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Forskrift om godtgjøring til folkevalgte
Henvisning til lovverk: Ny kommunelov kap 8.
Administrasjonssjefens innstilling
Forslag til Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvænangen kommune legges ut på høring
med høringsfrist 01.10.19.
Saksopplysninger
Den nye kommuneloven viderefører i stor grad gjeldende rett knyttet til godtgjøring til
folkevalgte og lovfester en utbredt praksis i kommunene. Som det fremgår nedenfor, anviser
loven selv i flere tilfeller på at kommunen skal fastsette nærmere regler i forskrifts form.
Vedtatte forslag legges ut på høring og vedtas av kommunestyret i det konstituerende møtet.
Forskriftshjemlene i ny lovs kapittel 8 som omhandler godtgjøring er:
§ 8-3 – I bestemmelsens første ledd fremgår at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for
deknings av skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 366) står det
at: «Dette kan for eksempel være å fastsette en minste reiselengde, for å unngå et stort antall
små regninger. Retten til å kunne ivareta vervet skal imidlertid være reell, slik at det ikke kan
fastsettes noen øvre grense for hvor store skyssutgifter som vil dekkes, så lenge de må anses som
nødvendige. I de tilfellene hvor skyssgodtgjøringen blir ansett som skattepliktig inntekt, bør
kommunene og fylkeskommunene sørge for regler slik at de folkevalgte reelt sett får dekket sine
faktiske utgifter til skyss. Dette kan særlig være aktuelt ved høye skyssutgifter og liten øvrig
godtgjøring.»
I bestemmelsens andre ledd fremgår det at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for
retten til dekning av utgifter som en folkevalgt er påført som følge av vervet. I forarbeidene
(Prop. 64 L s. 366) står det at: «Andre ledd regulerer retten til å få dekket utgifter som er påført
som en følge av vervet. I dette ligger at det kun dekkes nødvendige utgifter. Typiske utgifter som
er aktuelle å dekke etter denne bestemmelsen, er utgifter til barnepass, stedfortreder, stell av
syke og eldre og liknende. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv fastsette nærmere regler
om rett til dekning av slike utgifter. Det kan for eksempel være å fastsette at det skal gjelde ulike
satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte utgifter.»
I bestemmelsens tredje ledd fremgår at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for retten
til å få erstattet tapt inntekt som følge av vervet. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte
og ikke-dokumenterte tap. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 366) står det at: «Etter tredje ledd har
den som har hatt tap av inntekt som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv,
krav på å få dekket inntektstapet. Dette gjelder likevel kun inntil et visst beløp per dag. Det er
kommunestyret eller fylkestinget selv som skal fastsette dette beløpet. Som tidligere skal det

fastsettes ulike beløp avhengig av om inntektstapet kan dokumenteres, eller om det ikke kan
dokumenteres, men er tilstrekkelig sannsynliggjort. Inntekt i denne bestemmelsen omfatter ikke
kun ordinær inntekt.»
§ 8-4 – Av bestemmelsen fremgår at kommunen selv fastsetter nærmere regler for
arbeidsgodtgjøring.
§ 8-5 - Av bestemmelsen fremgår at kommunen kan bestemme at folkevalgte som frikjøpes skal
motta én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og
arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.
§ 8-6 – Av bestemmelsen fremgår at kommunestyret kan gi forskrift om lengden på
ettergodtgjøring når folkevalgte som har hatt vervet som sin hovedbeskjeftigelse fratrer vervet,
men ikke «utover alminnelig oppsigelsestid».
§ 8-7 – Av bestemmelsen følger at kommunen kan bestemme å vedta å opprette eller slutte seg
til en pensjonsordning for folkevalgte.
§ 8-8 – Av bestemmelsen følger at kommunen skal sørge for at folkevalgte som har vervet som
sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen. I forarbeidene
(Prop. 64 L s. 367) står det at: «Det vil være naturlig at kommunen og fylkeskommunen
beskriver i reglement hvordan den vil oppfylle disse folkevalgtes rettigheter.»
§ 8-9 - Av bestemmelsen følger at kommunen skal sørge for at folkevalgte som har vervet som
sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen. I
forarbeidene (Prop. 64 L s. 367) står det at: «Det er kommunene og fylkeskommunene selv som
må sørge for rettighetene gjennom å tegne, eventuelt betale for, frivillig yrkesskadetrygd og
eventuelle andre tilleggsforsikringer for disse folkevalgte. De folkevalgtes rettigheter til ytelser
ved yrkesskade skal tilsvare rettighetene til de ansatte i kommunen og fylkeskommunen.»
§ 8-10: Av bestemmelsen følger at kommunestyret selv skal gi forskrift om permisjon for
folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Denne skal gi i samsvar med angitte
bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Andre ledd regulerer videre retten til godtgjøring, som skal
gjelde etter de samme regler som gjelder for ansatte i kommunen.
Vurdering
Vi legger stort sett opp til i hovedsak å videreføre det vi har i dag og det er kun gjort slike
endringer:
 Det er gjort mindre redaksjonelle endringer.
 Noen av godtgjøringene er øket litt i og med at det er mange år siden de sist ble justert.
 Godtgjøring til ordfører foreslås øket til 80 % av stortingsrepresentants lønn. Da
kommer den på linje med de fleste av de øvrige ordførerne i Nord-Troms, men den
ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet.
 Nytt punkt om digitalt utstyr er tatt inn.
Vi har tatt med flere punkter enn det som minimum skal være med i forskriften fordi vi ser det
som en fordel å ha alle godtgjøringer til folkevalgte samlet på ett sted.

