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KS-099/19 Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar å sende vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Elverum kommune på høring.  

Høringsfristen settes til 3. oktober 2019.  

 

28.08.2019 Behandling i Kommunestyret 

KS - møtebehandling: 
Endringsforslag fra SV v/Eldri Svisdal: 
Støtter det fremlagte reglementet med en endring. 
Endre paragraf 2.4: 
Varaordfører frikjøpes i 50% stilling. 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom endringsforslag fra Eldri Svisdal (SV) og formannskapets 
innstilling ble formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 17 stemmer. 
 

 
 

FSK-110/19 Vedtak: 



 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 28.08.19: 

 
Kommunestyret vedtar å sende vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Elverum kommune på høring.  

Høringsfristen settes til 3. oktober 2019.  

 

21.08.2019 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Juridisk rådgiver Trude Seland Nyberg orienterte om at feil vedlegg "Forskrift om folkevalgtes 
godgjøring og velferdsgoder i Elverum kommune" var tilknyttet saken. 
Riktig vedlegg ble gjennomgått. 
Forslag fra Eldri Svisdal (SV): 
Endre paragraf 2-4 Frikjøp av ordfører til "Varaordfører frikjøpes i 50% stilling". 
 
Avstemming: 
Svisdals (SV) forslag: Falt med 4 mot 5 stemmer (Erik Hanstad - H, Yngve Sætre - H, Gine Syljeset 
Skurdal - H, Kersti Grindalen - Frp og Arnfinn Uthus - SP) 
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 

 
Kommunestyret vedtar å sende vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Elverum kommune på høring.  

Høringsfristen settes til 3. oktober 2019.  

 
  



 

 

Utredning 
 
Høsten 2019 er det kommunestyrevalg, og ny kommunelov trer i kraft fra det konstituerende 
kommunestyremøtet. Kommuneloven (2018) har nye bestemmelser om folkevalgtes rettigheter, 
blant annet at disse skal reguleres i forskrift.  

Folkevalgte har krav på godtgjøring for det arbeidet de utfører, for tapt arbeidsfortjeneste og 
dekning av utlegg. Størrelsen på godtgjøringene mv. skal bestemmes av kommunestyret.  

 

Elverum kommune har tidligere fastsatt godtgjøringene til de folkevalgte i eget reglement. Dette 
reglementet må høsten 2019 revideres og fastsettes i en forskrift. Forslag til forskrift må sendes på 
høring før den kan vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 37. 

 

Forslaget til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Elverum kommune er 
utarbeidet i samarbeid mellom administrasjonen, politisk ledelse og gruppelederne i partiene i 
kommunestyret. 

 

Kommunestyret skal ta stilling til omfang og størrelse på frikjøp og godtgjøringsnivå for frikjøp, fast 
godtgjøring og møtegodtgjøring sett hen til bl.a. tillitsvervets arbeidsbelastning og kommunens 
økonomiske situasjon. 

 

Vedlagte forslag til forskrift med evnetuelle endringer foreslås sendt på høring med høringsfrist 3. 
oktober 2019. Høringen kunngjøres på internettsiden til Elverum kommune og sendes i tillegg til 
alle de registrerte politiske partiene i Elverum kommune. 

 

Generelt om forskriftens innhold  

I kapittel 8 i kommuneloven (2018), som omhandler rettigheter og plikter for 
folkevalgte, stilles det krav i flere av bestemmelsene om at kommunestyret selv gir 
forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder.  

 

Bestemmelsene i kommuneloven(2018) der det er stilt krav til forskrift er:  

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap  

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring  

§ 8-6 Ettergodtgjøring  



 

 

§ 8-10 Permisjoner  

 

I vedlagte forslag til forskrift er det i tillegg tatt med enkelte andre rettigheter og 
plikter som er regulert i kommuneloven (2018). Dette gjelder blant annet 
kommuneloven (2018) § 8-1 Rett og plikt til å delta i møte, § 8-7 Pensjonsordning, § 8-
9 Rettigheter ved yrkesskade, samt § 8-8 Rett til sykepenger.  

 

Innholdet i forskriften viderefører store deler av prinsippene i gjeldende reglement. 
Overskrifter og forskriftstekst mm. er redigert av hensyn til formkrav ved utforming av 
forskrifter.  

 

I tråd med innspill fra strategikonferansen er ordførers godtgjøring foreslått redusert 
til 90 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjøring. Denne 
godtgjøringen reguleres årlig med virkning fra 1.5. Per 1.5.2019 utgjør 
stortingsrepresentantenes godtgjøring kr 987 997,- per år.  

Med den foreslåtte reduksjonen vil ordførers godtgjøring utgjør kr 889 197,- per år.  

 

Godtgjøringene til øvrige folkevalgte foreslås fastsatt i en prosentsats av ordførers 
godtgjøring for å ta hensyn til en prisveksten. De fleste satsene har stått uendret i flere 
valgperioder. Under følger en oversikt over hva prosentsatsene utgjør i kroner per 
1.5.2019. 

 

 

 

Folkevalgt – tillitsverv Godtgjøring i % av ordførers godtgjøring  
per år 

Varaordfører 80 % per år  (kr. 711 358,-) 

Kommunestyremedlemmer/-
varamedlemmer 

0,14 % per møte  (kr. 1 245,-) 

Faste medlemmer i formannskapet  10 % fast per år ( kr. 88 919,-) 

Varamedlemmer formannskapet 0,14 % per møte ( kr. 1 245,-) 

Leder kontrollutvalget 5 % fast per år (kr. 44 460,-) 

Kontrollutvalgets 
medlemmer/varamedlemmer 

0,14 % per møte (kr. 1 245,-) 

Leder kommunestyrekomite 5 % fast per år (kr. 44 460,-) 

Medlem/varamedlem 
kommunestyrekomite 

0,065 % per møte (kr. 578,-) 

Gruppeledere 2 % fast per år (kr. 17 784,-) 



 

 

Leder og medlemmer av klagenemnda 0,14 % per møte (kr. 1 245,-) 

Leder og medlemmer av sakkyndig 
takstnemnd og klagenemnd for 
eiendomsskattesaker 

0,14 % per møte (kr. 1 245,-) 

Kommunalt tillitsvalgte i øvrige folkevalgte 
organer  

0,065 % per møte (kr. 578,-) 

 

Type inntektstap Godtgjøring i % av ordførers godtgjøring 

Dokumentert inntektstap (legitimert) Inntil 0,57 % per dag (kr. 5 068,-) 

Ikke-dokumentert inntektstap 
(ulegitimert) 

0,014 % per time (kr. 124,-) og inntil 0,11 
% per dag (kr. 978,-) 

 

 

Merknader til enkelte bestemmelser mv. 

Til kapittel 1. Generelle bestemmelser  
Forskriftens kapittel 1 viser til kommuneloven (2018) kapittel 8 som gir krav til 
forskrifter.  

 

Forskriften gjelder for alle som et kommunalt tillitsverv. Det vil si alle medlemmer av 
folkevalgte organer i kommunen, medlemmer av interkommunale styrer etter 
kommuneloven (1992) § 27 og medlemmer av representantskapet. 

 

Medlemmer av ulike typer utvalg som er nærmere regulert i særlovgivningen, 
omfattes i utgangspunktet ikke av forskriften, med mindre kommunestyret har 
delegert styringsoppgaver eller avgjørelsesmyndighet til organet. Veiledende regler for 
godtgjøring av styremedlemmer i kommunale selskap, foreslås derfor flyttet til 
eierskapsmeldingen. 
 
Til § 1-2. Folkevalgtes rett og plikt til å delta i møte (Nytt)  
Forskriftens § 1-2 fremhever også bestemmelsen i kommunelovens § 8-1 om 
folkevalgtes rett og plikt til å delta i folkevalgte organer de er valgt inn i.  

 

Bestemmelsen har også regel for hva som er gyldig forfall og melding om forfall. Disse 
reglene har betydning for om en folkevalgt har rett til godtgjøring ved forfall.  

 

Til kapittel 2. Folkevalgtes rett til godtgjøring (punkt 2 i godtgjøringsreglementet) 

I kapittel 2 fremgår det hvem som har krav på arbeids(møte)godtgjøring og hvilke 



 

 

folkevalgte som skal frikjøpes til en fast godtgjøring. Ved frikjøp skal det ikke gis andre 
typer godtgjøring, med noen unntak.  

 

Alle faste godtgjøringer justeres med utgangspunkt i ordførers til enhver tid gjeldende 
godtgjøring. Ordførers godtgjøring tar utgangspunkt i stortingsrepresentantenes 
godtgjøring som er gjenstand for årlig justering. Per 1.5.2019 utgjør denne kr 987 997,- 
per år.  

 

Ordfører frikjøpes i full stilling, varaordfører frikjøpes i 80 % stilling og formannskapets 
medlemmer i 20 % stilling. Lønnsnivået for ordføreren er foreslått til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring.  

 

Videre foreslås det at varaordførers godtgjøring fastsettes i prosent av ordførers 
godtgjøring uten fradrag for 50 000,-. Dersom det skal sikres at ordførers lønnsnivå er 
høyere enn varaordfører, kan dette gjøres ved endring av prosentsatsen for 
varaordførers godtgjøring. 

 

Gjeldende frikjøpsordning for formannskapets medlemmer foreslås videreført. 

 

Til kapittel 3 Satser godtgjøring, reduksjon mv. (Punkt 4 i godtgjøringsreglementet) 
Det er valgt å videreføre fast årlig godtgjøring til flere folkevalgte. Hvorvidt 
godtgjøringsstørrelsen er riktig må vurderes politisk ut fra arbeidsbelastningen.  

 

Alle godtgjøringene er en prosentsats av ordførers godtgjøring for å ivareta en viss 
lønnsvekst. Det er også gitt en sats for møtegodtgjøring for de folkevalgte som ikke har 
fast godtgjøring. Denne satsen vil gjelde for varamedlemmer som blir innkalt til å møte 
og i tillegg medlemmer og ledere i utvalg og råd som ikke er nevnt i satsene § 3-2.  

 

Til § 3-3 Reduksjon av godtgjøring til fast medlem i folkevalgt organ (Punkt 7 i 
godtgjøringsreglementet) 

Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med folkevalgtes møteplikt og 
forskriftens § 1-2. Hvis den folkevalgte har fravær i mer enn 2/3 av møtene vil 
vedkommende få redusert sin faste godtgjøring med halve godtgjøringen. 
Bestemmelsen tilsvarer bestemmelsen i dagens reglement.  



 

 

 

Til § 3-4 Økning av godtgjøring varamedlem i folkevalgt organ. (Punkt 7 i 
godtgjøringsreglementet) 

 

Denne bestemmelsen gir kompensasjon til varamedlemmer som må delta i mange 
møter, henholdsvis mer enn 1/3 og 2/3 av alle møtene. Bestemmelsen viderefører 
gjeldende bestemmelser i dagens reglement. 

 

Til kapittel 4 Erstatning for tap av inntekt og dekning av utgifter (Punkt 5.2 og 5.3 i 
godtgjøringsreglementet) 

Bestemmelsene i kapittel 4 er gitt etter kommuneloven § 8-3 og er i hovedsak en 
videreføring av gjeldende bestemmelser i dagens reglement. 

  

Til § 4-2 Erstatningsbeløp (Punkt 5.5.2 i godtgjøringsreglementet) 

Erstatningsbeløp for tap av inntekt fremgår av forskriftens § 4-2. Her skilles det 
mellom dokumentert og ikke dokumentert inntektstap. Det er tilstrekkelig at den 
folkevalgte har sannsynliggjort at han eller hun har forsømt ordinære gjøremål for å 
ivareta tillitsvervet.  

 

Kravene til dokumentasjon er som tidligere. 

 

Inntektstap dokumenteres med lønnsspesifikasjon, bekreftet av arbeidsgiver o.l.  
Selvstendig næringsdrivende må dokumentere sitt inntektstap ved siste års regnskap 
eller utskrift av ligning og attest fra revisor. Alternativt gis selvstendig næringsdrivende 
erstatning for ikke-dokumentert tap.  

 

Det er en forutsetning for alle tap i inntekt at det sannsynliggjøres at samme inntekt 
ikke uten vesentlig ulempe vil kunne inntjenes på et annet tidspunkt. 

 

Til § 4-3 Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser (Punkt 5.3 i 
godtgjøringsreglementet) 

Godtgjøring gjelder for alle reiser over 4 km. Utover det følges satsene i det 
kommunale reiseregulativet. Det vises til særavtale for kommunesektoren SGS 1001 



 

 

som igjen henviser til statens satser.  

 

Til § 4-4 Dekning av andre utgifter (Punkt 5.5.2 i godtgjøringsreglementet) 

I tillegg til arbeids(møte)godtgjørelse og erstatning for tap av inntekt, har også 
folkevalgte krav på dekning for utgifter som de blir påført på grunn av tillitsvervet.  

 

Til kap. 5 Utbetaling av godtgjøring, utgifter og tap av inntekt (Punkt 8 i 
godtgjøringsreglementet) 

Folkevalgte må fremsette krav som de har innen 3 måneder. Dette er en innstramming 
i forhold til gjeldende reglement.  

 

Godtgjøring som er fast vil bli utbetalt månedlig i tråd med dagens praksis. 

 

Til kap. 6 Ettergodtgjøring, pensjon og yrkesskade (punkt 2.2 og 2.3 i 
godtgjøringsreglementet) 

Kapittelet har bestemmelser som følger av kommuneloven (2018). Det er bare 
folkevalgte som har et verv som sin hovedbeskjeftigelse som har krav på 
ettergodtgjøring.  

 

Det følger av forarbeidene at det er opp til kommunen selv å vurdere om vervet er den 
folkevalgtes hovedbeskjeftigelse eller ikke. En folkevalgt vil ha normalt ha sitt verv som 
hovedbeskjeftigelse når vervet utgjør minst 50 % stilling. 

 

Til kap. 7 Sykepenger (Nytt) 

For å ha krav på sykepenger, må den folkevalgte ha tillitsvervet som sin 
hovedbeskjeftigelse. Kommunen tar ansvaret for sykepenger utover det som blir 
utbetalt fra NAV. Bestemmelsen gir regler om saksbehandling ved melding om sykdom 
mm.  

 

Kommunen forskuddsbetaler sykepenger til den folkevalgte på lik linje med ansatte. 
Den folkevalgte tilbakebetaler utbetalte sykepenger fra NAV til kommunen når. 



 

 

 

Til kap. 8 Permisjoner (Nytt) 

Tilsvarende ettergodtgjøring og sykepenger gis permisjonsrettighetene til folkevalgte 
som har tillitsvervet som sin hovedbeskjeftigelse.  

 

Søknad om permisjon foreslås behandlet av ordfører. Gjelder søknaden om permisjon 
ordfører selv, foreslås det at kommunestyret selv behandler permisjonssøknaden. 

 

Det er egne regler for svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon mm. tilsvarende 
ansatte i kommunen.  

 

Til kap. 9 Ikrafttredelse  

Forskriften foreslås å tre i kraft fra vedtaksdato 30.10.2019.  

 

 

 

 


