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1. Reglementets virkeområde og målsetting  
 

1.1. Hvem gjelder reglementet for  
 
Medlemmer av kommunestyre/formannskap og folkevalgte medlemmer av andre 
kommunale utvalg, styrer, nemnder og råd som ikke får godtgjørelse av andre instanser i 
henhold til lover og regler, tilstås godtgjørelse av kommunen etter dette reglementet.  
 
Representanter i kommunale utvalg og lignende oppnevnt av institusjoner eller  
organisasjoner, tilstås godtgjørelse etter dette reglement.  
 

2. Typer godtgjørelse  
 
Reglementet omfatter følgende typer godtgjørelse:  
 
A. Møtegodtgjørelse 
B. Erstatning for tap av arbeidsinntekt  
C. Dekning av utgifter ved omsorg for nærstående barn, syke og eldre   
D. Skyss/kostgodtgjørelse  
 

3. Reglementets gyldighet  

3.1 Godtgjørelse  
 
Godtgjørelse etter dette reglement tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd  
vedkommende er valgt inn i.   
 

3.2 Hvem omfattes reglementet av  
 
Kommunale ombudsmenn som av ordfører, formannskap eller hovedutvalg blir pålagt å  
representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha godtgjørelse etter reglementets 
punkt 2. Opposisjonsleder skal ha møtegodtgjørelse lik Kommunestyrets møtegodtgjørelse i 
de møter opposisjonsleder møter i på vegne av kommunen (eks. Regionråd, forhandlings-
utvalg og lignende).  
 
  

4. Godtgjørelse generelt   
 

4.1 Møtegodtgjørelse  
 
Møtegodtgjørelse ytes som en godtgjørelse knyttet til det enkelte møte i kommunal regi til 
samtlige innehavere av kommunale tillitsverv, ut fra at alle kommunale verv antas å 
innebære en belastning.  
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4.2 Godtgjørelsens omfatning  
 
Godtgjørelsen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter til forberedelse, 
ev. oppfølging av saker, samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt 
behandlet i dette reglement.  
 

4.3 Godtgjørelse elektroniske hjelpemidler 
 
Formannskapets medlemmer og leder av hovedutvalg mottar godtgjørelse for elektroniske 
hjelpemidler med kr 2.000,- årlig. Kommunestyrets medlemmer og medlemmer av 
hovedutvalg mottar kr 1.500,- årlig. Godtgjørelsen tilstås medlemmer som velger å få 
tilsendt dokumenter elektronisk i stedet for på papir. 

5 Ordfører-, formanns-, medlems og ledergodtgjørelse  
 

5.1 Ordfører  
 
Ordførers godtgjørelse reguleres i takt med Stortingets regulering av Stortings-
representanters godtgjøring og skal tilsvare 77 % .   
 
Avtroppende ordfører gis ettergodtgjøring tilsvarende 1,5 måneders godtgjøring om 
hun/han har jobb å gå tilbake til, og 3 måneders ettergodtgjøring om hun/han ikke har 
jobb å gå tilbake til.  
 
Ordførers godtgjørelse inkluderer all møtegodtgjørelse i kommunale utvalg/nemnder og 
styrer.  
 
Ordfører tilstås tjenestetelefon og nettbrett iht. gjeldende reglement for Hamarøy 
kommune.  
 
Pensjonsforhold reguleres av egen avtale mellom Hamarøy kommune og Pensjonskassen.  
Ordførers medlemsinnskudd settes lik medlemsinnskuddet for ansatte i Hamarøy kommune,  
og trekkes månedlig av godtgjørelsen.  
 
Ved sykdom utbetales ordfører godtgjørelse på lik linje med tariffestet regelverk for 
ansatte i kommunen når sykemelding er levert.  
 
Ordfører følger også ansattes vilkår/rettigheter med hensyn på dødsfall/gruppelivs-
forsikring jfr. HTA kap.1§10.  
 
Ordførers godtgjøring gir ikke feriepenger, årlig godtgjøring utbetales månedlig i 12 like 
store rater. Det anbefales at ordfører avvikler ferie, som øvrige arbeidstakere p.t. 5 uker i  
kalenderåret.  
 

5.2 Varaordfører  
 
Varaordfører gis en årlig godtgjørelse som tilsvarer 10% av ordføreres godtgjørelse.  
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Varaordførers godtgjørelse skal dekke stedfortrederfunksjon ved ordførers ferieavvikling, 
samt vikar for ordfører i representasjonsoppdrag.  
 
Når varaordfører trer inn i ordførers fravær ved langvarig sykdom, gis varaordfører 
ordførers godtgjøring, fra det tidspunkt hvor arbeidsgiverperioden er over.  
 

5.3 Formannskapsgodtgjørelse (formannskapsmedlemmer/varaordfører)  
 
Årlig fast godtgjørelse fastsettes til kr 8.000,-. I tillegg kr 800,- pr. møte.  
 
(Godtgjørelsen inkluderer de møter der Formannskap settes som Partssammensatt utvalg). 
I tillegg ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt. 
 

5.4 Leder av planutvalg – og driftsutvalg, kontrollutvalg og 

eiendomsskattenemnder 
 
Ledere av plan- og driftsutvalg, kontrollutvalg og eiendomsskattenemnder får en fast årlig 
godtgjørelse på kr 6000,-.  
I tillegg skal det utbetales kr 800,-i møtegodtgjørelse pr. møte. I tillegg ytes erstatning for 
tapt arbeidsinntekt.  
 
  

5.5 Medlemmer av styrer, råd, utvalg  
 
Medlemmer av kommunestyre, formannskap, hovedutvalg, eiendomsskattenemnder og 
kontrollutvalg kr 800,- pr. møte  
 
Øvrige utvalg og komiteer kr 600,- pr. møte. 
 
Ledere av utvalgene uten fast årlig godtgjørelse skal ha dobbelt møtegodtgjørelse.  
 
 

6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt  
 

6.1 Legitimert lønnstrekk  
 
Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i punkt 1 som 
har lønnsinntekt og blir trukket i lønn får utbetalt legitimert lønnstrekk. Alternativt kan 
arbeidsgiver kreve refusjon for lønnsutgifter iht. dokumentasjon. 

6.2 Ulegitimert  
 
Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i punkt 1, som  
ikke kan legitimere lønnstrekk får utbetalt kr 900/1800 (møter som varer t.o.m. 4t./over 
4t.). Det kreves registrering som selvstendig næringsdrivende.  
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7 Utgifter ved omsorgsansvar  
 

7.1. Omsorg for nærstående barn, syke, eldre  
 
Omsorg for nærstående barn, syke, eldre dekkes med inntil kr 500,- pr. dag. Dette gjelder 
for foreldre med barn under 12 år og andre med omsorgsansvar som krever tilsyn. 
Utbetales etter dokumenterte utgifter/levert regning.  
  

8 Utgiftsdekning ved reiser  
 

8.1 Skyss og kostgodtgjørelse  
 
Med unntak om kompensasjon for reisetid dekkes skyss/kostgodtgjørelse i tråd med  
kommunens  reiseregulativ. Reiser i forbindelse med vervet gjøres på enkleste og billigste  
reisemåte. Skyss må samordnes så langt dette er mulig.   
  

9 Endring av reglementet/evaluering  
 

9.1 Uklarheter  
 
Ved uklarheter om beregning av godtgjørelse, samt evt. endring som klargjør 
reglene/takstene i dette reglementet avgjøres av formannskapet.  
 

9.2 Evaluering  
 
Reglementet skal evalueres det siste året i kommunestyreperioden. 
 
  

10 Ikrafttreden  
 
Dette reglementet gjelder fra 1.9.2015. 

 


