FET KOMMUNE
REGLEMENT
FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE
01.05.2018 – 30.04.2019
VEDTATT AV FET KOMMUNESTYRE I MØTE 19.09.2016, SAK 97/16.
Endringer i pkt. 1.1, 2 og 11 er markert med rød skrift.

1.

ORDFØRER

1.1

Ordførerens årlige godtgjørelse settes lik stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
Kommunen dekker alle utgifter i forbindelse med bredbåndstilknytning og
internett samt alle telefonutgifter.
Ordfører mottar ikke møtegodtgjørelse for møter som avholdes på dagtid.
Ordfører mottar ikke møtegodtgjørelse for møter i Kommunestyret og
Formannskapet/Fast utvalg for plansaker, men får møtegodtgjørelse for
kveldsmøter i faste utvalg oppnevnt av kommunestyret der ordfører er valgt
inn som leder/medlem.
Der ordfører møter som Fet kommunes representant i div. selskaper utenfor
kommunen skal det utbetales den til enhver tid gjeldende møtegodtgjørelse i
Fet kommune.
Godtgjørelsen justeres hvert år, med virkning fra det tidspunkt
stortingsrepresentantenes godtgjørelse justeres, til 100% av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

Etterlønn for ordfører
1.2
Avtroppende ordfører ytes en etterlønn for ordførervervet i inntil 3 måneder.
Etterlønn utover 1 ½ måned bortfaller ved umiddelbar inntreden i ny stilling.
Overgang til pensjon likestilles med annet inntektsbringende arbeid.

1

2.

GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSE
Grunnlaget = 100% av ordførerens godtgjørelse.
Alle etterfølgende godtgjørelser beregnes ut fra grunnlaget.
Grunnlaget justeres hvert år, med virkning fra det tidspunkt
stortingsrepresentantenes godtgjørelse justeres, til 100% av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

3.

VARAORDFØRER
Varaordførerens årlige godtgjørelse settes til 10% av grunnlaget.
Varaordførerens godtgjørelse skal dekke godtgjørelse for møter der vedkommende
fungerer som varaordfører – d.v.s. møter i formannskapet og kommunestyret.
I tillegg utbetales møtegodtgjørelse for ekstraordinære møter utenom vedtatt
møteplan samt for øvrige møter der vedkommende møter som varaordfører.
Telefongodtgjørelse kr. 800,- pr. år.
Varaordføreren oppebærer ikke samtidig telefongodtgjørelse som
formannskapsmedlem og kommunestyremedlem.

4.

FAST GODTGJØRELSE

4.1

Formannskapet/Fast utvalg for plansaker
Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 7% av
grunnlaget.
Fravær fra mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon på 25%.
Den faste godtgjørelsen dekker møtegodtgjørelse for møter i h.h.t. vedtatt
møteplan for formannskapet.
I tillegg utbetales møtegodtgjørelse for ekstraordinære møter utenom vedtatt
møteplan samt for øvrige møter der vedkommende møter som formannskapsmedlem.
Telefongodtgjørelse kr. 600,- pr. år.
Telefongodtgjørelsen gjelder også for funksjonen som kommunestyremedlem.

4.2

Utvalg – gruppe I
Ledere i kommunale utvalg under gruppe I får en årlig godtgjørelse tilsvarende
4% av grunnlaget.
Oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe I følger som vedlegg til
reglementet.
Godtgjørelsen dekker møtegodtgjørelse i de møter der vedkommende møter som
utvalgsleder.
Telefongodtgjørelse for leder – kr. 400,- pr. år.
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4.3

Utvalg – gruppe II
Ledere i kommunale utvalg under gruppe II får en årlig godtgjørelse tilsvarende
2% av grunnlaget.
Oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe II følger som vedlegg
til reglementet.
Godtgjørelsen dekker møtegodtgjørelse i de møter der vedkommende møter som
utvalgsleder.
Telefongodtgjørelse for leder – kr. 200,- pr. år.

4.4

Utvalg – gruppe III
Ledere i kommunale utvalg under gruppe III får en årlig godtgjørelse tilsvarende
1% av grunnlaget.
Oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe III følger som vedlegg
til reglementet.
Godtgjørelsen dekker møtegodtgjørelse i de møter der vedkommende møter som
utvalgsleder.
Telefongodtgjørelse som gr. II etter begrunnet søknad.

4.5

Utvalg – gruppe IV
Ledere i kommunale utvalg gruppe IV skal ikke ha fast årlig godtgjørelse, men vil
få godtgjørelse pr. møte, jfr. pkt. 5, siste avsnitt. Hvilke utvalg som kommer inn
under gruppe IV følger som vedlegg til reglementet.
Telefongodtgjørelse som gr. II etter begrunnet søknad.

5.

MØTEGODTGJØRELSE
Møtende varamedlemmer i formannskapet får en møtegodtgjørelse tilsvarende
1,3 o/oo av grunnlaget pr. møte.
For kommunestyret, faste kommunale utvalg og ad hoc-utvalg settes møtegodtgjørelsen til 1,3 o/oo av grunnlaget pr. møte.
Fungerende møteleder i utvalg hvor lederen har forfall, får en godtgjørelse på
2 o/oo av grunnlaget pr. møte.
Leder av utvalg gruppe IV får en godtgjørelse på 2 o/oo av grunnlaget pr. møte.
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6.

DEKNING AV BARNEPASS
1. Når foreldrene samtidig møter i kommunale styrer, utvalg eller råd.
2. Når en av foreldrene møter og den andre ikke kan være barnepasser p.g.a.
fravær eller sykdom
3. Når enslige forsørgere deltar i møter.
4. Godtgjørelsen fastsettes til 1 o/oo av grunnlaget pr. dag/kveld framsatt på
spesielt skjema.
5. Ordningen gjelder hvor det er barn under 12 år.

7.

KJØREGODTGJØRELSE
Kjøregodtgjørelse ytes etter kommunalt regulativ for kjøring tur/retur hjem –
kommunalt møte og for annen kjøring i kommunale ombud.

TELEFONGODTGJØRELSE
8.
Ordfører

Kommunen dekker alle utgifter i forbindelse
med bredbåndstilknytning og internett samt
alle telefonutgifter.

Varaordfører

Kr. 800,- pr. år

Formannskapsmedlemmer

Kr. 600,- pr. år

Øvrige kommunestyremedlemmer

Kr. 200,- pr. år

Utvalgsledere gruppe I

Kr. 400,- pr. år

Utvalgsledere gruppe II

Kr. 200,- pr. år

Utvalgsledere gruppe III og IV

Kan tilstås telefongodtgjørelse som gruppe
II etter begrunnet søknad
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9.

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Jfr. Kl. § 41, 2. ledd.
Fet kommune utbetaler inntil 2,25 o/oo av grunnlaget pr. dag for ulegitimert tap i
arbeidsinntekt og for utgifter som utøvelse av vervet nødvendiggjør.
For legitimert tap i arbeidsinntekt settes en øvre grense på 3,85 o/oo av
grunnlaget pr. dag.

10.

MØTEGODTGJØRELSE – PARTIENES GRUPPELEDERE
Partienes gruppeledere tilstås møtegodtgjørelse ved særskilt innkalling til møter.

11.

STØTTE TIL KOMMUNESTYREGRUPPENE.
Grunnbeløpet til kommunestyregruppene fastsettes til 0,65 % av ”grunnlaget”
pr. år.
Representanttillegg til kommunestyregruppene fastsettes til 2,4 o/oo av
”grunnlaget” pr. år.
Justering av satsene gjøres med virkning fra det tidspunkt
stortingsrepresentantenes godtgjørelse justeres, p.t. 01.05.
Tilskuddet utbetales i mai måned.
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Godtgjørelser gjeldende fra 01.05.2018 – 30.04.2019
ORDFØRERENS GODTGJØRELSE OG «GRUNNLAGET» = kr. 956.463,-.
Godtgjørelsessatser:
FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE
Varaordfører

kr. 95.646

10% av grunnlaget

Formannskapet/
Fast utvalg for plansaker

kr. 66.952

7 % av grunnlaget

Utvalgsledere gruppe I

kr. 38.259

4 % av grunnlaget

Utvalgsledere gruppe II

kr. 18.129

2 % av grunnlaget

Utvalgsledere gruppe III

kr. 9.565

1 % av grunnlaget

GODTGJØRELSE PR. MØTE
Utvalgsledere gr. IV

kr. 1.913

2 o/oo av grunnlaget

Fungerende møteleder

kr. 1.913

2 o/oo av grunnlaget

Møtegodtgjørelse

kr. 1.243

1,3 o/oo av grunnlaget

ØVRIGE GODTGJØRELSER/SATSER FOR TILSKUDD
Barnepass pr. dag/kveld

kr.

956

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt
pr. dag

kr. 2.152

2,25 o/oo av grunnlaget

Legitimert tap i arbeidsinntekt
pr. dag

kr. 3.682

3,85 o/oo av grunnlaget

Grunnbeløp til kommunestyregruppene

kr. 6.217

0,65 % av grunnlaget

Representanttillegg til
Kommunestyregruppene

kr. 2.296

2,4 o/oo av grunnlaget
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1 o/oo av grunnlaget

VEDLEGG TIL
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

Utvalg gruppe I.
Fast utvalg for undervisning og oppvekst (UO)
Fast utvalg for helse og omsorg (HO)
Fast utvalg for samfunn og miljø (SM)
Fast utvalg for kultur og fritid (KF)
Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalget for regnskap- og desisjonssaker (Eget budsjett)

Utvalg gruppe II.
Valgstyret (Gr. II de årene det er valg jfr. K-sak 071/01. Eget budsjett)

Utvalg gruppe III.
Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg gruppe IV.
Styret for Fet kommuneskoger (Eget budsjett)
Vilt- og fiskenemnda (Eget budsjett)
Eldrerådet (Eget budsjett)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Eget budsjett)
Sakkyndig eiendomsskattenemnd (Eget budsjett)
Klagenemnd for eiendomsskatt (Eget budsjett)
Valgstyre (Godtgjøres i gruppe II de årene det er valg – eget budsjett)
Landbruksnemnda
Klagenemnd
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Beredskapsrådet
Representantskapsmedlemmer/generalforsamlingsmedlemmer til interkommunale
selskaper (IKS og AS) – oppmøte i formannskapet når formannskapet behandler sakene
Representantskapsmedlemmer/generalforsamlingsmedlemmer til interkommunale
selskaper (IKS og AS) – oppmøte i representantskap/generalforsamling

Utvalg gruppe IV (forts.)
Styret for Søndre Bjanes
Støttegruppa for ”Skauen”
Kirkelig fellesråd (kommunal representant)
Forhandlingsutvalg m/rådmannen
Repr. til lønnspolitisk drøftingsmøte
Brukerforum Pålsetunet – politisk representant
Samarbeidsutvalgene ved skolene (politiske representanter)
Samarbeidsutvalgene ved barnehagene (politiske representanter)
Plankomiteer
Byggekomiteer
Ad-hoc utvalg
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