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Saksopplysninger/vurderinger 

Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av 

utgifter og økonomisk tap (§ 8-4), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og 

permisjoner (§ 8-10). 

 

Forskriften bygger i all hovedsak på Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Øvre Eiker 

kommune, sist revidert 12.12.2018.   

 

Beregningsgrunnlaget for gjeldende godtgjøringssatser følger ordførers godtgjøring som utgjør 80 

% av statsråds lønn.  Godtgjøringssatsene legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og det er 

derfor ikke nødvendig med en årlig oppdatering av forskriften i lovdata. Gjeldende reglement er i 

all hovedsak videreført i den nye forskriften, men tilpasninger til ny kommunelov medfører noen 

endringer.  

 

Endringer/ presiseringer i forhold til dagens reglement 

Ettergodtgjøring – her fremgår det av ny kommunelov, § 8-6, 2. ledd, at  

ettergodtgjøringen skal avkortes krone for krone mot annen inntekt, jfr. forskriftens § 5. 

 

Dagens praksis med at det kun utbetales 1 møtegodtgjørelse når det er flere møter på samme dag, 

forslås endret til. «Ved flere påfølgende møter utbetales møtegodtgjøring for kun ett møte pr. dag», 

jfr. forskriftens § …….  Dette innebærer at dersom man har et møte på formiddagen og et nytt møte 

på ettermiddag/ kveld kan det gis møtegodtgjørelse med en lavere sats for møte nr. 2, f.eks. 0,86 ‰.  

 

Med bakgrunn i sammenligning med omkringliggende kommuner foreslås det endring i 

varaordførers og gruppeledernes faste årlige godtgjøring.  I dag har varaordfører 5,53 % og 

gruppelederne har 0,77 % av ordførers godtgjøring uavhengig av antall representanter i 

kommunestyret.  Dette foreslås endret til at varaordfører får 10 % av ordførers godtgjøring.  

Gruppeledere med inntil 2 representanter i kommunestyret får 2,5 % og øvrige gruppeledere får 5 % 

av ordførers godtgjøring.  

 

Rett til sykepenger (kommunelovens § 8-8), rettigheter ved yrkesskade (§ 8-9) og permisjoner for 

folkevalgte som har sitt tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse er tatt inn i hhv. §§ 6, 7 og 8 i 

forskriften. 

 

I kommunelovens § 8-7 Pensjonsordning – fremgår det at kommunestyret selv kan vedta å opprette 

eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.  I Øvre Eiker er det vedtatt 
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følgende: «Pensjonsordningen omfatter tillitsvalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer 

minst halvparten av vanlig arbeidstid for kommunale tjenstemenn». Forskriftens § 6. 

 

Kommunedirektørens anbefaling er at forskriften legges ut til alminnelig høring i medhold av 

forvaltningslovens § 37, på kommunens samhandlingsplattform Sammenskapervi.no, og at det 

annonseres på kommunens hjemmeside.  

 

I tillegg legges den fram for behandling til innbyggerrådene. 

 

Vedlegg 

1 Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Øvre Eiker kommune 

2 Godtgjøringssatser 

3 Forslag med nye godtgjøringssatser 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte legges ut på høring.  

 

Begrunnelse 

I medhold av forvaltningslovens § 37. 

 

 

Behandling i  Formannskapet -  10.03.2021 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 

enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Vedtak i  Formannskapet -  10.03.2021 

Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte legges ut på høring.  

 

Begrunnelse 

I medhold av forvaltningslovens § 37. 

 

Behandling i Kommunestyret - 24.03.2021 

Morten Lystad (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A, H, Frp, Krf og Mdg: 
§4 Arbeidsgodtgjøring, tabell og første påfølgende setning endres til. 

--- 

§4 Arbeidsgodtgjøring 

Den som har et kommunalt verv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter følgende satser: 

Godtgjøring til folkevalgt Fast årlig godtgjøring i % av 
ordførers godtgjøring 

Møtegodtgjøring i ‰ av 
ordførers godtgjøring 

Ordfører Fast årlig 100% av 
stortingsrepresentants 
godtgjøring 

  

Varaordfører Fast årlig 10% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Fellesgruppeledere Posisjon og 
Opposisjon 

Fast årlig 14% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Gruppeledere Fast årlig 6% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 
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Ledere av utvalg Fast årlig 3% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem av formannskap Fast årlig 1,58% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem av utvalg Fast årlig 1,58% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Leder av kontrollutvalg Fast årlig 3% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem kontrollutvalg Fast årlig 1,58% av ordførers 
godtgjøring 

1,34 ‰ 

Leder av klagenemnd Fast årlig 1,22% av ordførers 
godtgjøring 

0,98 ‰ 

Leder av kommunale råd Fast årlig 0,62% av ordførers 
godtgjøring 

0,98 ‰ 

Kommunestyremedlemmer   1,34 ‰ 

Møtende varamedlemmer   1,34 ‰ per møtedag 

Øvrige tilfeldige utvalg   0,98 ‰ per møtedag 

  

Ved flere påfølgende møter utbetales møtegodtgjøring for kun ett møte. Dersom man har et møte på 

formiddagen og et nytt møte på ettermiddag/ kveld kan gis det møtegodtgjørelse med 0,98 ‰. 

 

Trond Rekdal Henriksen fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Sp og V: 

Kommunestyret utsetter saken til Koronapandemien er over. 

  

Begrunnelse: 

Det er usolidarisk å øke godtgjørelsen på dette tidspunkt da bedrifter i Øvre Eiker må legge ned 

driften på grunn av pandemien. Når innbyggere mister jobb og inntekt er ikke tiden inne for at 

politikere bevilger seg økte godtgjørelser. 

 

Avstemming utsettelsesforslag: 

Utsettelsesforslaget fikk 13 (Sp og SV).  24 (A, H, Krf, Frp, V og MDG)stemte imot. 

Utsettelsesforslaget falt og kommunestyret gikk tilbake til å realitetsbehandle saken. 

 

 

Avstemming: 

Forslag til endring i § 4 i forslag til forskrift fremmet av M. Lystad ble satt opp mot    

kommunedirektørens anbefaling til § 4 i forskriften. Forslag fremmet av M. Lystad ble vedtatt med 

23 stemmer (A, H, Frp, Krf, Mdg) 14 stemte imot (Sp, SV og V). 

Kommunedirektørens anbefaling om at forskriften skal legges ut på høring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak i Kommunestyret - 24.03.2021 

Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte legges ut på høring med følgende endring:  

 

§4 Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt verv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter følgende satser: 

Godtgjøring til folkevalgt Fast årlig godtgjøring i % 

av ordførers godtgjøring 

Møtegodtgjøring i ‰ av 

ordførers godtgjøring 

Ordfører Fast årlig 100% av 

stortingsrepresentants 

godtgjøring 

  

Varaordfører Fast årlig 10% av ordførers 

godtgjøring 

1,34 ‰ 
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Fellesgruppeledere Posisjon 

og Opposisjon 

Fast årlig 14% av ordførers 

godtgjøring 

1,34 ‰ 

Gruppeledere Fast årlig 6% av ordførers 

godtgjøring 

1,34 ‰ 

Ledere av utvalg Fast årlig 3% av ordførers 

godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem av formannskap Fast årlig 1,58% av 

ordførers godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem av utvalg Fast årlig 1,58% av 

ordførers godtgjøring 

1,34 ‰ 

Leder av kontrollutvalg Fast årlig 3% av ordførers 

godtgjøring 

1,34 ‰ 

Medlem kontrollutvalg Fast årlig 1,58% av 

ordførers godtgjøring 

1,34 ‰ 

Leder av klagenemnd Fast årlig 1,22% av 

ordførers godtgjøring 

0,98 ‰ 

Leder av kommunale råd Fast årlig 0,62% av 

ordførers godtgjøring 

0,98 ‰ 

Kommunestyremedlemmer   1,34 ‰ 

Møtende varamedlemmer   1,34 ‰ per møtedag 

Øvrige tilfeldige utvalg   0,98 ‰ per møtedag 

  

Ved flere påfølgende møter utbetales møtegodtgjøring for kun ett møte. Dersom man har et møte på 

formiddagen og et nytt møte på ettermiddag/ kveld kan gis det møtegodtgjørelse med 0,98 ‰. 

 

Begrunnelse 

I medhold av forvaltningslovens § 37. 

 

 

 

 


