Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Aremark.
(Oppdatert ihht vedtak 25.04.19, sak 35/19)
(kommuneloven kap 7, § 42)

Generelle bestemmelser:
Godtgjørelsen til de folkevalgte beregnes ut fra ordførers gjeldende lønn den 1.5. i det
kalenderår godtgjørelsen skal utbetales. Beregningen gjelder for hele regningsåret (15. nov –
15.nov.)
Folkevalgte som får utbetalt fast godtgjørelse får ikke møtegodtgjørelse i vedkommende
utvalg.
Alle utbetalinger skjer en gang pr år (november), bortsett fra ordfører og varaordfører.
Krav om godtgjørelse leveres av den enkelte folkevalgte på fastsatt skjema innen 15. oktober
hvert år. Utbetaling skjer i november bortsett fra ordfører og varaordfører.
A. Ordfører:
Ordfører får godtgjørelse basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Satsen for
ordførers godtgjørelse er 82% av den lønn stortingsrepresentanter til enhver tid mottar. Ved
lønnsendring for stortingsrepresentanter, endres ordførers lønn pr. 1.mai.
Ordfører får ingen annen godtgjørelse enn ordførergodtgjørelsen fra kommunen.
Ordfører har fri mobiltelefon.
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn.
Dersom ordfører mener å kunne ivareta kommunens interesser med en mindre
stillingsprosent enn 100% er det opp til den påtroppende ordfører i samråd med
kommunestyret å bestemme dette.
Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende
ikke har mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned,
dersom vedkommende tiltrer ny stilling.
B. Varaordfører:
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 12% av satsen for ordførers lønn.
Der varaordfører er leder for utvalg, råd og nemder oppnevnt av kommunestyre eller er
medlem i disse, mottar varaordfører ingen annen godtgjørelse utover det faste.
Dersom varaordfører fungerer sammenhengende utover 14 dager som ordfører (ferie
unntatt) skal varaordfører ha ordførers godtgjørelse for hele perioden.

C: Formannskapet:
Fast godtgjørelse for formannskapets øvrige medlemmer fastsettes til 5 % av ordførers
godtgjørelse. Godtgjørelsen gjelder for møte i formannskap og kommunestyre. Det utbetales
ikke møtegodtgjørelse for formannskap og kommunestyre.
Dersom administrasjonsutvalget er personidentisk med formannskap, mottar ikke
formannskapets faste medlemmer godtgjørelser for møte i administrasjonsutvalget.
Dersom valgstyret og stemmestyret er identisk med formannskapet, mottar ikke
formannskapet faste medlemmer godtgjørelse for disse styrene. Det utbetales imidlertid
godtgjørelse for deltagelse på valgdagene.
D: Kommunestyret:
Medlemmer av kommunestyret får utbetalt møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av
ordførers lønn for hvert frammøte.
E: Utvalg gruppe 1:
Hovedutvalg og Administrasjonsutvalg.
Ledere av hovedutvalg får en fast årlig godtgjørelse på 2 % av ordførers lønn. Det utbetales
ikke møtegodtgjørelse i tillegg. I de utvalg hvor saksmengden er stor, kan utvalget under pkt.
N sette godtgjørelsen til 3 %.
F: Utvalg gruppe 2:
Kontrollutvalg, AMU(arbeidsmiljøutvalget), Forhandlingsutvalg
Ledere av kommunale utvalg i gruppe 2 får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av
ordførers lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i tillegg.
G: Utvalg gruppe 3:
Eldrerådet, Valgstyret, Stemmestyret, Skatteutvalget, Klagenemda, Kommunalt råd for
funksjonshemmede, Viltnemda og øvrige utvalg og komiteer oppnevnt av
formannskap/kommunestyre.
Ledere av kommunale utvalg i gruppe 3 får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 1% av
ordførers lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i tillegg.
H: Politiske gruppeledere:
Fast godtgjørelse til 2 gruppeledere (opposisjon og posisjon) fastsettes til 1,5% av ordførers
lønn.

I: Møtegodtgjørelse pr. møte utenom arbeidstid.
For medlemmer av samtlige styrer og råd fastsettes møtegodtgjørelsen pr møte utenom
normal arbeidstid til ¾ promille av ordførers godtgjørelse.
J: Møtegodtgjørelse pr time innenfor arbeidstid.
For medlemmer av samtlige styrer og råd fastsettes ulegitimert møtegodtgjørelse/tapt
arbeidsfortjeneste pr. time til 70% av ordførers timelønn. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste
utbetales etter regning med inntil kr 2.400 pr.dag.
K: Barnepass:
Som kompensasjon for dokumentert barnepass utbetales en godtgjøring tilsvarende ¾
promille av ordførers lønn.
L: Reiseutgifter:
Reiseutgifter tilknyttet utøvelse av funksjon, utbetales etter kommunens reiseregulativ.
M: Telefongodtgjørelse.
Det gis telefongodtgjørelse på kr 500,- til B, C, E og H.
N: Særskilte tilfeller/tvister:
Dersom et medlem som mottar fast godtgjørelse deltar mindre enn 2/3 av det antall møter
utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjørelse med 50 %.
Et utvalg bestående av ordfører, gruppeleder posisjon og opposisjon gis fullmakt til å
fastsette godtgjørelser i særskilte tilfeller og ved vesentlige fravær fra verv. (generelle
bestemmelser) Utvalget gis også fullmakt til å avgjøre fortolkningsspørsmål og tvister i
forhold til reglementet.

