
Forskrift 12. desember 2019 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i 
Iveland kommune  

Fastsatt av kommunestyret i Iveland 12. desember 2019 med hjemmel i lov 22. juni 
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner §§ 8-3, 8-4, 8-6 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.  
  
§ 2 Virkeområde  

Forskriften gjelder for folkevalgte i Iveland kommune  
  
§ 3. Fast årlig godtgjørelse 

Den faste godtgjørelsen utbetales en gang pr. år med unntak av ordfører og 
varaordfører som får utbetalt godtgjørelsen en gang pr. mnd.  
 

Reglementet gjelder for folkevalgte og andre som er oppnevnt i kommunale verv i  
medhold av kommuneloven eller andre særlover som kommunen er bundet av.  
 

Med kommunalt folkevalgt menes direkte valgt medlem av kommunestyret eller en 
person som er medlem av annet kommunalt politisk organ.  
 
§ 3-1 Reglementet omfatter følgende typer godtgjørelse:  
 

a) Fast godtgjørelse  
b) Møtegodtgjørelse  
c) Erstatning for tapt arbeidsinntekt  
d) Skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse  
e) Elektronisk kommunikasjon  
f) Etterlønn  

 
§ 3-2 Ordfører. 

Ordførerens godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.  
 
Denne omfatter alt arbeid som ordføreren utfører, og det gis ikke møtegodtgjørelse 

eller annen fast godtgjørelse med mindre dette er spesielt angitt.  
 
Godtgjørelsen justeres årlig 01.05.  
 
Ordfører meldes inn i KLP dersom ordfører ikke allerede er medlem av statens 

pensjonskasse eller annen offentlig pensjonsordning. Ordfører gis samme rettigheter til 
sykelønn som ansatte i kommunen. 

 
§ 3-3 Varaordfører  

Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens grunnlønn. 
  
§ 3-4 Medlemmer av kommunestyret 



Medlemmer av kommunestyret gis en fast godtgjørelse på 1 % av ordførerens 
grunnlønn.  
 
§ 3-5 Ledere av utvalg mottar dobbel møtegodtgjørelse.  

Ledere av følgende utvalg mottar dobbel møtegodtgjørelse: tjenesteutvalg, 
kontrollutvalg, råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne (eventuelt leder av begge 
utvalg, dersom dette utvalget deles), ungdomsråd  
 
§ 4 Møtegodtgjørelse 
  
§ 4-1 Generelt 

Møtegodtgjørelse utbetales en gang pr. år. Det er utvalgets sekretær som er ansvarlig 
for å føre oversikter over møtedeltakelsene.  

Rett til særskilt møtegodtgjørelse har ikke medlem av underutvalg/ komiteer/ 
arbeidsutvalg o.l. som avholder møte direkte knyttet til (foran eller i forlengelsen av) det 
utvalg som har oppnevnt underutvalget/arbeidsutvalget.  

Det gis ikke møtegodtgjørelse for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i 
partiene. Det tilstås ikke tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på kurs, seminar, foredrag,  
konferanser, studieturer, tilstelninger og lignende med mindre det er avtalt og godkjent i 
forkant av deltakelsen.  

Legitimerte utgifter til ledsagerhjelp for personer med nedsatt funksjonsevne kan 
dekkes.  
 
§ 4-2 Møtegodtgjørelse 

Høy sats: Kr. 600,- pr. møte  
Høy sats gjelder for de som møter i følgende utvalg: kommunestyret, formannskap, 

tjenesteutvalg, kontrollutvalg, råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne (eventuelt 
begge utvalg dersom dette utvalget deles), sakkyndig nemnd (Eiendomsskatt), klagenemnd 
(Eiendomsskatt)  

Møtegodtgjørelse gis også til folkevalgte medlemmer av for eksempel menighetsråd. 
Representanter og vararepresentanter som møter i representantskapsmøter og liknende har 
også krav på møtegodtgjørelse.  

Lav sats: Kr. 400,- pr. møte. Denne satsen gjelder for de som møter i ungdomsråd og 
midlertidige utvalg oppnevnt av kommunestyret  

 
§ 5 Tapt arbeidsfortjeneste. 
  
§ 5-1 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste 
 

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Det er en forutsetning at den tapte 
arbeidsfortjenesten er tilfredsstillende dokumentert/ legitimert. For arbeidstakere skal 
legitimasjonen foreligge i form av erklæring fra medlemmets arbeidsgiver om at fraværet vil 
medføre lønnstap, og i tilfelle lønnstapets størrelse inklusiv feriepenger og eventuelt 
pensjonsytelser. Bruk skjema «KRAV OM DEKNING AV TAPT 
ARBEIDSFORTJENESTE/ARBEIDSGIVERS REFUSJONSKRAV»  

For selvstendig næringsdrivende benyttes ligningsattest som legitimasjon. En legger 
her til grunn pensjonsgivende inntekt ved siste ligning med tillegg på 20%. Ved beregning av 
godtgjørelse pr. dag legges til grunn 230 arbeidsdager pr. år.  
 
§ 5-2 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste  



Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.000,- pr. dag.  
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste kan bare ytes til dem som har et faktisk tap i 
arbeidsinntekten. Det er den folkevalgte selv som må fremme krav om slik godtgjørelse.  
Det presiseres at satsene for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste også gjelder dekning av 
utgifter til stedfortreder i forbindelse med omsorgsarbeid, herunder barnevakt.  
 
§ 6 Reiseregulativ  

Alle folkevalgte medlemmer har rett til skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse etter 
regler i det til enhver tid gjeldende kommunale reiseregulativet som er statens reiseregulativ.  

 
§ 6-1 Innsending av krav  

Krav skal i hovedsak sendes på elektronisk skjema via kommunens løsning.  
Kravet bør sendes umiddelbart, og senest innen tre måneder etter at kravet oppstod.  
Oppgjør om erstatning for tap i inntekt bør fortrinnsvis skjer fortløpende etter dokumentasjon 
fra arbeidsgiver, dette sendes også elektronisk. Oppgjør for tapt arbeidsfortjeneste må følge 
kalenderåret.  
 
§ 7 Elektronisk kommunikasjon  
 
§ 7-1 Ordfører 

Ordfører gis fri mobiltelefon.  
 
§ 7-2 Varaordfører 

Varaordfører får en godtgjørelse på kr. 1000,- per år.  
 
§ 7-3 Andre folkevalgte.  

Følgende grupper gis en godtgjørelse på kr 400,- per år: - medlemmer av 
formannskapet og tjenesteutvalg.  

 
§ 7-4 Nettbrett  

Nettbrett er kommunens verktøy for å arbeide med saksdokumenter. Kommunestyrets 
medlemmer og første vara kan få utdelt nettbrett, som de har til disposisjon for arbeidet som  
folkevalgt. Det gis ikke noen økonomisk kompensasjon for internettilgang. Representanter i 
andre råd og utvalg kan etter nærmere vurdering få utdelt nettbrett.  
 
§ 8 Valg  

Stemmestyrene får kr 1000,- for valgdagen I tillegg eventuell tapt arbeidsfortjeneste 
etter gjeldende regler. Leder for stemmestyrene som leverer valget på kommunehuset 
valgkvelden får i tillegg kr 600,-   
 

Medlemmer av valgstyret inkludert Ordfører som deltar på opptellingen gis en 
godtgjørelse for deltakelse på valgkvelden/natten på kr 1000.  
 
§ 9 Reduksjon i godtgjørelse ved fravær  

Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av det 
antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjørelsen med 50%. 
Ved innvilget permisjon fra vervet stoppes den faste godtgjørelsen fra og med første  
hele måned etter at permisjonen starter. Det gis full godtgjørelse fra den måned  
tillitsvervet gjenopptas. Den som trer inn som vararepresentant vil motta fast godtgjørelse for 
de måneder vedkommende fungerer.  



 
§ 10 Etterlønn  

Det gis etterlønn til ordfører i:  
- 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste  
- En og en halv måned dersom vedkommende har en jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste.  

 
§ 11 Tolking av reglementet 

Spørsmål om fortolkning av dette reglement avgjøres av formannskapet.  

§ 12 Ikrafttredelse 
 Forskriften gjelder fra 24.10.2019 

 


