregulativ legges til grunn.
Rimeligste reisemåte skal benyttes.
Reiseregning fremmes innen 3 måneder etter utført oppdrag. Reiseregning skal
innsendes ikke senere enn januar for foregående år.

§ 14 Utbetaling
Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger i løpet av kalenderåret. Fast godtgjørelse
utbetales årlig.
Tapt inntekt, skyss- og kostgodtgjørelse utbetales første lønningsdag etter mottatt krav.

§ 15 Fortolkning
Forskriften kan i særlige tilfeller fravikes ved avtale. Oppståtte situasjoner som ikke
kommer inn under denne forskriften behandles og avgjøres av ordfører.
§ 16 Tidspunkt for iverksettelse
Nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte gjøres gjeldende fra 01.01.2021.

