
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 

Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 30. april 2020 i vedtak xx/20 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom 
økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken i Dyrøy kommune. 

 

§ 2. Lovgrunnlag 

Kapittel 8 i kommuneloven omtaler rettigheter og plikter for folkevalgte. Herunder rett og 
plikt til å delta i møte, rett til fri fra arbeid, dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, 
godtgjøring ved frikjøp m.v. 

 

§ 3. Generelle bestemmelser 

Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen. Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til 
feriepenger.  

Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsinntekt er 
likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort.  

Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at den folkevalgte mottar riktig beløp til rett tid. 
Den folkevalgte har på sin side et selvstendig ansvar for å kontrollere utbetalingen. Ved eventuelle 
feilutbetalinger melder representanten fra til politisk sekretariat og feilen rettes. 

 

§ 4. Godtgjørelse til ordfører 

a) Av hensyn til ordførers habilitet i andre saker som vedrører lønnsforhandlinger, fastsettes 
ordførers godtgjørelse til å utgjøre 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentanter og 
reguleres årlig i takt med Stortingets behandling av godtgjørelser. 

b) Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, inkludert 
møtevirksomhet og eventuelle styreverv.  

c) Ordfører følger pensjonsordning og tariff- og lovbestemte personforsikringer som gjelder 
kommunalt ansatte i Dyrøy kommune.  

d) Ordfører får utbetalt godtgjøring under sykdom på lik linje med sykelønnsordningen for 
kommunalt ansatte, jfr. KL § 8-8 og 8-9  

e) Ordfører kan gis permisjon i samsvar med KL § 8-10.  

 

§ 5. Godtgjørelse til varaordfører og ledere i kommunale utvalg, styrer og råd 



a) Godtgjørelsen til varaordfører skal utgjøre 3% av ordførers godtgjørelse. 

b) Ledergodtgjørelsen i Oppvekst- og Omsorgsutvalget (OpOm) og Plan- og Naturutvalget (PNU) 
skal utgjøre 2% av ordførers godtgjørelse.  

c) Ledergodtgjørelse i Kontrollutvalget skal utgjøre 1,5% av ordførers godtgjørelse. 

d) Ledergodtgjørelsen i Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal utgjøre 0,4% av ordførers godtgjørelse.  

e) Ledergodtgjørelsen i Viltutvalget settes til kr. 3 000 pr. år. 

f) Godtgjørelse til styreleder for heleide kommunale aksjeselskap settes til kr 7 500 pr år. 
Beløpet belastes selskapene. Styret i selskapene kan selv vedta å redusere godtgjørelsen. 

Faste godtgjørelser i denne paragraf kommer i tillegg til møtegodtgjøring. 

 

§ 6. Møtegodtgjøring 

Arbeid i forbindelse med møtevirksomhet m.m. godtgjøres med følgende satser: 
  
a) Medlemmer i kommunestyret, formannskapet, OpOm og PNU Kr 500 pr møte. 
b) I andre utvalg - møter over 4 timer * Kr 500 pr møte.  
c) I andre utvalg - møter under 4 timer * Kr 300 pr møte.  
  
* Gjelder også styremøter i heleide aksjeselskaper og stiftelser, mv. 
* Gjelder også politisk oppnevnt representant i samarbeidsutvalg barnehage/skole. 
 
Administrasjonsutvalget gis godtgjørelse i hht forskriftens pkt 6c, men politisk valgte 

medlemmer av administrasjonsutvalget skal ikke utbetales godtgjørelse når møtet avholdes samme 
dag som møter i punktene over. 

Det utbetales ikke godtgjørelse for ansettelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg.  
 

§ 7. Tapt arbeidsfortjeneste 

Den folkevalgte er selv ansvarlig for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Som 
vedlegg til kravet må en av følgende dokumenteres: 

 
- Bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn. 
- Selvstendig næringsdrivende som har hatt vikar/avløser, må framlegge godkjent 

dokumentasjon på dette. 
- Ved krav om ulegitimert tap fylles ut egenerklæring om inntektstap, forsømt arbeid eller 
studium. 
 
a) Tapt arbeidsfortjeneste i hovedansettelsesforhold, samt tap i feriegodtgjørelsen utbetales 

med maks. kr 2.500 per møte. Beløpes størrelse må dokumenteres og bekreftes av 
arbeidsgiver.  

b) Ulegitimert tap av arbeidsinntekt utenom ansettelsesforhold dekkes med inntil kr. 1.500 per 
møte.  



c) Legitimerte utgifter som tillitsvervet nødvendiggjør, kan erstattes med inntil kr. 1.000 per 
møte. Dette gjelder utgifter til stedfortreder, barnepass, stell av syke og eldre og lignende. 
Utgifter til barnepass kan dekkes for barn opp til 12 år. 

 

§ 8. Skyssgodtgjøring 

For innehavere av kommunale verv gis det skyssgodtgjøring etter det kommunale 
reiseregulativet i forbindelse med deltaking på møter, befaringer og lignende. Ved bruk av egen bil 
forutsettes det at reisene samordnes i størst mulig grad. Høyeste beløp som utbetales er kr. 1.000 
per person per møte.  

 

§ 9. Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv 

Folkevalgte som har et vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet.  

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv. 

Kommunen kan ikke gi ettergodtgjøring for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt 
opphørte. For øvrig gjelder reglene i kommuneloven § 8-6. 

 

§ 10. Avgjørelsesmyndighet 

Rådmann administrerer ordningen. Krav etter punkt 7 rettes alltid til rådmann. 
Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger årlig etter frammøteprotokoll. 

Blir et krav ikke imøtekommet, avgjør formannskapet kravet med endelig virkning.  

Oppståtte situasjoner som ikke kommer inn under forskriften, behandles og avgjøres av 
rådmann.  

Tvist om forståelse av forskriften avgjøres av formannskapet.  

 

§ 11. Bespisning 

Kommunen bekoster ikke bespisning på møter i de kommunale nemnder, styrer og råd. Dette 
forutsettes inkludert i møtegodtgjørelsen/tapt arbeidsfortjeneste.  

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2020.


