GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE
Vedtatt av Askøy kommunestyre 17.10.2019.
Endringer kan kun foretas av kommunestyret.
Sist endret 14.11.2019

Innhold
1. Generelt .............................................................................................. 2
2. Godtgjørelse ........................................................................................ 2
3. Pensjon, forsikring, sykepenger, telefon, ettergodtgjøring og utbetaling
................................................................................................................ 6
4. Tap av inntekter og utgifter til omsorg ................................................. 7
5. Frikjøp ................................................................................................ 8
6. Fravær................................................................................................. 9

1

1. Generelt
Retningslinjene gjelder for folkevalgte representanter i Askøy kommune. De gjelder også
representanter fra interesseorganisasjoner som er valgt til kommunale utvalg, nemnder og
råd. De gjelder ikke for ansattes representanter i samarbeidsutvalgene for skoler og
barnehager.

2. Godtgjørelse
Ordfører
Ordførerens godtgjørelse er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for
stortingsrepresentanter, og satsregulering skjer i henhold til denne.
Fast årlig godtgjøring for stortingsrepresentanter fra 1.5.2019 er kr 987 997. Det trekkes ut
kr 26 730 for diett-del.
(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑔𝑗ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑡) = 𝑂𝑟𝑑𝑓ø𝑟𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑔𝑗ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒
( 987 997 𝑘𝑟 − 26 730 𝑘𝑟) = 961 267 𝑘𝑟
Fra 01.01.2020 gjelder følgende satser, se PS 218/19
Ordfører
Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 95 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for
stortingsrepresentanter. Satsregulering i henhold til denne.
Fast årlig godtgjøring for stortingsrepresentanter fra 1.5.2019 er kr 987 997. Det trekkes ut
kr 26 730 for diett-del før det regnes 95 % av restbeløpet.
(𝑆𝑡𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑔𝑗ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑡) × 95 % = 𝑂𝑟𝑑𝑓ø𝑟𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑔𝑗ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒
( 987 997 𝑘𝑟 − 26 730 𝑘𝑟) × 95 % = 913 204 𝑘𝑟
Det skal praktiseres lønnsfrys for de politiske godtgjørelsene i 2020.
Varaordfører
Varaordfører gis en godtgjørelse tilsvarende 50 % av ordførers godtgjørelse, og inkluderer alt
som hører til vervet som varaordfører, herunder møtevirksomhet i formannskap og
kommunestyre, styreleder i heleide kommunale selskap og andre råd og utvalg samt tapt
arbeidsfortjeneste.
Politiske grupperinger / kommunestyregruppene
Hvert parti/hver liste får et grunnbeløp på kr 3 300 samt kr 1 200 per
kommunestyrerepresentant fra partiet/listen. Tilskuddet beregnes basert på valgresultatet.
Ved utmeldelser/overgang til annet parti/liste forblir dette uendret.
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De politiske gruppene/kommunestyregruppene gis 1 % av ordføreres godtgjørelse per
representant.
Ansattes representanter og foreldrerepresentanter
Ingen godtgjøring.
Saksordfører
Saksordfører gis en godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers godtgjørelse fra valg av
saksordfører til kommunestyret har fattet endelig vedtak. Utbetaling skjer i månedene i den
aktuelle perioden.
Utsendinger eller medlemmer av andre ad-hoc- og arbeidsgrupper oppnevnt av
kommunestyret, formannskapet eller hovedutvalgene
For representanter fra Askøy kommune til andre verv, for eksempel utenfor kommunen,
utbetales etter krav kr 700 per møte, under forutsetning av at annen godtgjørelse ikke
utbetales eller oppgaven kan knyttes til verv med fast frikjøp.
Andre representanter
I tabellen under står godtgjørelsen enten i prosent eller i hele kroner. Dersom det står i
prosent viser det til en prosentsats av ordførers godtgjørelse. Dersom det står i hele kroner
viser dette til godtgjørelsen per møte som representanten deltar på, med mindre annet er
presisert i tabellen.
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Utvalg, råd eller
nemnd

Rolle

Kommunestyret

Leder

se ordfører.

Nestleder

se
varaordfører.

Medlem
Vara
Formannskapet

Nestleder

se
varaordfører.

Stemmestyrer

Andre utvalg,
nemnder og råd

10 %
kr 1 000

Leder

se ordfører.

Nestleder

se
varaordfører.

Merknad

av ordførers godtgjørelse.
per hele møter. kr 500 for deler av
møtet.

av ordførers godtgjørelse.
per møte. kr 500 for deler av møtet.

Medlem

-

Ingen godtgjørelse.

Vara

-

Ingen godtgjørelse.

Gruppeleder/
frikjøprepresentanter

Kontrollutvalg

kr 1 000
se ordfører.

Vara

Hovedutvalg

1%

Leder

Medlem

Administrasjonsutvalg

Godtgjørelse

10 % (+2 %)

Per parti/liste **

Leder

40 %

av ordførers godtgjørelse.

Nestleder

20 %

av ordførers godtgjørelse. *

Medlem

10 %

av ordførers godtgjørelse.

Vara

kr 1 000

Leder

10 %

per hele møter. kr 500 for deler av
møtet.
av ordførers godtgjørelse.

Nestleder

8%

av ordførers godtgjørelse. *

Medlem

8%

av ordførers godtgjørelse.

Vara

kr 1 000

per hele møter. kr 500 for deler av
møtet.

Leder

kr 2 500

per dag. For halv dag halv
godtgjørelse.

Nestleder

kr 2 500

per dag. For halv dag halv
godtgjørelse.

Medlem

kr 2 000

per dag. For halv dag halv
godtgjørelse.

Vara

kr 2 000

per dag. For halv dag: Halv
godtgjørelse.

Leder

kr 1 500

per møte.

Nestleder

kr 1 000

per møte

Medlem

kr 1 000

per møte.
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Vara

kr 1 000

per hele møter. kr 500 for deler av
møtet.

* Nestleder som fungerer som leder i et møte tilstås leders godtgjørelse når denne er et kronebeløp.
Nestleder i hovedutvalg og kontrollutvalget tilstås godtgjørelse som leder hvis fungeringsperioden
overstiger 3 måneder.
** Partier/lister med inntil 6 representanter i kommunestyret gis mulighet for 10 % frikjøp av ordførers
godtgjørelse. Utover 6 representanter gis det 2 % av ordføreres godtgjørelse per representant.
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Pensjon

Forsikring

Sykepenger/
foreldrepermisjon

Telefon

Ettergodtgjøring

Utbetaling

3. Pensjon, forsikring, sykepenger, telefon, ettergodtgjøring og
utbetaling

Ordfører

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1/12 per måned. *

Varaordfører

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

1/12 per måned. *

Utvalg, råd eller
nemnd

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalg

Rolle

Leder

se Ordfører

Nestleder

se Varaordfører

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned.

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Leder

se Ordfører

Nestleder

se Varaordfører

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned.

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Leder

se Ordfører

Nestleder

se Varaordfører

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

-

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

-

Nei **

Nei **

Nei **

Nei

Nei

1/12 per måned.**

Leder****

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

1/12 per måned.

Nestleder

Nei

Nei

Nei

Ja ***

Nei

1/12 per måned.

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned.

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Leder

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned.

Nestleder

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned.

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

1/12 per måned

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nestleder

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Medlem

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Vara

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Etter oppmøte.

Gruppeleder/
frikjøpsrepresentanter
Hovedutvalg

Kontrollutvalg

Andre utvalg,
nemnder og råd

Leder

Etter oppmøte.
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* Utenom juni. I juni utbetales feriegodtgjørelse basert på opptjening i året før.
** Hvis representanten har samlet minst 40 % fast frikjøp gjelder samme vilkår som for ordfører.
*** Kompensasjon kr 1 000 per år.
**** Utvalgsledere frikjøpes og gis en godtgjørelse tilsvarende 40 % av ordførers godtgjørelse. Dette
inkluderer alt som hører til vervet som utvalgsleder, herunder møtevirksomhet i utvalget, formannskap,
kommunestyre og eventuelt i andre råd og utvalg samt eventuelle styrelederverv i kommunale utvalg.
Godtgjørelsen inkluderer tapt arbeidsfortjeneste.

Pensjon
Representanter som i henhold til retningslinjene skal opptjene tjenestepensjon, meldes inn i
kommunens alminnelige pensjonsordning tilsvarende som for kommunalt ansatte. Slik
innmelding skjer bare dersom det blir bekreftet at vedkommende har fått redusert sitt
pensjonsgrunnlag hos sin arbeidsgiver. Pensjonsrettigheter fra Askøy kommune begrenses
oppad til 100 % stilling (sum verv + stilling). Medlemskap i Statens Pensjonskasse eller KLP
opprettholdes i den grad pensjonskassens regelverk åpner for dette.
Forsikring
Som for kommunalt ansatte.
Sykepenger/foreldrepermisjon
Som for kommunalt ansatte.
Telefon
Tjenestetelefon (fri telefon) eller kompensasjon på kr 4 000 per år (kr 1 000 for nestledere i
hovedutvalg).
Ettergodtgjørelse
Kun ordfører får rett til etterlønn.
Ordfører tilstås etterlønn ved valgperiodens slutt: I 1 måned dersom vedkommende trer inn i
stilling etter valgperiodens slutt eller hever pensjon. Inntil 3v måneder dersom
vedkommende ikke trer inn i ny stilling etter valgperiodens slutt og heller ikke hever pensjon.

4. Tap av inntekter og utgifter til omsorg
1.For representant i et arbeidsforhold

Tapt arbeidsfortjeneste
Legitimert tap erstattes med inntil kr 3 000.- pr dag. (Gjelder både arbeidstakere og
selvstendig næringsdrivende). Det skal bekreftes ved attest fra skatte- og regnskapskontoret
at vedkommende er selvstendig næringsdrivende.
For arbeidstakere som har fri med lønn for å ivareta offentlige tillitsverv blir det ikke gitt tapt
arbeidsfortjeneste.

7

Askøy kommune dekker legitimert krav på tapt arbeidsfortjeneste for personer som etter
oppsatt turnus har nattevakt forut for møter i hovedutvalgene eller formannskapsmøter. Det
er en forutsetning at møtene tar til før kl. 11.30.
Askøy kommune dekker legitimert krav på tapt arbeidsfortjeneste for personer som etter
oppsatt turnus har vakt natten direkte etter et kommunestyremøte.
Ulegitimert tap: kr 1 000 per dag. Det forutsettes at møtet holdes på et tidspunkt der
representanten må ta fri fra sitt daglige arbeid for å delta.
Omsorgsutgifter (tilsyn av barn, syke og eldre) dekkes med inntil kr. 400 per møte for
legitimerte utgifter.
Særlige forhold avgjøres av ordfører etter søknad.
2.For representanter som ikke er i et arbeidsforhold/omsorgslønn
Representanter uten fast lønnet arbeid, f.eks. pensjonister, hjemmeværende, studenter og
free-lancere, kan kreve erstatning for ulegitimert tap. Det er en forutsetning at det oppgis hva
tapet refererer seg til. Tapet bekreftes ved underskrift fra den som fremsetter kravet.
Særlige forhold avgjøres av ordfører etter søknad.
Skyssgodtgjørelse, dekning av reiseutgifter
Reiseutgifter til oppsatte politiske møter godtgjøres ikke. Skyssgodtgjørelse utbetales i
henhold til kommunens reiseregulativ og gjelder også for frikjøpte representanter.
Godtgjørelse utbetales for reiser til og fra fast bosteds- eller oppholdsadresse, og i forbindelse
med gjøremål som naturlig følger av vervet, representanter må selv kreve skyssgodtgjørelse.
Særlige forhold avgjøres av ordfører etter søknad.

5. Frikjøp
Begrepet «frikjøp» betyr permisjon fra stilling. For folkevalgte som er ansatt i Askøy
kommune forutsettes tilsvarende delpermisjon, der stilling og frikjøp til verv tilsammen ikke
kan overstige 100 %. Det kreves ikke dokumentasjon for innvilget permisjon fra annen
(ekstern) arbeidsgiver. Frikjøp beregnes ut fra valgresultatet, og ved utmeldelse/overgang til
annet parti forblir dette uendret.
Den som frikjøpes må selv klarere nødvendig permisjon fra hovedarbeidsgiver. Dersom en
omfattes av tjenestepensjonsordning, er det en fordel at nåværende pensjonsordning
beholdes og at hovedarbeidsgiver eventuelt sender refusjonskrav for den del av
pensjonspremien som tilsvarer tilstått permisjon.
Ordningen er ikke å betrakte som et ansettelsesforhold i henhold til arbeidsmiljøloven.
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6. Fravær
Se saksbehandlingsreglementet punkt 2.3.
Fravær fra møter i utvalg med fast godtgjørelse (kommunestyret, formannskapet,
hovedutvalg og kontrollutvalget), ut over ¼ av de faste møtene, fører til forholdsmessig
reduksjon i årsgodtgjørelsen. Eksempelvis gir fravær fra halvparten av møtene ½
godtgjørelse. Avregningsperioden er oktober – oktober. Eventuelle trekk i godtgjørelse skjer i
november, jf. avsnitt om fravær.
Sykemelding regnes som gyldig fravær i forhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
Avkortning etter 25 %-regelen gjennomføres selv om det er tale om gyldig fravær på grunn av
offentlig verv utenfor Askøy kommune. Unntak fra 25 %-regelen gis kun ved dokumentert
sykemelding for periode inntil 12 måneder, eller etter søknad som avgjøres av ordfører.
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