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Alvdal kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 19/1399    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR 

GODGJØRING AV FOLKEVALGTE MV. 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

6/20 Kommunestyret 30.01.2020 

40/20 Kommunestyret 30.04.2020 

 

Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 

 

Vedlegg: 

Forslag til forskrift for godtgjøring av folkevalgte m.v. 

Oversikt over satser før og etter nytt forslag 

 

Andre dokumenter i saken: 

26.11.2019  LOKAL FORSKRIFT FOR GODGJØRING AV FOLKEVALGTE MV.  

04.12.2019  UTFORMING AV NYE FORSKRIFTER I KOMMUNENE OG 

FYLKESKOMMUNENE GODTGJØRING POLITIKERE 

31.01.2020  SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR GODGJØRING 

AV FOLKEVALGTE MV.  

31.01.2020  LOKAL FORSKRIFT FOR GODGJØRING AV FOLKEVALGTE MV.  

13.03.2020  LOKAL FORSKRIFT FOR GODGJØRING AV FOLKEVALGTE MV.  

 

Melding om vedtak sendes til 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret oppnevnte i møte den 30.01.20 et politisk utvalg bestående av 5 medlemmer, ett 

medlem for hvert parti representert i kommunestyret til å utarbeide forskrift om godtgjøring med 

mer for folkevalgte i Alvdal kommune:  

 

1. Britt Guri Nordtun  

2. Johnny Hagen  

3. Jan Sagplass  

4. Anne Vanem  

5. Arne Dagfinn Øynes  

 

Som leder ble Johnny Hagen valgt. Personalrådgiver i organisasjons- og serviceenheten har bistått 

med nødvendig sekretærbistand. 

 

Mandatet som utvalget fikk var:  

- Hvordan skal innretningen på godtgjøringen være?  

- Tidspunkt for regulering av godtgjøringen?  

- Hvem skal være høringsinstanser til ny forskrift?  
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Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er det kommet brev dat. 04.12.19 med 

orientering om at reglement for godtgjøring av folkevalgte skal gis som forskrift. I tillegg skal 

folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, ettergodtgjøring og permisjoner fastsettes 

i kommunal forskrift. 

 

Gjeldende reglement for godtgjøring til folkevalgte ble vedtatt av kommunestyret 28.04.16. Satsene 

for arbeidsgodtgjøring, møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, merutgifter og omsorgsarbeid gis i 

dag i form av faste beløp og reguleres 1 gang hver kommunestyreperiode. Godtgjøringen til 

ordfører er knyttet til godtgjøringen for stortingsrepresentantene og godtgjøring til varaordfører er 

knyttet til ordførers godtgjøring og reguleres pr. 01.01 hvert år.  

 

Arbeidsgruppa har hatt 2 møter og legger fram en forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring 

og permisjoner i Alvdal kommune. I løpet av arbeidsgruppens arbeid har MDG’s medlem tatt 

dissens. Dette betyr at det fremlagte forslag til forskrift, ny beregningsmåte og nye satser 

legges frem av et flertall i arbeidsgruppen.  

MDG vil, når saken skal behandles, legge frem sitt alternative forslag. 

 

Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av bestemmelsene i kap. 8 i kommuneloven.  

Arbeidsgruppas flertall ønsker at økningen av godtgjøringen til folkevalgte skal følge den til 

enhver tid gjeldende stortingsrepresentantenes godtgjøring. På den måten sikres også 

folkevalgte en årlig justering.  

Varaordførers godgjøring knyttes også til stortingsrepresentantenes godtgjøring på samme 

måte som de andre godtgjøringene.  

Bestemmelser om sykelønn, permisjonsordninger, pensjonsrettigheter og forsikringsordninger 

er tydeliggjort i forskriften.  

 

Forslaget innebærer at varaordførers godtgjøring øker noe mer enn det andre da det er ønskelig 

at denne knyttes mot stortingsrepresentantenes godtgjøring.  Den faste godtgjøringen som 

kommunestyret har beholdes, men de som sitter i formannskapet får en noe høyere godtgjøring 

på bakgrunn av en høyere arbeidsbelastningen. Udokumenterte utgifter til omsorgsarbeid 

videreføres ikke. Reduksjonen av den faste godtgjøringen ved forfall til møter strammes inn.  

 

Saksvurdering: 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret legger forskrift for godtgjøring for folkevalgte ut til 

offentlig høring.  

Forskriften bør i tillegg til at den legges ut offentlig til høring sendes til alle de som etter 

høstens kommunestyrevalg er valgt inn i folkevalgte organer av kommunestyret. Høringsfristen 

settes til 4 uker.  

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 

Ikke relevant.  

 

Innstilling: 

Alvdal kommune, kommunestyret, tar arbeidsgruppas forslag til forskrift om godtgjøring for 

folkevalgte til etterretning og legger denne ut til offentlig høring. Høringsperioden settes til 4 uker.  

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 30.04.2020 : 

Endringsforslag fra Anne Vanem Miljøpartiet de grønne: 



Side 3 av 3 

 

Endringsforslag fra Miljøpartiet de Grønne til Forskrift om godtgjøring av folkevalgte. 

 

Endringsforslag til utvalgets innstilling:  

a) Den årlige faste godtgjøring til kommunestyremedlemmer og 

formannskapsmedlemmer, tas ut.  

 

b) Møtegodtgjørelsen for kommunestyremedlemmer og formannskapsmedlemmer økes 

fra utvalgets forslag på 0,07% til 0,1% av stortingsrepresentanters årlige lønn (BG). 

Fra kr 690,- til kr 990,- pr møte.  

 

c) Møtegodtgjørelsen for varamedlemmer til kommunestyret og formannskap, gjøres lik 

som for kommunestyre- og formannskapsmedlemmer. Godtgjøringen økes fra 

utvalgets forslag på 0,09% til 0,1% av stortingsrepresentanters årlige lønn (BG). Fra 

kr 890,- til kr 990,- pr møte.  

 

d) Møtegodtgjørelse for varamedlemmer til utvalg/rådsmøter gjøres lik som for faste 

medlemmer i utvalg/rådsmøter, kr 490,- (0,05% av BG). 

 

e) Maksbeløpet for godtgjøring for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste økes fra utvalgets 

forslag på inntil 0,32% til inntil 0,40% av stortingsrepresentanters årlige lønn (BG). 

Fra inntil kr 3.200,- til inntil kr 3.950,-. Godtgjøring for deler av dag økes fra inntil 

kr 400,-/time til inntil kr 490,-/time (0,05% av BG). 

 

 

Omforent tilleggsforslag fra Olov Grøtting og Helen Margrethe Scheldrup, Senterpartiet: 

Når politiske møter går på dagtid, skal kommunestyremedlemmer med andre arbeidsgivere ha 

mulighet til å få betalt fra sin arbeidsgiver, mot at arbeidsgiver får refusjon for dette av 

Alvdal kommune. Dette opp til en øvre grense ift tapt arbeidsfortjeneste ift regelverket. Det 

sendes krav om refusjon i slutten av juni og desember. 

 

Ved votering ble forskrift som innstilt satt opp mot forskrift med foreslåtte endringer fra MDG, 

forskrift som innstilt vedtatt med 10 mot 7 stemmer. 

 

Ved votering over tilleggsforslag fra Grøtting og Schelderup ble dette vedtatt med 16 mot 1 

stemme. 

 

Vedtak 

Alvdal kommune, kommunestyret, tar arbeidsgruppas forslag til forskrift om godtgjøring for 

folkevalgte til etterretning og legger denne ut til offentlig høring med følgende tillegg: 

Når politiske møter går på dagtid, skal kommunestyremedlemmer med andre arbeidsgivere ha 

mulighet til å få betalt fra sin arbeidsgiver, mot at arbeidsgiver får refusjon for dette av 

Alvdal kommune. Dette opp til en øvre grense ift tapt arbeidsfortjeneste ift regelverket. Det 

sendes krav om refusjon i slutten av juni og desember. 

 

Høringsperioden settes til 4 uker. 

 

 


