
 

 

 

 

 

 
   
   

 
 

 

Reglement for tapt arbeidsfortjeneste, møte- og reisegodtgjørelse 
for folkevalgte i Vegårshei kommune 
 
Vedtatt i K-sak 19/62, 18.06.19. Gjelder fra ny kommunestyreperiode høsten 2019 – 2023. 
 
Kommunen skal yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som blir nedlagt 
gjennom et kommunalt tillitsverv. Dette reglementet omfatter de som etter kommuneloven 
har krav på arbeidsgodtgjørelse, refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter som 
vervet medfører. Reglementet gjelder godtgjøring til politisk valgte medlemmer av 
kommunestyret, faste utvalg, råd, brukerutvalg og adhoc-utvalg. Kommunelovens kap. 8 
gjelder utfyllende. 
 
 

Generelt 
Reglementet er basert på at folkevalgte godtgjøres for hvert enkelt delverv vedkommende er 
valgt til. Det gis ikke møtegodtgjørelse for gruppemøter eller andre møter i partiene.  
 
Møtegodtgjørelse og dekning av tapt arbeidsgodtgjøring er innberetningspliktig og 
skattepliktig.  
 
Den faste godtgjørelsen til ordfører og varaordfører utbetales med 1/12 pr. mnd. Alle andre 
godtgjøringer gjøres opp hvert halvår. 
 
Utvalgssekretærer skal føre møtebok/protokoll eller referat som angir fremmøte, og 
vedkommende skal sørge for attestasjon slik at møtegodtgjørelse og reiseutgifter blir 
utbetalt.  
 
Representantene har selv ansvar for å sende regning/krav for dekning av utgifter og tapt 
arbeidsfortjeneste. Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for møter som er blitt holdt mer enn et 
år tilbake. 
 
Dersom det oppstår tvister og tvilstilfeller knyttet til praktisering av reglementet avgjør 
formannskapet saken. 
 
Det sittende kommunestyret vurderer i siste år av sin valgperiode reglement og satser, og 
fastsetter eventuelt nytt reglement og nye satser gjeldende for neste valgperiode.  

 
 

Møtegodtgjørelse 
Møtegodtgjørelsen er differensiert i to trinn. Medlemmer i spesielt belastende utvalg tilstås 
møtegodtgjørelse etter høy sats. 
 
Høy sats kr. 400.- pr. møte tilstås medlemmer i Kommunestyret, Adhoc-utvalg nedsatt av 
kommunestyret, Formannskap, Planutvalg og Kontrollutvalg. Godtgjørelse etter høy sats 
tilstås også ledere i utvalg og råd, inkl. brukerutvalg. 
 
Lav sats kr. 200.- pr. møte tilstås medlemmer i øvrige utvalg og råd, herunder politisk 
oppnevnt representant i skolens samarbeidsutvalg, samt medlemmer i brukerutvalg. 
Medlemmer i viltnemda godtgjøres i tillegg for fallviltarbeid i henhold til retningslinjer for det 
kommunale viltfondet. 
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Det gis ikke møtegodtgjørelse for: 

 deltakelse i 17.mai-komité 

 deltakelse i stemmestyrer, eventuell tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes 

 deltakelse for ansattrepresentanter og tillitsvalgte i kommunale utvalg  

 deltakelse i samarbeidsutvalgene for skole og barnehage (det skilles på når utvalget er 
brukerutvalg – og når det er samarbeidsutvalg) 

 deltakelse i møter for kommunens barnerepresentant 
 
Deltakelse på kurs, konferanser o.l. 
Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører til å 
delta på kurs eller konferanser, tilstås eventuelt tap i inntekt.  
 
Representasjon i eksterne møter 
Medlem som blir oppnevnt eller blir bedt om å representere kommunen i eksterne møter, kan 
få dekket tap av inntekt. Dette kan for eksempel gjelde kommunalt oppnevnt representanter 
til; Frivilligsentralen, Vegårshei menighetsråd, Vegårshei bygdetun, Friluftsrådet Sør. 
 
Bestemmelsen ovenfor gjelder ikke ordinære styremøter m.m. For folkevalgte som er 
representert i styret til interkommunale foretak, private selskaper og andre ikke kommunale 
nemder, gjelder reglementet kun i de tilfeller hvor den folkevalgte ikke får dekket dette av det 
aktuelle organet. Det legges normalt til grunn at selskaper dekker utgifter til styrer, mens 
kommunen dekker utgifter til deltakelse i eiermøter og generalforsamlinger. 
 

 

Fast årlig godtgjøring 
 
Ordfører 
Relasjon til stortingsrepresentantlønn videreføres som prinsipp for fastsetting av godtgjørelse 
for ordførervervet i Vegårshei kommune. Godtgjørelsen fastsettes til 85 % av 
stortingsrepresentantlønn. Gjeldende fra vedtak i PS19/62 for perioden 2019 - 2023 
 
I tillegg gjelder følgende: 

 Ordfører tilstås ikke feriepenger. Godtgjørelsen utbetales med 12 like deler pr. år.  

 Ordfører tilsluttes kommunens pensjonsordning.  

 Ved sykdom utbetales full godtgjøring. Ordfører meldes inn i AA-registeret.  

 Ordfører tilsluttes kommunens dødsfall/gruppelivsforsikring.  

 Ordfører tilstås fri mobil. Dette beskattes i henhold til gjeldende regelverk.  

 Dersom vervet som ordfører reduseres i forhold til 100 % stilling reduseres godtgjøringen 
tilsvarende. Eventuell reduksjon må forelegges kommunestyret for behandling. 

 
Varaordfører 
Varaordførerens godtgjørelse utgjør 10 % av ordførerens godtgjørelse. Dette dekker tjeneste 
som stedfortreder i ordførerens ferie – 5 uker pr. år. Minimum 3 uker skal tas 
sammenhengende. Ferie skal avtales innen 01.05. hvert år.  
 
Varaordfører får i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning/tapt arbeidsfortjeneste på lik 
linje som øvrige medlemmer i styrer, råd og utvalg. Dersom vervet som ordfører reduseres i 
forhold til full tid og vervet som varaordfører økes, justeres godtgjøringen tilsvarende. 
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Leder av arbeidsbelastende utvalg  
Ledere av arbeidsbelastende utvalg der vervet som utvalgsleder krever mye arbeid utenom 
de ordinære utvalgsmøter, gis en fast godtgjøring på kr. 5000.- pr. år. Møtegodtgjørelse 
utbetales i tillegg.  Denne godtgjøringen tilstås: 

 Leder i kontrollutvalg 
 
Ledere av mindre arbeidsbelastende utvalg  
Ledere av mindre arbeidsbelastende utvalg tilstås ikke fast godtgjøring. 
 

 

Utgiftsdekning / Tap av inntekt 
Hvis folkevalgtes deltakelse i kommunale møter medfører utgifter og/eller tap av inntekt kan 
det kreves dekning for dette. Det skilles mellom legitimert tap og ulegitimert tap. Tap for deler 
av dagen refunderes med et beløp i forhold til hel dag. Representantene har selv ansvar for 
å fremme krav. Regning/krav sendes Vegårshei kommune, på fastsatt skjema(er) 
fortløpende, eller minst 2 ganger pr. år, med frist 1. juni og 1. desember.  
 
Legitimert tap av inntekt erstattes med inntil ordførers lønn pr. dag. Det er en forutsetning 
at den tapte inntekten er tilfredsstillende dokumentert/legitimert.  
 
For arbeidstakere må lønnstapets størrelse inklusive feriepenger og eventuelt 
pensjonsytelser dokumenteres, på fastsatt skjema, i form av erklæring fra arbeidsgiver.   
 
Ulegitimert tap av inntekt erstattes med inntil kr. 1.500,- pr. dag. Godtgjøring for tap av 
inntekt ytes bare til dem som har et faktisk tap i inntekten. Krav om refusjon må begrunnes 
og angis på fastsatt skjema.  
 
Pensjonister, trygdede og arbeidsledige som eventuelt får trekk i sine ytelser fra NAV pga. 
møtedeltakelse tilstås tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder også kveldsmøter.  
 
Godtgjøring/refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid 
Ved deltakelse i kommunale møter dekkes legitimerte ekstrautgifter til barnepass, stell og 
pass av syke og eldre, og stedfortreder/vikar i henhold til dokumenterte utgifter. Krav om 
refusjon fremmes på fastsatt skjema. 
 
Reise 
For reiseavstander over 4 km en vei gis dekning etter reiseregulativet - statens satser. 
Passasjertillegg gjelder tilsvarende. I særlige tilfeller kan personer med spesielle 
transportbehov gis anledning til å benytte andre ordninger. Formannskapet avgjør dette.  
For reiser utover fast strekning hjem – kommunehus skrives reiseregning på fastsatt skjema. 
 
 

 

 


