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REGLER OM MØTEGODTGJØRELSER TIL DE  

FOLKEVALGTE I HATTFJELLDAL KOMMUNE 

  
 

 

11..          FFOORRMMÅÅLL  

Hensikten med reglene er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle det lokale 

folkestyret. Reglene forsøker dessuten å sikre rekrutteringen, bredden og representativiteten i 

det lokale folkestyret. Godtgjørelse til de folkevalgte skal i prinsippet dekke utgiftene og de 

økonomiske tap som politisk deltakelse medfører. 

 

 

22..          MMØØTTEEGGOODDTTGGJJØØRREELLSSEE  

Krav om møtegodtgjørelse begrenses oppad til 2 møter pr. dag. Formannskapsmøter 

inntil en times varighet, godtgjøres ikke når disse møter avholdes i umiddelbar forbindelse 

med et kommunestyremøte. Det samme gjelder dersom et underutvalg med medlemmer fra 

vedkommende hovedutvalg har møter i tilknytning til hverandre. 

 

2.1 Godtgjørelse 

 Godtgjørelse for formannskapsmøter/fondsstyre/valgstyre  kr.   500,-   pr. møte 

 

  Godtgjørelse for kommunestyremøter     kr.   500,-   pr. møte 

 

  Godtgjørelse for møter i Plan –og ressursutvalget   kr.   400,-   pr. møte 

 

  Godtgjørelse for øvrige kommunale styrer, råd, nemnder 

  og andre grupper oppnevnt av styrende organ    kr.   300,-   pr. møte 

 

  Godtgjørelse for deltakelse i enkeltsaker (f.eks. ved inhabilitet) kr.   200,-   pr. møte 

 

2.2 Utvalgsleder 

Leder av Plan –og ressursutvalget skal ha dobbelt møtegodtgjørelse i utvalgsmøtet. 

 

Plan –og ressursutvalget       kr.  800,-   pr. møte 

Redaksjonelle endringer jfr. KS-sak 037/18. 

 

 

33..          ÅÅRRSSGGOODDTTGGJJØØRREELLSSEE  

 

3.1 Ordfører 

Ordførers godtgjørelse tilsvarer 75 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring fra 01.01.2017. 

Fra 01.01.2018 legges Ordførers godtgjørelse tilsvarende 80 % av stortingsrepresentantenes 

godtgjøring.  

KS-sak 037/18: Ordførerlønn reduseres fra 80% til 70% av stortingsrepresentants lønn. 

 

Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring i tillegg.  Ordførerens godtgjørelse forutsetter at 

ordføreren arbeider i 100 % stilling. 

 

3.2 Ettergodtgjørelse 

http://www.hattfjelldal-kommune.no/
mailto:post@hattfjelldal-kommune.no


Ordfører gis ettergodtgjørelse etter endt periode med slik virkning: 

- 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. 

3.3 Pensjonsordning 

Kommunen melder ordføreren inn i KLP’s pensjonsordning for folkevalgte. Fra 

ordførergodtgjørelsen trekkes 2 % pensjonspremie. 

 

3.4 Sykelønn 

Ordfører utbetales godtgjørelse under sykdom etter de regler som gjelder for kommunens 

ansatte. Forutsetningene er at man har tiltrådt, og at sykelønn ikke betales utover den periode 

man er valgt for.  

 

3.5 Varaordfører 

Varaordfører får en godtgjørelse på 10 % av ordførerens godtgjørelse.  Varaordfører får i 

tillegg møtegodtgjørelse. 

 

44..          TTAAPPTT  AARRBBEEIIDDSSFFOORRTTJJEENNEESSTTEE    

Det er en forutsetning at de folkevalgte har et sannsynliggjort tap som skal godtgjøres. Det 

forutsettes at alle typer inntektstap kan dekkes. Dette gjelder også grupper uten fast lønnet 

arbeid,(f.eks. selvstendig næringsdrivende som IKKE leverer legitimert krav, husmødre, 

studenter, frilansere) skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære 

gjøremål.  

 

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

fortsette sitt arbeid. 

 

Ved eventuell feil utbetaling, plikter den folkevalgte å tilbakebetale dette. 

Hattfjelldal kommune har rett til å foreta korrigeringer/rettinger ved feilaktige utbetalinger, i 

påfølgende måned. 

 

Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekning legges til formannskapet. 

Ansatte i offentlige etater eller andre som opprettholder lønn fra arbeidsgiver ved fravær for  

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

 

4.1  Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste   

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt godtgjøres for en hel dag (mer enn 5 timer) med kr. 1350,- 

For møter inntil 5 timer godtgjøres ulegitimert arbeidsfortjeneste med kr. 900,- 

For møter inntil 3 timer godtgjøres ulegitimert arbeidsfortjeneste med kr. 540,- 

Dette fører til samme timesats uavhengig av møtets lengde, 180,-/time. 

 

4.2   Legitimert tapt arbeidsfortjensete 

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

grunnlag av attest fra arbeidsgiver. Legitimert tap erstattes med inntil kr. 3.800,- per dag, inkl. 

pensjon og feriepenger. 

 

Tapt arbeidsfortjeneste bør dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen direkte for 

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

lønn/utbetaling hver måned.  

 

4.3 Selvstendig næringsdrivende 

Selvstendig næringsdrivende dokumenterer legitimerte krav med ligningsattest. Fastsetting av 

dagsats skjer normalt ved at alminnelig inntekt fra ligningsattest divideres med 230 

virkedager (365-lørdager/søndger-ferie-bevegelige helligdager). Timesats finner en ved å 



dividere med 7,5 time. Tapet erstattes med inntil kr. 3.800,- per dag, inkl. pensjon og 

feriepenger. 

 

Dersom den selvstendige næringsdrivende kan sannsynliggjøre et større tap enn siste ligning, 

kan formannskapet godta annen sats.  

 

 

4.4  Beregningsmåter  

5 timer eller mer regnes som hel dag. For fravær under 5 timer, beregnes timesatsen, og 

utbetales time for time. For fravær under 3 timer, utbetales det en minimumssats tilsvarende 3 

timer. 

 

 

55..          AANNDDRREE  UUTTGGIIFFTTEERR  

 

5.1 Skyss og kostgodtgjørelse 

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

reiseregulativ. Minsteavstand en vei er 2 km. Reiser må være mest mulig samordnet.  

 

Folkevalgte får kostgodtgjørelse etter gjeldende regulativ. 

 

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

utbetales mot regning. 

 

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

utenfor kommunen, innvilges reisegodtgjøring etter billigste reisemåte, samt tapt 

arbeidsfortjeneste for inntil 1 dag pr. møte. 

  

5.2 Utgifter til omsorgsarbeide 

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 det maksimumsbeløp for ulegitimert 

erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte 

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

 

5.3 Foreldrepermisjon  

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

utbetales godtgjøring i foreldrepermisjon etter de regler som gjelder for kommunens ansatte.  

 

 

66..        GGEENNEERREELLLLEE  BBEESSTTEEMMMMEELLSSEERR  

Leder/sekretær i de enkelte styrer og råd, må sørge for at det blir sendt oppgave over antall 

møter og hvem som har møtt på møtene.  Dette gjelder for de styrer og råd som ikke får 

møteinnkalling og møtebok håndtert av Hattfjelldal kommunes administrasjon.  Oppgavene 

må sendes til servicekontoret innen 1. desember hvert år. 

 

Faktura for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste eller krav om refusjon for tapt arbeidsfortjeneste 

sendes til Servicekontoret, og bør som hovedregel sendes innen utgangen av november hvert 

år. Det gjelder også for skyss- og kostgodtgjørelse som dekkes i henhold til Kommunens 

regulativ. 

 

Formannskapet avgjør eventuelle tvister og kan foreta suppleringer i den utstrekning 

lov/bestemmelser ikke er til hinder for dette. 

 

Skjema for møtegodtgjørelse og kjøreoversikt blir sendt ut i november. De kan også 

hentes ved servicekontoret. 



 

 

Reglementet revideres ved utgangen av hver kommunestyreperiode, og ellers ved behov.  

 

 


