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FORSKRIFT [DATO] OM  
FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR 

GRUE KOMMUNE, INNLANDET 
 

Fastsatt av Grue kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven).  

§ 1. Formål og virkeområde 
Forskriften skal sikre åpenhet og likhet for folkevalgte sine arbeidsvilkår i Grue kommune.  

Forskriften gjelder for folkevalgte, samt for andre som blir oppnevnt i verv av kommunestyret eller 

formannskapet når dette ikke godtgjøres på annen måte.  

Bestemmelsene i denne forskriften avgrenses til å gjelde pålagt aktivitet, så som møter det innkalles 

til. Bestemmelsene omfatter således ikke forberedende møter og annen aktivitet knyttet til partier 

eller grupper. 

§ 2. Definisjon av beregningsgrunnlag 
Ordførers avlønning settes til 85 % av den til enhver tid gjeldende grunnlønnen for en 

stortingsrepresentant. Størrelsen på denne avlønningen utgjør beregningsgrunnlaget (B).  

Alt annet økonomisk godtgjør til folkevalgte beregnes i en prosentandel av beregningsgrunnlaget (B).  

§ 3. Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap 

§ 3-1 Skyss-, kost og overnattingsgodtgjør 
Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i 

forbindelse med vervet, jf. kommuneloven § 8-3 første ledd. Dekning ytes som for kommunalt 

ansatte etter framsatt krav med nødvendig dokumentasjon. Krav skal framsettes innen en måned.   

§ 3-2 Dekning av utgifter 
Dersom kommunalt tillitsverv påfører folkevalgte utgifter til andre for å utføre nødvendige 

arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver, kan det etter framlagt dokumentasjon ytes 

dekning for faktiske utgifter oppad begrenset til 0,1 % av beregningsgrunnlaget (B) per dag.  

§ 3-3 Dekning av tapt inntekt 
Dersom kommunalt tillitsverv påfører tapt inntekt, kan det ytes dekning for dette etter framlagt krav 

med dokumentasjon, eller uten dokumentasjon når kravet er sannsynliggjort på annen måte. Satsene 

som fastsettes her gjelder for hel dag (7,5 time), og dekkes pr. påbegynte hele time.  

Ved dokumentert tap av inntekt dekkes dette med inntil 0,3 % av beregningsgrunnlaget (B). 

Dokumentasjonen må kunne spesifisere sammenheng mellom tapt inntekt og medgått tid i 

tillitsvervet. For selvstendig næringsdrivende kreves ligningsattest for siste år.  
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Ved ikke-dokumentert men sannsynliggjort tap av inntekt dekkes dette med inntil 0,15 % av 

beregningsgrunnlaget (B).  

§ 3-4 Saksbehandling og klager 
Krav om dekning av utgifter og økonomisk tap rettes til kommunedirektøren, som saksbehandler og 

innvilger eller avslår kravet. Klageinstans er formannskapet.  

 

§ 4. Arbeidsgodtgjør 
Kommunestyre-/formannskapsoppnevnte medlemmer av styrer, representantskap, råd og utvalg, får 

møtegodtgjøring for dette av kommunen hvis vervet ikke godtgjøres på annen måte. Enkelte verv gis 

også et årlig godtgjør ut over møtegodtgjør.  

Den enkelte som krever møtegodtgjør fra kommunen har selv ansvar for å forsikre seg om at det ikke 

gis annet godtgjør forut for framsetting av krav.  

Følgende arbeidsgodtgjør gis i prosent av beregningsgrunnlaget (B):  

Verv Årlig godtgjøring Møtegodtgjøring 

Ordfører og varaordfører (frikjøpt) (frikjøpt) 

Kommunestyrerepresentant (ingen) 0,15% 

Formannskapsrepresentant 1,5 % 0,15 % 

Utvalgsleder (hovedutvalg) 1,5 % 0,15 % 

Kontrollutvalgsleder 1 % 0,15 % 

Utvalgsrepresentanter (ingen) 0,15 % 

Rådsleder (ingen) 0,15 % 

Rådsmedlem (ingen) 0,1 % 

Arbeidsgrupper og andre verv/møter  (ingen) 0,1 % 
 

Arbeidsgodtgjøret gis pr. møte, uavhengig av møtets varighet.  

Dersom den folkevalgtes tilstedeværelse utgjør halvparten eller mindre av møtets varighet, avkortes 

møtegodtgjøret med 50 %.   

 

§ 5. Frikjøp  

§ 5-1 Frikjøpte verv 
Ved frikjøp ytes en fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt og arbeidsgodtgjør, jf. 

kommuneloven § 8-5: 

 Ordfører frikjøpes i 100 %, med godtgjøring tilsvarende 85 % av stortingsrepresentanters 

lønn. 

 Varaordfører frikjøpes i 40 %, ihht fremforhandlet avtale. Godtgjøring fastsettes til 

forholdsmessig andel av beregningsgrunnlaget (B) basert på stillingsprosent, slik at 40% 

stilling godtgjøres med 40% av B, 30% stilling godtgjøres med 30% av B osv.  

§ 5-2 Pensjonsbestemmelser 
Frikjøpte folkevalgte har rett til innmelding i pensjonsordning på linje med ansatte. 
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Innehavere av verv med frikjøp som er pensjonister kan selv velge å avstå fra frikjøp, og i stedet 

inngå avtale om timebasert godtgjør på pensjonistlønn. Timebasert godtgjør kan i slike tilfeller 

maksimalt ytes tilsvarende frikjøpsprosenten av et årsverk på 1950 timer.  

§ 5-3 Andre rettigheter 
Frikjøpte folkevalgte har ut over frikjøpet rett til skyss-, kost- og overnattingsgodtgjør. De får også 

tilgang på mobil, PC og digitalt abonnement på lokalavis i samsvar med skatteregler og øvrige 

retningslinjer for ansatte.  

Ordfører skal i tillegg meldes inn i kommunens person-/yrkesskadeforsikringsordning, og har rett på 

sykepenger som ansatte. Ordfører kan også søke permisjon i henhold til kommunens reglement. 

Permisjonssøknader avgjøres av kommunestyret.  

 

§ 6. Ettergodtgjøring 
Ordfører kan i henhold til kommuneloven § 8-6 søke om ettergodtgjøring når vervet fratres. Slik 

ettergodtgjør gis i inntil 3 måneder, og avkortes krone for krone mot annen inntekt eller 

inntektsgrunnlag som den folkevalgte frivillig avstår fra.  

Det skal skrives skriftlig søknad om ettergodtgjør, hvor eventuell annen inntekt eller muligheter for 

annen inntekt i ettergodtgjørsperioden skal redegjøres for. Slik søknad fremmes senest 1 måned 

etter konstituering av nytt kommunestyre. Søknad sendes kommunedirektøren som behandler og 

avgjør søknaden som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klageinstans er formannskapet.  

 

§ 7. Ikraftsetting og overgangsbestemmelser 
Forskriften trer i kraft fra og med påfølgende måned etter vedtak i kommunestyret i Grue kommune.  

Fra samme tidspunkt oppheves bestemmelser i reglement for godtgjøring mv. til kommunale 

folkevalgte vedtatt av Grue kommunestyre 18. mai 2015.  


