Deanu gielda‐
Tana kommune

REGLEMENT

GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE
1.

GENERELT
Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som
ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å
dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

2.

UTGIFTSDEKNING

2.1

Reiseutgifter og kostgodtgjørelse
Reiseutgifter og kostgodtgjørelse til kommunale møter dekkes slik:
Etter statens regulativ.
Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene der det lar seg gjøre.

2.2

Tapt arbeidsfortjeneste
Gjelder alle typer politiske møter innkalt av kommunen.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.200 pr. dag
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr. 650,‐ pr.
dag. Deler av dag, inntil 5 timer, dekkes med kr. 150,‐ pr.time.

2.3

Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller
funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er
fraværende for å ivareta kommunale verv.
Legitimerte utgifter dekkes pr møtedag med kr. 400,‐ for ett barn, for barn nr. to
utbetales det i tillegg kr. 180,‐ for øvrige barn kr. 80,‐
Andre omsorgsoppgaver dekkes med kr. 600.‐ pr. møtedag.

3.

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

3.1

Godtgjørelse til ordfører
Godtgjørelse til ordfører fastsettes av kommunestyret særskilt.
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentantenes faste årlige
godtgjørelse.
Møtegodtgjørelse utbetales ikke til ordfører.
Ordføreren gis godtgjørelse under sykdom og ferie tilsvarende for tjenestemennenes
sykelønns‐ og ferierettigheter.

Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:
‐ i 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden
‐ i 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden.
Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen ”inntrer i ny
stilling”
3.2

Varaordførerens godtgjørelse
Varaordførerens godtgjørelse fastsettes til 20 % av ordførerens godtgjørelse og
reguleres etter denne.
Dekker stedfortreder for ordfører, samt hver gang varaordførervervet utføres.
Godtgjørelsen inkluderer fungering som ordfører, for eksempel i ordførerens ferie
eller ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden.
Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem, men ikke
som kommunestyrerepresentant.
Varaordfører får godtgjørelse i 12 måneder. Godtgjørelsen er ikke
feriepengberettiget.

3.3

FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE

3.3.1 Formannskapets medlemmer: (unntatt ordfører og varaordfører)
Formannskapets øvrige faste medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på 4,0 % av
ordførerens godtgjørelse.
Formannskapet faste medlemmer tilkjennes møtegodtgjørelse.
3.3.2 Hovedutvalgsledere
Hovedutvalgsledere godtgjørelse fastsettes til 2,0 % av ordførerens godtgjørelse.
Hovedutvalgsledere kan frikjøpes en dag i forkant av hvert hovedutvalgsmøte.
Hovedutvalgsledere tilkjennes møtegodtgjørelse.
3.3.3 Nestledere hovedutvalg:
Godtgjørelse til nestledere i hovedutvalg fastsetts til 0,6 % av ordførerens
godtgjørelse.
Nestledere tilkjennes møtegodtgjørelse.
3.3.4 Haveutvalget/havnestyret
Havnestyret leders godtgjørelse fastesettes til 3,5 % av ordførerens godtgjørelse.

Havnestyrets leder tilkjennes møtegodtgjørelse.
3.3.5 Ledergodtgjørelse i faste underutvalg, styrer og råd som opprettes av
kommunestyret:
‐ leder kontrollutvalget
‐ leder dispensasjonsutvalget
‐ leder i eldrerådet
‐ leder i viltnemda

‐
‐
‐
‐

1,2 % av ordførerens godtgjørelse
1,2 % av ordførerens godtgjørelse
0,6 % av ordførerens godtgjørelse
0,6 % av ordførerens godtgjørelse

(overformynderiet har fått fastsatt godtgjørelse særskilt.)
3.4

MØTEGODTGJØRELSE

3.4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer
(unntatt ordfører) fastsettes til kr. 500,‐ pr møte med varighet under 5 timer, møte
med varighet over 5 timer kr. 700.‐pr. møte.
3.4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter
Medlemmer og møtende varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) i
formannskapet gis møtegodtgjørelse med kr. 400.‐ pr. møte med varighet under 5
timer, møter med varighet over 5 timer fastsettes til kr. 600.‐ pr. møte.
3.4.3 Godtgjørelse for medlemmer i hovedutvalg:
Medlemmer og møtende varamedlemmer i hovedutvalg gis møtegodtgjørelse på kr.
400,‐ pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer
fastsettes til kr. 600,‐ pr. møte.
3.4.4 Godtgjørelse til medlemmer i faste underutvalg, styrer, råd og Ad‐hoc utvalg.
Medlemmer og møtende varamedlemmer av disse gis en møtegodtgjørelse på kr.
300,‐ pr. møte med varighet under 5 timer, møter med varighet over 5 timer
fastsettes til kr. 500,‐pr. møte.
3.4.5 Utvalgsmøter som avvikles i forbindelse med møter i formannskapet
Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjørelse i administrasjonsutvalget, valgstyret,
fast utvalg for plansaker og næringsfondsstyret når disse gjennomføres i forbindelse
med møter i formannskapet. Det kan kun utbetales en ‐1 møtegodtgjørelse pr.dag.
3.4.6 Godtgjørelse til havneutvalget/havnestyrets medlemmer
Medlemmer og møtende varamedlemmer i havnestyret gis en møtegodtgjørelse på
kr.500,‐ pr. møte.

4.

ANDRE BESTEMMELSER

4.1

Andre bestemmelser:
Fast godtgjørelse under pkt. 3.3 utbetales fullt ut til representanter som har møtt det
enkelte år i mer enn 75 % av aktuelle møter.
For faste medlemmer som har møtt mindre enn 75 % avkortes fast godtgjørelsen
tilsvarende.
Samlet utbetaling av fast godtgjørelse foretas 2 ganger pr. år.
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter regning for hvert møte.
Bruk av ATV ved kommunale oppdrag (terrengkjøring), godtgjøres med 3 ganger
satsen til snøscooter.

4.2

Kommunal støtte til lister/folkevalgte
Den kommunale støtten til lister/folkevalgte i Tana kommunestyret endres slik.
(vedtatt i kommunestyret 13.12.2007)
1. Det ytes kr. 5000,‐ pr. gruppe i kommunestyret.
2. Det ytes kr. 1500,‐ pr, medlem i kommunestyret.

4.3

Ikrafttredelse/justering
Reglemente gjelder fra 08.05.2009. Det anbefales at reglementet evalueres/endres i
slutten av hver kommunevalgperiode.
Dette reglementet erstatter tidligere reglement av 01.06.2006.

