Folkevalgtes arbeidsvilkår
– åpenhet, raushet og engasjement

Revidert i kommunestyret 30.11.2017, sak 41/17

1

GENERELLE BESTEMMELSER

Det skal settes opp møteplan for minst et halvt år. Denne vedtas av kommunestyret.
Møteplanene samordnes på best mulig måte, og endres bare unntaksvis.
Ordfører setter opp saksliste for formannskap og kommunestyret i samarbeid med
administrasjonen.
Komitéene:
Det settes opp egen møteplan for møter i komité I og II. Denne samordnes best mulig med
øvrig møteplan – Møteplanen settes opp av leder, i samarbeid med medlemmene i
komiteene og administrasjonen. Leder av komiteene setter opp saksliste for møter i
komitéene i samarbeid med administrasjonen.
Folkevalgtopplæring:
Ved valgperiodens begynnelse skal det være folkevalgtopplæring. Denne inneholder to
obligatoriske tema. Det å være folkevalgt. Hva slags rolle skal man ha, hvordan er forholdet
til administrasjonen, etc.
Det andre temaet består av en innføring i det lov- og regelverk man skal fatte beslutninger
innenfor.
1.1

LOV OG REGELVERK, VEDT AK I KOMMUNESTYRET

Disse bestemmelsene er regulert etter; Kommunelovens § 41 Dekning av utgifter og
økonomiske tap, nr. 1 og 2, § 42 Arbeidsgodtgjøring og § 43 Pensjonsordning. Tolkninger gitt
i veiledningshefte fra Kommunal- og Regionaldepartementet, kommunalavdelingen,
Rundskriv H 20/97 «Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og
økonomiske tap til folkevalgte», samt veileder fra KS, fra 2011, er også lagt til grunn for
utforming av regelverket.
1.2

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET, DE ULIKE ORDNINGENE

Med hjemmel i og i samsvar med kommunelovens § 41, 42 og 43 bestemmer kommunestyret
selv størrelsen på alle ordninger som omfatter arbeidsgodtgjøring og erstatning for tap av
inntekt for folkevalgte. Revisjon finner sted ved årlig budsjettbehandling, eller når
kommunestyret bestemmer det.
Det skilles mellom ulike ordninger for arbeidsgodtgjøring (kl § 42), godtgjøring for påløpte
utgifter (kl § 41 nr. 1) og erstatning for tap av arbeidsfortjeneste (kl § 41 nr. 2).
Møtegodtgjøring og frikjøp etter kl § 42 er en arbeidsgodtgjøring og må ikke forveksles med
erstatning for tap av inntekt etter kl § 41 nr. 2.
1.3

POLITISKE TILLITSVERV

Ved politisk tillitsverv menes all representasjon og deltakelse i møter, råd, utvalg, styrer
m.m., som finner sted etter valg i kommunestyre eller av andre politiske utvalg som har
delegert myndighet til å oppnevne slike utvalg.
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1.4

ADMINISTRATIV DELTAKELSE

Bestemmelsene om møtegodtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påløpte
utgifter gjelder ikke for deltakere fra administrasjonen når disse er oppnevnt av rådmannen.
1.5

TILLITSVALGTE I ANSATTES ORGANISASJONER
For tillitsvalgte som deltar i partssammensatt utvalg gjelder dette reglementet fullt ut. For
tillitsvalgte som deltar i alle andre utvalg, gjelder ikke dette reglementet.

1.6

FOLKEVALGTE MED ANSETTELSESFORHOLD I KOMMUNEN

Det gjøres ingen unntak fra dette reglementet for folkevalgte som har et ansettelsesforhold i
kommunen.
1.7

UTBETALINGER
Arbeidsgodtgjøring, og utbetaling av andre godtgjøringer og erstatning for tap av inntekt
utbetales etter regning, vanligvis en gang pr. måned etterskuddsvis. Ved bruk av frikjøpsordning, utbetales arbeidsgodtgjøring månedlig uten at det fremmes krav fra den folkevalgte.
Det utbetales ikke feriepenger for arbeidsgodtgjøring. All utbetaling av arbeidsgodtgjøring
samordnes med kommunens utbetalingsrutiner.

1.8

STØRRELSEN PÅ ARBEIDSGODTGJØRING OG ERSTATNING FOR TAP AV
INNTEKT
Størrelsen på de enkelte arbeidsgodtgjøringer, andre godtgjøringer og erstatninger for tap av
inntekt framgår i;
Vedlegget (PKT 5): Arbeidsgodtgjøring andre godtgjøringer og erstatning ved tap av inntekt for
folkevalgte i Rendalen, vedtatt av kommunestyret 29.03.2012, sak 14/12.

1.9

DEFINISJONER

Innkalling; Utløser møteplikt jfr. kommuneloven § 40.1 og gir rett til møtegodtgjørelse,
dekning av tapt arbeidsfortjeneste samt dekning av kjøreutgifter.
Invitasjon; Utløser ikke møteplikt, det gis ikke noen form for godtgjøring utover dekning av
kjøreutgifter når en folkevalgt inviteres til å delta i et møte.
Godtgjøring: Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer – Kommunestyret og bare det
fastsetter godtgjøringene for kommunale verv/ombud. Godtgjøring er oppgavepliktig ifølge
skatteloven. Folkevalgte som får godtgjøring, får ikke feriepenger
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2.1

ARBEIDSGODTGJØRING.

LOVGRUNNLAG

Arbeidsgodtgjøring hjemles i kommunelovens § 42;
«Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på
godtgjøring for sitt arbeide fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.»
2.2

NÅR KAN DET KREVES ARBEIDSGODTGJØRING
Alle politisk valgte som deltar i politiske råd og utvalg har krav på godtgjøring. Et råd eller
utvalg kan kun ved enstemmig avgjørelse (Inkl. varamedlemmer) frasi seg godtgjøring.
I noen råd, utvalg og styrer mv. vil annen organisasjon/offentlig organ ha ansvar for
utbetaling av arbeidsgodtgjørelse. Hvor dette ikke er tilfelle, eller i tilfeller hvor det er satt en
godtgjøring lavere enn i satser for «Andre utvalg og oppnevninger», jfr. vedlegg 1) betaler
kommunen ut mellomlegg oppad begrenset til godtgjøringen for «Andre utvalg og
oppnevninger».
Når en folkevalgt deltar på kurs, seminar, eller representerer kommunen på annen måte og
når dette ikke beror på ren frivillighet, kan det også gis arbeidsgodtgjørelse. I slike tilfeller gis
ikke arbeidsgodtgjøring uten at dette er bestemt på forhånd, av ordfører. Oppstår det
uenighet mellom en folkevalgt og ordfører, tas avgjørelsen av kommunestyret.
Det gis ikke arbeidsgodtgjøring for deltakelse i råd, utvalg og styrer m.m., der annet
forvaltningsorgan, organisasjon eller selskap, har en selvstendig plikt til å utbetale
arbeidsgodtgjøring.
For den tiden en folkevalgt er frikjøpt, skal det normalt ikke gis arbeidsgodtgjøring for
deltakelse i møter i Rendalen kommunes regi.

2.3

FORMER FOR ARBEIDSGODTGJØRING
Arbeidsgodtgjøring gis i form av frikjøp, ren arbeidsgodtgjøring i forbindelse med møter og
som ettergodtgjøring. Ved frikjøp skal det normalt ikke gis arbeidsgodtgjøring.
Godtgjøringen gis som et selvstendig beløp, uavhengig av hva den enkelte politisk oppnevnte
tillitsvalgte har krav på i form av erstatning etter § kl 41.

2.4

STØRRELSEN PÅ ARBEIDSGODTGJØRINGEN I FORBINDELSE MED MØTER
Godtgjøringen for deltakelse på møter vil variere ettersom hvor belastende vervene er.
Godtgjøringen må ikke bli så lav at den bare blir et symbolsk beløp.

2.5

ETTERGODTGJØRING
Ved fratredelse av vervet, gis ordfører ettergodtgjøring i 2 måneder.
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3.1

ERSTATNING FOR TAP AV INNTEKT OG GODTGJØRING FOR UTGIFTER

LOVGRUNNLAG

All erstatning for tap av inntekt hjemles tilsvarende gjennom kommunelovens § 41 nr. 2
Tap av inntekt og påførte utgifter som følger av kommunalt eller
fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for
legitimert og ulegitimerte tap.»
All dekning av telefonbruk, skyss og kostgodtgjøring, overnattingsutgifter og andre utgifter
som den folkevalgte har rett til å kreve godtgjort, hjemles tilsvarende gjennom
kommunelovens §41, nr. 1.
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-,
kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet etter
nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv
3.2

NÅR KAN DET KREVES ERSTATNING FOR TAP AV INNTEKT LEGITIMERTE TAP.
Erstatning for tap av inntekt kan kreves og skal ytes i forhold til hele inntektstapet, når en
folkevalgt må ta seg fri fra jobben og får redusert inntekt på grunn av utøvelse av et pålagt
tillitsverv som folkevalgt. Det skilles ikke mellom kommunalt ansatte, andre arbeidstakere og
næringsdrivende. Når møter på dag, kveld og eller natt, hindrer en folkevalgt i å gjennomføre
hele sitt fastsatte arbeide innenfor ordinære arbeidstidsrammer, f.eks. ved turnus og
skiftarbeid, skal dette legitimeres eller sannsynliggjøres. Dersom det kreves full erstatning for
hele arbeidstidsrammen skal dette legitimeres.
I tilfeller hvor det kan oppstå tvil, avklares dette på forhånd med ordfører. Oppstår det
uenighet, tas avgjørelsen av kommunestyret.

3.3

ERSTATNING FOR INNTEKTSTAP TIL DEM SOM IKKE ER LØNNSMOTTAKERE ULEGITIMERTE TAP.
Folkevalgte uten fast lønnet arbeide skal få erstattet tap av arbeidsinntekt når de må
forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta pålagt tillitsverv som folkevalgt. Eksempel på
slike grupper er næringsdrivende, studenter, pensjonister, freelancers mv. Kjøretid medregnes
i tapt arbeidsfortjeneste. Det utbetales tapt arbeidsgodtgjørelse for faktisk medgått møtetid +
kjøretid fra bosted til møtested.

3.4

ERSTATNING FOR TAP AV EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER
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Dersom en folkevalgt krever erstatning for tap av ekstraordinære inntekter, må det angis
konkret hva dette dreier seg om. Det må sannsynliggjøres at man ikke kan ta på seg ekstra arbeide på et annet tidspunkt. Det skilles mellom legitimerte og ulegitimerte tap.
Ordfører avgjør i det enkelte tilfellet om sannsynligjøring er tilstrekkelig godt. Oppstår det
uenighet, tas avgjørelsen av kommunestyret.
3.5

KJØRE- OG KOSTGODTGJØRELSE - DEKNING AV UTGIFTER TIL
OVERNATTING
Til alle reiser som gjøres i forhold til pålagte tillitsverv ytes skyss og kostgodtgjøring etter
kommunens regulativ. Utgifter til overnatting dekkes tilsvarende. Kostgodtgjøring for møter
innenfor kommunens grenser gis ikke.
Av økonomiske og miljømessige hensyn, skal de folkevalgte i størst mulig grad samordne sin
kjøring med andre så langt råd er.
Til all kjøring som gjøres i forhold til pålagte politiske verv, ytes det kjøre og kostgodtgjøring
etter kommunens regulativ, med unntak av kostgodtgjøring for møter som finner sted
innenfor kommunens grenser.

3.6

GODTGJØRELSE FOR TELEFONBRUK

Godtgjøring for telefonbruk gis ordfører, varaordfører, leder for administrasjonsutvalg, leder for
komité I og II. Utbetalingen av telefongodtgjørelse finner sted en gang pr. år i desember måned.
3.7

GODTGJØRING FOR ANDRE UTGIFTER OG UTLEGG
Dersom en folkevalgt har utlegg i forbindelse med utøvelse av sitt tillitsverv, godtgjøres
denne mot regning. Slike utlegg kan være utgifter til barnepass, stedfortreder, stell av syke
og eldre o.l. og nødvendig transport. Godtgjøring for barnepass tilstås ikke når
ektefelle/samboer eller egne barn står for barnepass.
For møter gis en godtgjøring for utgifter til barnepass mot fremlegging av regning begrenset
oppad til kr. 400,-.
Det kjøpes inn lesebrett til bruk for politikerne – Det utarbeides en egen avtale med
politikerne ift. dette.
For de av politikerne som eventuelt reserverer seg for å benytte lesebrett, vil dagens rutiner
ift. utsendelse gjelde; Noe som innebærer at de vil få sakspapirene pr epost i tillegg til at
sakene kopieres og legges i posthylle/eventuelt sendes ut.
Utgiftene til deltakelse på kurs, seminarer o.l., skal også dekkes om de ikke er på frivillig
basis. Det samme gjelder for utgifter til materiell. Dette skal avklares med ordfører på
forhånd. Oppstår det uenighet mellom en folkevalgt og ordfører, tas avgjørelsen av
kommunestyret.
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3.8

ERSTATNINGENS STØRRELSE VED TAP AV ARBEIDSINNTEKT
Det gis full kompensasjon innenfor et maksimumsbeløp, henholdsvis for legitimerte og
ulegitimerte tap.
Alle enkeltheter om legitimerte og ulegitimerte satser framgår nærmere i vedlegget
Arbeidsgodtgjøring andre godtgjøringer og erstatning ved tap av inntekt for folkevalgte i
Rendalen (pkt. 5)

3.9

GODTGJØRING FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER
Ordfører (jfr. k-sak 16/07)
Ordførers godtgjøring skal være 80 % av stortingsrepresentantenes lønn, og iht. vervets
størrelse, og reguleres i h.h.t. stortingsrepresentantenes lønn.
Ordfører meldes inn i KLP 23, pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.
Ordfører dekkes av kommunens ulykkes- og yrkesskadeforsikring samt gruppelivsforsikring i
KLP.
Ordfører mottar ikke feriepenger. Ordførers godtgjøring utbetales i 12 like store rater.
Ordfører avvikler 5 ferieuker.
Rendalen kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse de første 16 dager av et sykefravær
og full godtgjørelse fra dag 17 ved lengre sykefravær (jf. K-sak 41/17).
Ordfører tilstås etterlønn tilsvarende 2 måneders godtgjøring ved avgang dersom ikke ordfører
har permisjon fra eller tilbud om annet arbeid.
Ordfører tilstås abonnement på lokalavis samt fri mobiltelefon og evt. andre ordninger som for
eksempel. fri bil, etter vedtak i kommunestyret.
Varaordfører (jfr. k-sak 101/07)
Varaordførers godtgjøring er lik ordførers godtgjøring og iht. vervets størrelse.
Varaordfører tilstås samme vilkår som ordfører mht. pensjonsordning, forsikringer, ferie og
sykepenger.

4

PENSJONSORDNINGER
Kommunestyret har gjennom kommunelovens § 43 Pensjonsordning, adgang til å etablere egne
pensjonsordninger for folkevalgte. Kommunestyret fastsetter pensjonsordninger for folkevalgte
i eget vedtak.

ENDRINGER AV REGLEMENTET
Reglementets vedlegg pkt. 5 ift. satser gjennomgås og vedtas i kommunestyret innen februar det
året nytt kommunestyret tiltrer. De øvrige punktene i reglementet endres ved eventuelle
lovendringer, og ellers når kommunestyret bestemmer det.
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VEDLEGG:

ARBEIDSGODTGJØRING, ANDRE GODTGJØRINGER OG ERSTATNING VED TAP AV INNTEKT FOR
FOLKEVALGTE
5.1 Arbeidsgodtgjøring

(Se kap. 2

Råd og utvalg, oppnevninger
Kommunestyret
Formannskap
Administrasjonsutvalg
Komitèe I og komitèe II
Kontrollutvalget
Klagenemnda
Andre utvalg og oppnevninger
Ad-hoc utvalg - Tidsbegrenset utvalg
1 M = kr. 350,-.

)
Møtende medl. og
varamedlemmer
2M
2M
2M
2M
2M
1M
1M
1M

Møtende leder
0 M (ordfører)
0 M (ordfører)
0 M (ordfører)
4M
4M
2M
2M
2M

Dersom det arrangeres flere møter samme dag, godtgjøres påfølgende møter(r) med 1M. Dette er
likt for alle, også møtende leder. Kommunestyret godtgjøres med 2 M uavhengig av antall møter
tidligere samme dag.

Godtgjørelse for telefonbruk
Ordfører
: 300 kroner pr. kvartal og all tjenestebruk av kommunal mobiltelefon
Varaordfører
: 200 kroner pr. kvartal
Leder av komité I og komité II : 200 kroner pr. kvartal
5.2 Godtgjøring for andre utlegg.
Alle utlegg erstattes etter regning i sin helhet, se pkt. 3.7
Erstatninger se kap. 3
5.3 Erstatninger for tap av arbeidsfortjeneste
Alle legitimert tap av arbeidsfortjeneste erstattes fullt ut.
Maksimum kr. 350,- pr time og maksimalt 7,5 t/dag.
Alle ulegitimert tap av arbeidsfortjeneste erstattes fullt ut.
Ved ulegitimerte tap benyttes kr.200,- pr. time og maksimalt 7,5 t/dag.
Næringsdrivende kan gis tapt arbeidsfortjeneste i henhold til attest fra likningskontoret over
siste likningspensjonsgivende inntekt i næring. Dette dividert med 260 gir dagsats. Dagsats skal
ikke være over ordførers lønn. Dette beregnes uavhengig av eventuelle kostnader knyttet til
innleie av vikarer eller annen erstatningsarbeidskraft.
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5.4

Erstatning for tap av ekstraordinære inntekter
Alle legitimerte tap erstattes ved tilstrekkelig dokumentasjon og eller sannsynlig gjøring.
Maksimum kr. 350,- pr time og maksimalt 7,5 t/dag.
Alle ulegitimert tap erstattes tilsvarende.
Ved ulegitimerte tap kr. 200,- pr. time og maksimalt 7,5 t/dag.
Godtgjøring for utgifter til barnepass mot fremlegging av regning begrenses oppad til kr.
400,-.

5.5 Erstatninger når den politisk valgte er ansatt i kommunen
Ved de arbeidsplassene i kommunen hvor det er nødvendig å leie inn ekstrahjelp, når en
politisk oppnevnt tillitsvalgt ansatt i kommunen og utfører pålagt møtevirksomhet m.v. dekkes
kostnadene ved slik ekstrahjelp ikke inn ved ordinære budsjettmidler. Dette av hensyn til
betydning av å få fram kostnadene ved den politiske virksomheten, på en mest mulig korrekt
måte. Rådmannen utarbeider administrative rutiner for internoverføring mellom H.K. 1.1
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter og de enkelte kapitler for folkevalgte som er ansatt i
kommunen.

Folkevalgtes arbeidsvilkår, revidert 30.11.2017

Side 9 av 9

