Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvænangen kommune
Vedtatt av kommunestyret den 30.10.2019.
Hjemmel
Forskriften er fastsatt den 30.10.2019 av Kvænangen kommunestyre med hjemmel i lov 22.
juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10.
§ 1 Formål
Forskriften har som formål å sikre den som har et kommunalt tillitsverv godtgjøring for sin
arbeidsinnsats, erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt kompensasjon for utgifter forbundet
med tillitsvervet, i samsvar med kommuneloven §§ 8-3 og 8-4.
Forskriften skal også regulere rett til ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse i samsvar med kommuneloven § 8-6, og rett til permisjon i samsvar med
§ 8-10.
Forskriften erstatter dagens Reglement for folkevalgte i Kvænangen kommune del 2,
Folkevalgtes arbeidsvilkår.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for folkevalgte medlemmer av kommunestyret og andre personer som et
folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter
kommuneloven § 5-2.
§ 3 Nemndstruktur
Kvænangen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte
utvalg: De utvalg som kommunestyret til enhver tid har bestemt.
Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra
arbeidstakerne.
§ 4 Folkevalgtes arbeidsdag
Møter i politiske organer avholdes som hovedregel på dagtid.
§ 5 Opplæring
I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende
prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg bør legges til grunn for
opplæringen.
Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført.
Kommunen abonnerer på tidsskriftet Kommunal Rapport for de av kommunestyrets
medlemmer og varamedlemmer som ønsker det. Den enkelte representant må selv melde at de
ønsker å motta tidsskriftet.
§ 6 Informasjon
Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen.
Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes
arbeidsvilkår, skal samles i et eget reglement, Reglement for Folkevalgte i Kvænangen
kommune, og legges på kommunens hjemmeside.
Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte

umiddelbart.
Møteprotokoller gjøres tilgjengelig for de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2
første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til
politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til
kommunestyret sendes alle partiledere.
§ 7 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste
Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på
grunnlag av attest fra arbeidsgiver.
Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 750 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes
oppad til ordførers dagslønn. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert
år.
For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det
et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes.
Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte.
Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den
folkevalgte ber om det skal refusjonen utbetales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved
første ordinære lønnsutbetaling i kommunen.
§ 8 Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid
Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass,
begrenset til kr 400 pr møte.
Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgsansvaret mens representanten var fraværende.
§ 9 Pensjon
Som pensjonsordning for folkevalgte velges innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen
som gjelder for ansatte.
Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet.
Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid
etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid.
§ 10 Godtgjørelser
Godtgjørelse for verv
Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
Varaordførers godtgjørelse settes til 13 % av ordførers godtgjørelse.
Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert
kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller
over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike
tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste.
Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv.
Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 8 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med
50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil
2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av utvalg nevnt i § 3
kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig

politisk arbeid utenom de ordinære møtene.
Ledergodtgjørelser
Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse
tilsvarende 5 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg.
Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.
Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr 5000. Leder får
ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til
reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.
Møtegodtgjørelser
Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 1000 pr møte.
Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for
oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 1000 pr møte. For andre
kommunale nemnder er satsen kr 1000 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte.
Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får
en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av
møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.
Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 150 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de
mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn
de andre medlemmene.
Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og
medlemmer mottar kr 25 pr sak.
Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned.
Skyss- og kostgodtgjørelse
Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får
godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil,
utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig
samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke
utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat.
Bevertning finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og
te under politiske møter.
Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet
for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales
refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen.
Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt
arbeidsfortjeneste og godtgjørelse.
§ 11 Politiske partier
Bruk av kommunale lokaler
Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier.
Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre
kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet.
En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til

andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet
politisk arbeid som ikke er inntektsgivende.
Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret,
formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i
kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold
av Lov om Offentlighet i Forvaltningen.
Økonomisk støtte
Kommunestyret bevilger tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har
fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle
partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste
kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis tilskudd etter samme
fordelingsnøkkel som til de politiske partiene.
§ 12 Digitalt utstyr
Alle faste medlemmer av kommunestyret og hovedutvalgene får vederlagsfritt ipad/nettbrett
eller tilsvarende for å kunne motta politiske dokumenter digitalt. Kommunen har ansvar for
vedlikehold av utstyret så lenge vedkommende innehar vervet. Representanter som trer ut av
verv i løpet av første kommunestyreperiode skal levere utstyret tilbake. Utstyret gis den
enkelte representant til odel og eie når vedkommende går ut av politiske verv etter minimum
en kommunestyreperiode.
§ 13 Ikrafttredelse
Denne forskriften gjelder fra og med kommunestyremøtet den 30.10.2019.

