Forskrift om folkevalgtes godtgjørelse, Trysil kommune, Innlandet
§ 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. Virkeområde
Kommuneloven, forvaltningsloven og andre relevante lover regulerer
kommunale folkevalgtes ansvar, rettigheter og plikter.
Denne forskriften sammenfatter de reglementer, bestemmelser og ordninger som er
fastsatt av kommunestyret for folkevalgtes arbeidsvilkår i Trysil kommune.
Alle folkevalgte som har tillitsverv i kommunen har krav på godtgjørelse i henhold til
bestemmelsene i denne forskrift.
§ 3. Ordførers godtgjørelse
Ordfører skal arbeide heltid i 100 % stilling. Ordførerens godtgjørelse er 90 % av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse og justeres fra den dato Stortinget
bestemmer at ny godtgjørelse for stortingsrepresentantene skal gjelde. I tillegg får
ordfører dekket tjenestetelefon.
§ 4. Varaordførers godtgjørelse
Varaordfører skal arbeide deltid i 40 % stilling. Utgangspunktet for varaordførers
godtgjørelse er 80 % av ordførerens godtgjørelse. Inkludert i stillingen er funksjonene
som varaordfører i formannskap og kommunestyre og stedfortreder for ordfører samt
eventuelle andre verv i hovedutvalg og/eller andre råd, styrer, utvalg og nemnder
som utløser godtgjørelse i henhold til denne forskriften.
Varaordførers godtgjørelse justeres samtidig med ordførers godtgjørelse.
§ 5 Møtegodtgjørelse
Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid etter
følgende satser:
Tillitsverv
Per møte
Medlem kommunestyre
1 500
Medlem formannskap
2 500
Leder hovedutvalg
2 000
Medlem hovedutvalg
1 500
Leder kontrollutvalg
2 000
Medlem kontrollutvalg
1 500
Medlem ungdomsråd
300
Ungdomsrådets representant på
500
kommunestyremøter
Leder andre utvalg
1 000
Medlem andre utvalg
500
Stemmestyrenes ledere
3 000 på valgdag mandag
6 000 på valgdag søndag
Stemmestyrenes medlemmer
1 500 på valgdag mandag
3 000 på valgdag søndag

Stemmestyrene i møter med
kommunens valggruppe

100 per påbegynt time, eventuelt
dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.

Møtende varamedlem får samme møtegodtgjørelse som ordinært medlem i alle
organer.
Varamedlem som kun møter i deler av møtet, for eksempel ved inhabilitet, godtgjøres
med 100 kroner per påbegynte time.
Faste representanter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg som ønsker å
delta på eksterne møter, kurs, konferanser og arrangement i regi av organisasjoner
kommunen er medlem i og som er relevant for det vervet en har, får en
møtegodtgjørelse på 500 per møte, samt eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg
dekker kommunen deltakeravgift og eventuelt andre kostander. Deltakelse skal
godkjennes av ordfører på forhånd.
§ 6 Frikjøp
Folkevalgte kan etter eventuell søknad frikjøpes hos vedkommendes arbeidsgiver for
inntil et beløp som tilsvarer kommunens utgifter til fast godtgjørelse til den
folkevalgte.
Folkevalgte som får godtgjørelse, har ikke rett på feriepenger. Dette innebærer at
ordfører og andre frikjøpte ombud som får godtgjørelse, får årsgodtgjørelsen fordelt i
12 like månedlige utbetalinger. Skal folkevalgte få feriepenger på linje med tilsatte,
må kommunestyret fatte særskilt vedtak om dette.
§ 7 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste
Legitimerte krav dekkes med inntil 400 kr per time, maks 7,5 timer per dag. Medgått
reisetid mellom hjemsted og møtested kan regnes inn i timene det kreves tapt
arbeidsfortjeneste for.
For arbeidstakere skal tap legitimeres med attest fra arbeidsgiver. For selvstendig
næringsdrivende regnes legitimert tap i inntekt ut fra pensjonsgivende inntekt basert
på siste års likning. Dokumentasjon fra regnskapsfører, revisor eller tilsvarende for
faktisk tap i arbeidsinntekt i det konkrete møtet, vil også godkjennes.
Timesats er lik pensjonsgivende inntekt delt på 1950 timer.
Dokumentasjon sendes til og godkjennes av kommunedirektøren en gang per år.
Justering av satser skjer med virkning fra den datoen dokumentasjonen er mottatt av
kommunedirektøren. Ulegitimerte krav dekkes med 100 kroner per time og maks 750
kroner per dag.
§ 8 Merutgifter/omsorgsarbeid
Legitimerte krav dekkes fullt ut. Ulegitimerte krav dekkes med inntil 35 kr per
møtetime. Legitimerte krav for dekning av ledsagerkostnader for funksjonshemmede
dekkes fullt ut.
§ 9 Kjøre og skyssgodtgjørelse
Skyssutgifter mellom hjemsted og møtested utover 4 km en veg dekkes slik:
a. Egen bil etter Statens regulativ
b. Passasjertillegg etter Statens regulativ.
Alle andre reiseutgifter må legitimeres med bilag. Folkevalgte som må reise fra
arbeids- eller studiested, får dekket reiseutgifter etter samme regler som nevnt

ovenfor. Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene så langt det
lar seg gjøre.
§ 10 Kostgodtgjørelse og nattillegg
Det gis ikke kostgodtgjørelse for deltakelse i møter, seminarer eller andre
sammenkomster som arrangeres innenfor kommunegrensen. For deltakelse i møter,
konferanser eller seminarer utenfor kommunegrensen dekkes kost og overnatting
etter Statens regulativ.
§ 11 Etterlønn ordfører
Ordfører mottar etterlønn i 1½ måned dersom vedkommende har en jobb å gå tilbake
til etter endt tjeneste, og i 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå
tilbake til.
§ 12 Tilskudd til partiene
Samlet partistøtte er 16 % av ordførerens godtgjørelse fordelt slik:
a. Grunnstøtte per parti: 1/10 av partistøtten fordelt på partier representert i
kommunestyret.
b. Støtte per kommunestyremedlem per 1. januar i tildelingsåret: 9/10 av partistøtten
fordelt på antall representanter i kommunestyret.
§ 13 Kompetanseutvikling
Det avsettes 50 000 kroner per år til kommunestyrets medlemmer for
kompetanseutvikling som deltakelse på kurs, konferanser og liknende.
Midlene utdeles til kompetanseutvikling med et maksimalt årlig beløp på 10 000 per
kommunestyrerepresentant. Midlene disponeres av ordfører.
§ 14 Ikrafttredelse
Regulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2022.
§ 15 Justering av regulativet
Satsene justeres 1.1. hvert år i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak.

