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LOKAL FORSKRIFT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE MV. - HØRING
Forslag til forskrift om godtgjøring for folkevalgte har vært behandlet i Alvdal kommunestyre i
møte den 30.04.20. Kommunestyret vedtok at saken legges ut til offentlig høring. Høringen
sendes alle som er valgt inn i et eller annet styre, råd eller utvalg av kommunestyret høsten 2019.
I tillegg legges høringen ut på kommunens hjemmeside og facebook side slik at alle som ønsker
det kan gi innspill til forskriften.
Følgende tillegg ble vedtatt inntatt i forskriften:
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.
Til dette vil rådmannen få kommentere at Alvdal kommune ikke har anledning til å pålegge andre
arbeidsgivere å betale ut lønn til sine arbeidstakere som er politikere i Alvdal kommune mot å få
refusjon fra kommunen. Praksisen som har vært tidligere og som også videreføres i forskriften er
at alle som dokumenterer tapt arbeidsfortjeneste får refundert dette opp til en øvre grense fastsatt
i forskriften.
Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen kl. 15.30 mandag 8. juni 2020.
Spørsmål rettes til Bjørg Normann, mobilnr. 969 43 345 eller
bjorg.normann@alvdal.kommune.no.
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