
  

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Ibestad kommune, Troms og 

Finnmark 

Hjemmel: Fastsatt av Ibestad kommunestyre 9.juni 2021?? med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3,§ 8-4, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-10. 

 

§ 1. Tapt inntekt – utgift ved vervet 

a. Legitimerte tap 

Erstatning for legitimerte utgifter blir satt til inntil kr 3000 pr dag for møter som varer over 4 timer.  

Møter som varer 4 timer eller mindre, blir satt til inntil kr 1500.  

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste blir bare utbetalt dersom møtet er lagt til en slik tid at 

vedkommende må ta fri fra ordinært arbeid for å delta i møte. Vedkommende må selv fremme krav 

om tapt arbeidsfortjeneste for hvert møte.  

Kommunalt ansatte som deltar i kommunale møter og lignende i den ordinære arbeidstiden, skal 

ikke trekkes i lønn. 

b. Nødvendig legitimasjon 

Lønnsmottakeren må legitimere tapet ved å legge frem skriftlig bevitnelse/lønnsslipp fra arbeidsgiver 

om at trekk i lønn er foretatt. For selvstendig næringsdrivende beregnes tapet på grunnlag av 

utfakturert timepris. 

 

c. Utbetaling 

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales kun etter begjæring fra det enkelte medlem, eller dens 

arbeidsgiver. 

 

d. Andre utgifter 

Omsorgsgodtgjørelse 

Det kan gis godtgjørelse til dokumenterte kostnader til pass av barn under 12 år, til enslige 

forsørgere, og til ektefelle/samboere der den andre ektefellen/samboeren er i lønnet arbeid i 

møtetida eller innlagt i helseinstitusjon. Møtedeltakerne må selv kreve slik godtgjørelse.  

Sats for barnepass: kr 150 pr møtetime. 

Reiseutgifter 

Reiseutgifter i samband med utføring av vervet som politisk tillitsvalgt blir dekket etter reglene til det 

kommunale reiseregulativ. Den tillitsvalgte må selv levere reiseregning. 

Dersom medlemmer av et folkevalgt organ blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører til å delta på 

kurs eller konferanse, får vedkommende eventuelt for tap i inntekt. Spørsmål om møtegodtgjørelse 

må vurderes spesielt i hvert tilfelle. Tilsvarende gjelder for medlemmer av folkevalgte organ som av 



ordfører blir bedt om å representere kommunen på eksterne møter (sistnevnte gjelder ikke 

varaordfører). Folkevalgte som ønsker å delta på kurs, konferanse el må søke om dette til ordfører. 

 

f. Ikke legitimerte tap 

Tap i arbeidsinntekt som ikke kan legitimeres, men som er sannsynlig, kan erstattes med inntil et av 

kommunestyret fastsatt maksimumsbeløp pr. møtedag jf. kommunelovens § 8-3, 3. ledd.  

Ulegitimerte utgifter blir satt til kr 1000 for møter som varer over 4 timer.  

Møter som varer 4 timer eller mindre, blir satt til kr 500 pr dag. 

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste gjelder generelt når møtet starter før kl. 18.00. Vedkommende 

må selv fremsette krav om og sannsynliggjøre tapt arbeidsfortjeneste. 

 

§ 2. Møtegodtgjøring, omfang 

Det tilstås møtegodtgjøring for møter som gjelder lovlige styrer, nemnder, råd og utvalg som er 

opprettet av kommunestyret og eller lovlig innkalt med underskrift av ansvarlig myndighet. Det 

tilstås også møtegodtgjøring til kommunalt oppnevnte representanter i styrende organer som ikke er 

opprettet av kommunestyret og hvor organet selv ikke utbetaler møtegodtgjøring. Med møte menes 

i denne forbindelse også befaring. Det ytes dog ikke særskilt godtgjøring for befaring som foretas i 

tilknytning til møte. 

Krav om tilstedeværelse: 

For å oppebære den faste godtgjørelsen, kreves en tilstedeværelse på 75%. Deretter reduseres 

godtgjørelsen forholdsvis. For å få møtegodtgjørelse per møte, kreves oppmøte. 

Varamedlemmer, møtegodtgjørelse tilfaller varamedlemmer når disse møter. 

For møter som gjennomføres rett etter hverandre betales kun en godtgjørelse, den høyeste. 

 

§ 3. Fast godtgjøring 

a. Ordfører 

Ordførervervet er et heltidsverv og godtgjøringen settes til 83 % av stortingsrepresentantenes 

godtgjøring per år. Beløpet beregnes og reguleres pr. 01.10. hvert år etter siste gjeldene regulering 

for stortingsrepresentantene.  

Godtgjørelsen dekker alle gjøremål som ordfører. 

Ved utløp av valgperioden gis ordføreren en etterlønn i 1,5 måned som kompensasjon for manglende 

feriepenger, eller i 3 måneder dersom ordføreren ikke har fast jobb å gå til. Ved sykdom mottar 

ordføreren godtgjørelse etter de samme prinsipper som for en ordinær arbeidstaker. 

b. Varaordføreren 

Varaordførers godtgjørelse utgjør 12 % fast av ordførers godtgjørelse. 



Ved sykefravær for ordfører med over en ukes sammenhengende varighet, tilstås fungerende 

ordfører samme godtgjøring som ordføreren for fungeringsperioden ut over en uke. 

 

c. Øvrige forhold knyttet til ordfører 

Ordfører har samme krav på sykepenger som ansatte i Ibestad kommune. 

Kommunen skal betale sykepenger tilsvarende full godtgjøring i arbeidsgiverperioden fra den første 

til den sekstende sykedagen, jf. folketrygdloven § 8-19. 

I tillegg beholder, til enhver tid sittende ordfører, godtgjørelsen fra kommunen med fratrekk av den 

godtgjørelsen som vedkommende ordfører mottar fra NAV til maksdato er nådd. 

Ordfører skal meldes inn i kommunens yrkesskadeforsikring og eventuelle andre tilleggsforsikringer 

som gir ansatte i kommunen rett til ytelser ved yrkesskade. 

Ordfører har etter søknad rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-

12 og § 12-15. 

Søknad om permisjon avgjøres av Formannskapet. 

Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre han eller hun 

gjør avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, 

foreldrepermisjon og ved barns og barnepassers sykdom har den folkevalgte rett til å beholde 

godtgjøringen etter samme regler som gjelder for tilsvarende permisjoner for ansatte i kommunen. 

 

§ 4. Godtgjøring til representanter, vararepresentanter, gruppeledere og utvalgsledere 

 

Råd/utvalg/funksjon Godtgjørelse 

Formannskapsmedlemmer (faste) 5 % av ordførers godtgjørelse, fast 
Kommunestyret 1000 kroner per møte 

 
Formannskapet 1000 kroner for faste medlemmer 

1500 kr for vararepresentanter som ikke mottar fast 
tillegg 

Ledere av råd og utvalg. 2500 kr per møte 
Medlem av utvalg og komiteer 
utnevnt av kommunestyret. 
Inkludert utvalg bestemt av 
kommunestyret, men delegert 
utnevnt av Formannskapet. 

600 kroner per møte 

Opposisjonens representant til 
Hålogalandsrådet 

2000 kroner per møte 

Opposisjonstillegg, tildeles 
opposisjonspartiet eller 
opposisjonspartiene forholdsmessig 
etter delingsbrøk. Benyttes til 
godtgjørelse for representant, 
eventuelt representanter etter 

50 000 kroner per år 



avtale. Fordeling meldes inn til 
kommunedirektør. Utbetales 
månedlig, evt. en gang per år etter 
avtale 
Gruppeledere 20 000 kroner per år 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. 


