
Forslag til - Forskrift om godtgjøring til folkevalgte, Øvre Eiker kommune, 

Viken – med kommunestyrets endringer 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å regulere rettigheter og plikter etter kommunelovens kapittel 8 

for folkevalgte i Øvre Eiker kommune 

 

§ 2 Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap 

Den som har et tillitsverv i Øvre Eiker kommune har krav på 

a) skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet etter reglene i 

Statens reiseregulativ. Det blir likevel ikke gitt skyssgodtgjøring dersom reiseavstanden er 

under 10 km én vei. 

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. 

Krav etter første ledd skal fremsettes for politisk sekretariat så snart som mulig og senest 

innen 3 måneder etter at kravet oppstod.  Kravet skal dokumenteres.  Krav etter første ledd bokstav 

b eller c som ikke kan dokumenteres, dekkes likevel dersom utgiftene eller tapet er sannsynliggjort 

på annen måte. 

 

§ 3 Utmåling av utgifter og økonomisk tap 

Godtgjøring for skyss, kost og overnatting etter § 3 første ledd bokstav a gis for reiser over 10 

km etter de til enhver tid gjeldende satser i kommunens reiseregulativ. 

       Utgifter etter § 3 første ledd bokstav b dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser.   

Satsene reguleres hvert annet år med det generelle lønnstillegg i kommunens lønnsoppgjør, og 

legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside under politikk.  

Tapt inntekt etter § 3 første ledd bokstav c dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser.  

Satsene reguleres hvert annet år med det generelle lønnstillegg i kommunens lønnsoppgjør, og 

legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside under politikk.  

  

§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 ‰ 



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 1 møte. Dersom man har 1 møte på 

formiddagen og et nytt møte på ettermiddag/ kveld kan gis det møtegodtgjørelse med 0,86 ‰.  

  

Ordfører har dekket bruk av egen bil jf. kommunens reiseregulativ, og har fri telefon. 

 

Deltakelse på kurs/ opplæring/ fagkonferanser avklares med ordfører.  Det utbetales 

møtegodtgjøring og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dersom den folkevalgte er innkalt.  Når en 

folkevalgt er invitert, og vurderer selv om en vil delta, utbetales et ikke møtegodtgjøring eller tapt 

arbeidsfortjeneste. 

 

Dersom varaordfører/ utvalgsledere frikjøpes fra sine stillinger faller møtegodtgjøringen bort. 

 

Satsene reguleres med 2 års mellomrom, i begynnelsen og midt i en valgperiode. 

Godtgjøringen utbetales 2 ganger i året, juni og desember. 

 

§ 5 Ettergodtgjøring 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring for 

inntil 3 måneder når de fratrer vervet, jf. Kommuneloven § 8-6.  Retten til ettergodtgjøring avkortes 

mot annen inntekt etter reglene i kommuneloven § 8-6 andre og tredje ledd.  

 

§ 6 Pensjon 

 Pensjonsordningen omfatter folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer 

minst halvparten av vanlig arbeidstid for kommunale tjenestemenn 

 

§ 7 Sykelønn 

 Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har samme krav på sykepenger 

som ansatte i kommunen, jf. Kommunelovens § 8-8. 

 

§ 8 Rettigheter ved yrkesskade  



 Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved 

yrkesskade som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 

 

§ 9 Permisjoner  

 Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har etter søknad rett til 

permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-12 og § 12-15. 

 

 Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre han 

eller hun gir avkall på den.  Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, 

foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom har den folkevalgte rett til å 

beholde godtgjøringen etter samme regler som gjelder for tilsvarende permisjoner for ansatte i 

kommunen, jf. Kommunelovens § 8-10. 

 

§ 9 Tolkninger, tvilsspørsmål  

 Eventuelle spørsmål om tolkninger og praktisering av dette reglementet forelegges 

kommunedirektøren til avgjørelse. Hvis kommunedirektøren finner grunn til det, forelegges slike 

tvistespørsmål for formannskapet. 


