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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG REGLER FOR REFUSJON AV
ØKONOMISK TAP OG DEKNING AV UTGIFTER FOR FOLKEVALGTE
GJELDENDE FRA 01.01.2013
Vedtatt av kommunestyre i møte:
1.

Saksnr.:

GENERELLE BESTEMMELSER
Reglementet omfatter de kommunalt folkevalgte i Søgne kommune som etter § 41 og
42 i kommuneloven har krav på arbeidsgodtgjørelse, refusjon av økonomisk tap og
dekning av utgifter som vervet medfører.
Folkevalgte som får godtgjøring, har ikke rett til feriepenger. Dette innebærer at
ordførere og andre frikjøpte ombud som får godtgjøring, får årsgodtgjøring fordelt
som 12 like månedsgodtgjøringer. Satsene som nevnes i dette reglementet er i
henhold til ovennevnte. I tillegg dekker godtgjørelsen diverse utgifter som telefoni,
internett osv. som den enkelte folkevalgte måtte ha som følge av sitt verv.
For folkevalgte til interkommunale foretak, private selskaper, og andre ikkekommunale nemnder, gjelder reglementet kun i de tilfeller hvor den folkevalgte ikke
oppebærer godtgjørelse, dekning av tap m.m. i fra aktuelt styre o.l. Medlemmer til
statlige nemnder er ikke å anse som kommunale tillitsmenn og omfattes ikke av dette
reglement.

2.

DEFINISJONER AV BEGREPENE LØNN, GODTGJØRING, FRIKJØP OG TAPT
ARBEIDSFORTJENESTE

2.1

LØNN
Lønn er betaling til tilsatte for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som
er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

2.2

GODTGJØRING
Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer.

2.3

FRIKJØP
Kommunale ombud med verv som tilsvarer 20 % eller mer av heltidsverv i henhold til
fastsatt reglement kan frikjøpes, dvs. at de godtgjøres for hele vervet vedkommende
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er valgt til. Dette omfatter blant annet møtegodtgjøring, fast godtgjøring og tap av
inntekt for de verv vedkommende er knyttet til. Det må fremgå hvilke verv som er
frikjøpt og hvilke arbeidsoppgaver som inngår i frikjøpsavtalen. Med arbeidsoppgaver
menes det som naturlig tillegges vervet.
2.4

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Hvis folkevalgtes deltakelse i kommunale møter eller oppdrag medfører tap av
inntekt, gis det erstatning. Tapt arbeidsfortjeneste gjelder ikke de frikjøpte for
deltakelse i de organer frikjøpet gjelder.

3.

FASTE GODTGJØRELSER
Gruppeinndelingene under er gjensidig ekskluderende. Det vil si at man ikke kan
være medlem av flere grupper samtidig. I de tilfeller man kan tilhøre flere grupper skal
man alltid plasseres i gruppen som gir medlemmet best uttelling.
Gruppe 1
Ordfører:
100 % stilling – godtgjøres med 90 % av stortingsrepresentanters grunnlønn og er
innmeldt i kommunenes pensjonsordning. Ordfører tilstås ingen ytterligere
godtgjørelser.
Gruppe 2
Varaordfører:
(forslag a)
Alt. 1.
15 % av ordførers godtgjørelse samt frikjøpt i 20 % stilling (tilgjengelig på rådhuset).
eller
Alt. 2.
15 % av ordførers godtgjørelse med mulighet for frikjøp i 20 % stilling (tilgjengelig på
rådhuset).
Varaordførers godtgjørelse ved fungering som ordfører (100 % stilling – godtgjøres
med 90 % av stortingsrepresentanters grunnlønn - ingen ytterligere godtgjørelser).
Ved frikjøp inngås avtale med varaordførers arbeidsgiver om å refundere tilsvarende
20 % av dennes ordinære lønn.
Gruppe 3
Leder av tjenesteutvalget:
(forslag a)
Alt. 1.
10 % av ordførers godtgjørelse samt frikjøpt i 20 % stilling (tilgjengelig på rådhuset).
eller
Alt. 2.
10 % av ordførers godtgjørelse med mulighet for frikjøp i 20 % stilling (tilgjengelig på
rådhuset).
Leder av plan- og miljøutvalget:
(forslag a)
Alt. 1.
10 % av ordførers godtgjørelse samt frikjøpt i 20 % stilling (tilgjengelig på rådhuset).
eller
Alt. 2.
10 % av ordførers godtgjørelse med mulighet for frikjøp i 20 % stilling (tilgjengelig på
rådhuset).

Ved frikjøp inngås avtale med den enkeltes arbeidsgiver om å refundere tilsvarende
20 % av dennes ordinære lønn.
Gruppe 4
Leder av administrasjonsutvalget:
Godtgjøres i henhold til 6 % som medlem av kommunestyret og et eller flere utvalg +
1 % som leder av utvalget – totalt 7 % av ordførers godtgjørelse.
(tilleggsforslag b)
Ved deltakelse i flere utvalg gis ordinær møtegodtgjørelse i henhold til punkt 3.
Leder av kontrollutvalget:
Godtgjøres i henhold til 6 % som medlem av kommunestyret og et eller flere utvalg +
1 % som leder av utvalget – totalt 7 % av ordførers godtgjørelse.
(tilleggsforslag b)
Ved deltakelse i flere utvalg gis ordinær møtegodtgjørelse i henhold til punkt 3.
Gruppe 5
Medlemmer av kommunestyret og et eller flere utvalg:
Godtgjøres i henhold til 6 % av ordførers godtgjørelse.
(tilleggsforslag b)
Ved deltakelse i flere utvalg gis ordinær møtegodtgjørelse i henhold til punkt 3.
Medlemmer av kun kommunestyret:
Godtgjøres i henhold til 3 % av ordførers godtgjørelse.
Overnevnte godtgjørelser dekker også evt. saksordførerfunksjon.
I det tilfelle medlemmet har forfall til møtet trekkes vedkommende med kr. 300,- i
godtgjørelsen. Tilsvarende for leder med kr. 600,-. Varamann utbetales da
møtegodtgjørelse.
Ved evt. deltakelse i andre nemnder og utvalg som fungerer hele perioden og ad hoc
utvalg gis en godtgjøring på kr. 300,- pr. møte for medlemmer og kr. 600,- pr. møte
for leder. Det er en forutsetning at utvalget er nedsatt av kommunestyret, et
hovedutvalg eller rådmannen. Den enkelte representant må selv sende krav på dette.
Gruppe 6
Medlemmer av Plan og Miljøutvalget og Tjenesteutvalget som ikke er valgte
medlemmer av kommunestyret godtgjøres med 3 % av ordførers godtgjørelse.
(tilleggsforslag b)
Ved deltakelse i flere utvalg gis ordinær møtegodtgjørelse i henhold til punkt 3.
I det tilfelle medlemmet har forfall til møtet trekkes vedkommende med kr. 300,- i
godtgjørelsen. Tilsvarende for leder med kr. 600,-. Varamann utbetales da
møtegodtgjørelse.
Ved evt. deltakelse i andre nemnder og utvalg som fungerer hele perioden og ad hoc
utvalg gis en godtgjøring på kr. 300,- pr. møte for medlemmer og kr. 600,- pr. møte
for leder. Det er en forutsetning at utvalget er nedsatt av kommunestyret, et
hovedutvalg eller rådmannen. Den enkelte representant må selv sende krav på dette.

3.

ØVRIGE MØTEGODTGJØRELSER:
Øvrige medlemmer av kommunale nemnder eller utvalg som ikke omfattes av pkt. 2
godtgjøres med kr. 300,- pr. møte. Ledere tilsvarende med kr. 600,- pr. møte.
Ved evt. deltakelse i utvalg som fungerer hele perioden og ad hoc utvalg gis en
godtgjøring på kr. 300,- pr. møte. Det er en forutsetning at utvalget er nedsatt av
kommunestyret, et hovedutvalg eller rådmannen. Dette gjelder bl.a. kommunens
representanter til skolenes og barnehagenes styrer. Den enkelte representant må
selv sende krav på dette.

4.

DEKNING AV SKYSS- KOST- OG OVERNATTINGSUTGIFTER:
Utlegg refunderes etter kommunens regulativ etter innlevert regning.

5.

TAPT INNTEKT OG UTGIFTER SOM VERVET MEDFØRER:
a) Tapt arbeidsfortjeneste og utgifter som vervet medfører (f.eks. barnevakt etc.)
refunderes og utbetales fortløpende i forbindelse med ordinær lønnsutbetaling i
kommunen.
b) Erstatning for tap i ordinær inntekt og for utgifter som vervet nødvendiggjør
refunderes slik:
Ulegitimert krav refunderes med maks. kr. 1 000,- pr. dag. Tap for deler av dagen
refunderes med et beløp i forhold til hel dag.
Legitimerte krav refunderes med maks. kr. 2 500,- pr. dag. Tap for deler av dagen
refunderes med et beløp i forhold til hel dag.
c) Ved frikjøp i gruppe 2 og 3 av selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt
arbeidsfortjeneste med inntil kr. 2 500,- pr. dag. I tillegg kommer et beløp
tilsvarende sosiale kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepenger,
pensjonsinnskudd). Beløpet må dokumenteres ved utskrift av ligningsattest og
attest fra revisor. Bare tap i arbeidsgiverinntekt gir grunnlag for refusjon. Det skal
ikke være rimelig at arbeidet kan tas igjen på et annet tidspunkt.

6.

ØVRIGE BESTEMMELSER
a) Leder eller sekretær for hvert utvalg sender inn fortløpende oppgaver over antall
møter for hvert av medlemmene. Møtegodtgjørelse utbetales i henhold til disse
oppgavene.
Folkevalgte som oppebærer en fast årlig godtgjørelse får utbetalt en
forholdsmessig del i forbindelse med ordinær lønnsutbetaling i hver måned.
b) For folkevalgte i nemnder o.l. som ikke har kommunalt sekretariat må den
folkevalgte selv eller eventuelt leder sørge for å sende regning til kommunen.
Dette gjøres fortløpende.
c) Rådmannen avgjør med bindende virkning alle legitimasjons- og
fortolkningsspørsmål i dette reglement.

7.

ETTERGODTGJØRING/ETTERLØNN FOR ORDFØRER ELLER FOLKEVALGTE
PÅ MER ENN HALV TID.
a) Ordfører gis ettergodtgjøring i 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å
komme tilbake til etter endt tjeneste.

b) Dersom ordfører ikke har en jobb å gå tilbake til, gis ettergodtgjøring i 3 måneder.

