Forskrift ??.??.2021 om folkevalgtes rett til godtgjøring og
velferdsgoder i Gratangen kommune
Fastsatt av Gratangen kommunestyre ??.??.2021 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om
kommuner og fylkeskommuner §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 og 8-10

§ 1 Formål
Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom
økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.
§ 2 Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap
Den som er folkevalgte i Gratangen kommune, har krav på
a) skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet
b) dekning av utgifter som følge av vervet, også utgifter til andre for å utføre
nødvendige arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver man i
forbindelse med utførelsen av vervet ikke selv kan utføre
c) erstatning for tapt inntekt som følge av vervet.
Krav etter første ledd skal fremsettes for servicekontoret så snart som mulig og
senest innen en måned etter at kravet oppstod. Kravet skal dokumenteres. Krav etter første
ledd bokstav b eller c som ikke kan dokumenteres, dekkes likevel dersom utgiftene eller
tapet er sannsynliggjort på annen måte.
§ 3 Utmåling av utgifter og økonomisk tap
Godtgjøring for skyss, kost og overnatting etter § 2 første ledd bokstav a gis for reiser
over 10 km tur/retur etter de til enhver tid gjeldende satsene i kommunens reiseregulativ.
Dokumenterte utgifter etter § 2 første ledd bokstav b dekkes.
Tapt inntekt etter § 2 første ledd bokstav c dekkes for dokumenterte tap med inntil 1
dagsgodtgjørelse per dag av ordførerens godtgjørelse. Som dokumentasjon godkjennes
trekkoppgave fra arbeidsgiver for arbeidstakere og ligningsattest fra siste godkjente ligning
eller attestasjon fra regnskapskontor/revisor for selvstendig næringsdrivende. Beregning av
timelønn skjer ut fra årstimeverk på 1950.
For udokumentert tap av inntekt etter § 2 første ledd bokstav c dekkes møter med
varighet inntil 4 timer med inntil kr. 300,- og møter med varighet over 4 timer med inntil kr.
500,-.
Bestemmelsen gjelder ikke dersom det gis utgiftsdekning, godtgjørelse mv. av andre
offentlige eller private organer.
§ 4 Arbeidsgodtgjøring
Følgende gis fast godtgjøring:
a) Ordføreren frikjøpes i 100 % stilling og gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 87 %
av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse til ordfører.
b) Varaordfører gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 10 % av ordførerens
godtgjørelse. Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse til varaordfører. Dersom
varaordfører midlertidig trer inn i vervet som ordfører etter reglene i kl. § 6-2 tredje
ledd, utbetales godtgjørelse tilsvarende ordførerens godtgjørelse.
c) Leder for hovedutvalg og kontrollutvalg gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 1 % av
ordførerens godtgjørelse. Det utbetales i tillegg møtegodtgjørelse. For å få utbetalt
den faste godtgjørelsen fullt ut kreves en tilstedeværelse i 80 % av organets
møter. Deretter reduseres godtgjørelsen forholdsmessig.

§ 5 Møtegodtgjørelse
Folkevalgte medlemmer av følgende organer gis slik møtegodtgjørelse per møtedag:
Tillitsverv

Godtgjøring i o/oo av ordførerens godtgjørelse

a) Kommunestyret

1 o/oo per møte

b) Formannskapet

1 o/oo per møte

c) Hovedutvalg

0,75 o/oo per møte

c) Kontrollutvalg

0,75 o/oo per møte

d) Medvirkningsorgan etter kl. § 5-12

0,75 o/oo per møte

e) Andre utvalg/nemnder/råd

0,75 o/oo per møte

Ledere av utvalg/nemnder/råd som ikke har fast godtgjørelse utbetales dobbel
møtegodtgjørelse for hvert møte de leder.
Det gis ikke møtegodtgjørelse for mer enn ett møte dersom et organ holder flere
møter samme dag. Det samme gjelder for administrasjonsutvalg, klagenemnd, valgstyre og
andre utvalg/komitéer hvis funksjonen er lagt til formannskapet eller annen utvalg/komité, og
møtene holdes i tilknytning til møte i formannskapet eller utvalg/komité
§ 6 Ettergodtgjøring
Ordfører har etter søknad rett til ettergodtgjøring i 3 måneder ved fratredelse av vervet. En
søknad om ettergodtgjøring avgjøres av formannskapet. Retten til ettergodtgjøring avkortes
mot annen inntekt etter reglene i kommuneloven § 8-6 andre og tredje ledd.
§ 7 Pensjonsordning
Ordfører har rett til pensjon i tråd med kommunens pensjonsordning for folkevalgte i den
pensjonskassen kommunen for øvrig benytter.
§ 8 Permisjoner
Ordfører har etter søknad rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 1210, 12-12 og 12-15. Søknad om permisjon avgjøres av administrasjonssjefen.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juni 2021.

