FARSUND
KOMMUNE

Reglement for godtgjøring til
kommunalt folkevalgte

Sentraladministrasjonen
Vedtatt av Farsund kommunestyre 14.12.93, sak 127. Sist vedtatt / revidert av kommunestyret i
møte 10.9.2015, sak 15/52 gjeldende fra 1.10.2015

1. ORDFØRER
Ordførers godtgjøring i full stilling fastsettes til 95 % av stortingsrepresentanters godtgjøring.
Godtgjøringen reguleres med samme virkningstidspunkt som for stortingsrepresentantene.
2. VARAORDFØRER
Varaordfører mottar en godtgjøring lik 12 % av ordførerens godtgjøring.
Ved pålagt tilstedeværelse i ordførerens fravær mottas godtgjøring tilsvarende ordførers
godtgjøring fra dag en.
3. ETTERGODTGJØRING
Ordfører / varaordfører mottar godtgjøring ut oktober måned i valgåret.
4. KOMMUNALE RÅD OG UTVALG MED MER
Møtende folkevalgte medlemmer / varamedlemmer mottar en fast godtgjøring per møte i
styre, råd, utvalg med mer etter satser i tabellen under. Godtgjørelsen er knyttet til ordførers
godtgjøring i form av en promillesats av ordførergodtgjøring slik at denne blir regulert
gjennom kommunestyreperioden.
Styre / utvalg / nemnd

Møtende leder

Kommunestyret
Formannskap
Administrasjonsutvalg
Havnestyret
Faste utvalg
Kontrollutvalget
Skattetakst- og over
skattetakstnemnda
Eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede
Skatteutvalget
Viltnemda
Andre nemnder,
komiteer, råd, ad - hoc
utvalg og styrer
Lange møter (> 4 timer)

Møtende medlem /
vara

Merknad
Ordfører mottar kun
fast årlig godtgjøring.

2‰ av ordførers
godtgjøring
(kr. 1683,- per 1.10.15)

1‰ av ordførers
godtgjøring
(kr. 841,- pr. 1.10.15)

1,25 ‰ av
Ordførers godtgjøring
(kr. 1052,- per
1.10.15)

0,75‰ av ordførers
godtgjøring
(kr. 631,- per 1.10.15)

Helse og omsorg,
oppvekst og kultur,
teknisk, landbruk

Oppnevnt av
kommunestyre,
formannskap,
hovedutvalg mv.
Tilleggs godtgjøring på kr. 150,- per time ut over dette.

5. UTBETALING
Ordfører og varaordfører mottar månedlig godtgjøring i 12 like store deler. Godtgjøring per
møte til øvrige utbetales 2 ganger per år (i juli og desember).
For øvrig gjelder følgende bestemmelser knyttet til utbetaling av godtgjøring:
a) Rådmannen har ansvaret for at møtedeltakelse i kommunestyre, formannskap og
administrasjonsutvalg registreres, attesteres og anvises. Tilsvarende gjelder for faste råd
og utvalg med egen møtesekretær.
b) Leder av kommunale utvalg der det ikke er en egen møtesekretær har ansvaret for
registrering av møtende medlemmer samt innsending av krav om utbetaling. Kravet
sendes til rådmannen.
c) Det utbetales ikke møtegodtgjøring for møter i flere utvalg når disse avholdes
umiddelbart før eller etter møter i andre utvalg. Dette gjelder imidlertid ikke for møter i
kommunestyret. Det gjelder heller ikke for medlemmer / møtende varamedlemmer som
evt. kun deltar i ett av møtene.
d) Kommunalt ansatte arbeidstakere som er valgt som medlem av kommunal nemnd har
rett til samme godtgjøring som andre medlemmer dersom vervet ikke har direkte
tilknytning til vedkommendes ordinære arbeidsområde.
e) Møtegodtgjøring er kun knyttet til møter og befaringer. Det utbetales normalt ikke
møtegodtgjøring for kurs, konferanser mv.
f)

Kommunalt tillitsvalgte i interkommunale eller private foretak hvor vedtekter eller lovverk
hjemler en folkevalgt representasjon, har krav på godtgjøring fra kommunen såfremt de
ikke mottar godtgjøring fra styret eller nemnda hvor de er representert. Veiledende sats
for godtgjøring for møtedeltakelse i møter i slike foretak settes til kr. 500,- per møte.

g) Godtgjøring til folkevalgte er ikke feriepengeberettiget.
h) De politisk valgte medlemmene av administrasjonsutvalget er tillagt myndighet til å
avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål knyttet til dette reglement.
i)

Pensjonerte / trygdede kan ha begrensninger i hvor mye de kan motta i godtgjørelse
utover det de mottar fra folketrygden. Dersom noen mottar møtegodtgjøring eller lignende
fra Farsund kommune som overstiger denne grensen må de selv gi beskjed til
kommunekassen v/ lønningskontoret slik at dette beløpet evt. ikke utbetales.

6. IKRAFTTREDEN OG REVISJON
Reglement for godtgjøring til kommunalt folkevalgte trer i kraft 1.10.2015.
Reglementet revideres det 4. året i hver kommunestyreperiode og gjelder for ny valgperiode

