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REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE.  
Ajour pr 1. august 2019. 
 
Kapitel 1 Ordfører.  
§ 1 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjøring til enhver tid.  
 
§1 – 2 Varighet av godtgjøringen.  
Godtgjøring ytes fra og med fra 1.oktober i valgåret. Ved fratredelse som ordfører 
etter et kommunestyrevalg ytes godtgjøring til og med oktober måned og deretter 
inntil tre måneder.  
Fratredende ordfører er forpliktet til å bistå den påtroppende ordfører med å sette seg 
inn i vervet.  
Dersom fratredende ordfører mottar annen lønn eller godtgjøring etter 1.januar etter 
kommunestyrevalget fra annen oppdragsgiver eller arbeidsgiver, avkortes 
ordførergodtgjøringen i januar i samme forhold som annen lønn eller godtgjøring 
mottas. Avkorting foretas ikke i annen godtgjøring som folkevalgt.  
 
§1 – 3 Pensjonsordning.  
Ordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning.  
 
§1 – 4 Utgiftsdekning.  
Ordføreren gis en årlig utgiftsdekning på 1,5% av ordførerens godtgjøring til 
representasjonsoppgaver.  
 
Kapitel 2 Varaordfører.  
§ 2 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til varaordfører settes til 15 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§2 – 2 Fungering som ordfører.  
Dersom varaordføreren fungerer som ordfører i mer enn syv dager, gis godtgjøring 
som ordfører for hele fungeringsperioden.  
 
Kapitel 3 Andre verv med fast godtgjøring.  
 
§3 - 1 Verv som formannskapsmedlem.  
Formannskapets medlemmer – med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 8 
% av ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjøringen dekker både vanlige møter og 
deltakelse på seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap av medlem av 
formannskapet.  
 
§3-2 Verv som partssammensatt utvalgsmedlem – PSU.  
Partssammensatt utvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
Dersom PSU er personidentisk med formannskapet, bortfaller den faste 
godtgjøringen, dog slik at medlemmene - med unntak for ordfører og varaordfører - 
får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjøring pr. møte som avholdes 
uavhengig av formannskapets møte.  
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§3-3 Verv som plan- og miljøutvalgsmedlem – PLM.  
Plan- og miljøutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 
1,5% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3-4 Verv som medlem av kontrollutvalget – KU.  
Kontrollutvalgsmedlemmer får en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3 – 5 Gruppeledere.  
Alle gruppeledere i kommunestyret får en fast godtgjøring lik 1 % av ordførerens 
godtgjørelse. I tillegg avsettes det en pott på 3% av ordførers godtgjørelse til alle 
gruppeledere. Denne potten fordeles til gruppeledere i kommunestyret etter antall 
kommunestyrerepresentanter det enkelte parti har.  
 
§3-6 Bortfall av godtgjøring.  
Alle medlemmer av politiske organer - med unntak av ordfører - som har en fast årlig 
godtgjøring, får ved forfall en reduksjon i godtgjøringen med 0,10 % av ordførerens 
godtgjøring pr. møte.  
Ved forfall fra mer enn to tredeler av møtene i organet bortfaller den faste 

godtgjøringen. 

Kapitel 4 Møtegodtgjøring.  

§ 4-1 Alminnelig møtegodtgjøring.  
Medlemmer og varamedlemmer – med unntak av ordfører, varaordfører og 
medlemmer av utvalg med fast godtgjørelse - får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av 
ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.  
 
§ 4-2 Møtegodtgjøring for kommunestyremedlemmer 
Medlemmer og varamedlemmer – med unntak av ordfører og varaordfører – får en 
møtegodtgjøring lik 0,25% av ordføreres godtgjørelse når de møter som 
representant. 
 
§ 4-3 Møtegodtgjøring til ledere.  
Ledere av nemnder, utvalg og komitéer - med unntak av ordfører - gis dobbel 
møtegodtgjørelse.  
Tilsvarende godtgjøring gis den som leder møtene i lederens fravær.  
 
 
§ 4-4 Særlig møtegodtgjøring.  
Dersom et møte i kommunestyret, i formannskapet, i en nemnd, i en komité m.v. 
varer i over fire timer, gis den møtende representanten - med unntak av ordfører - en 
særlig godtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§ 4-5 Godtgjøring til medlemmer i egne rettssubjekter.  
Medlem valgt av kommunestyret til et selskapsorgan i et rettssubjekt som kommunen 
eier eller delvis eier, og hvor selskapet ikke yter godtgjøring til medlemmene i ett eller 
flere av selskapsorganene, gis godtgjøring i samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 
og § 4 – 3.  
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§ 4-5 Godtgjøring for andre møter:  
Medlem valgt av kommunestyret til andre organer, interkommunale møter, 
regionmøter og lignende, hvor organet selv ikke yter godtgjøring gis godtgjøring i 
samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 og § 4 – 3.  
 
Kapitel 5 Dekning av utgifter.  
§ 5-1 Tapt arbeidsinntekt.  
Legitimert tap i arbeidsinntekt dekkes etter regning. For arbeidstaker må skriftlig 
attestasjon fra arbeidsgiver foreligge. For selvstendig næringsdrivende må 
revisorbekreftet regnskap for siste regnskapsår fremlegges.  
 
§ 5-2 Telefon.  
Ordfører mottar årlig en godtgjørelse på 11.000 kr for å dekke alle kostnader til 
mobiltelefon, utstyr, abonnement og trafikk. Godtgjørelsen lønnsinnberettes, og 
utbetales månedlig. Ordførerens telefongodtgjøring justeres årlig i forhold til forrige 
års økning i konsumprisindeksen. 
 
§ 5-3 Dataverktøy.  
Kommunestyrerepresentanter, første vararepresentant til alle grupper, andre 
vararepresentant til grupper med mer enn fem medlemmer og tredje 
vararepresentant til grupper med mer enn ti medlemmer disponerer kommunal 
bærbar pc til politisk arbeid. Representanter eller vararepresentanter med 
dokumentasjon på særskilte behov for papirutgave får det.  
 
§ 5-4 Aviser.  
Kommunestyrerepresentantene får dekket abonnementskostnadene for én lokalavis 

etter eget valg. 

§ 5-5 Skyssutgifter.  

Skyssutgifter dekkes etter statens satser. Utgifter til kjøring med egen bil dekkes til 
alle møter i kommunale organer og reiser i forbindelse med ekskursjoner innen 
kommunen og regionen.  
For lengre reiser avtales det spesielt.  
 
§ 5-6 Utgifter til barnepass.  
Utgifter til pass av barn under 12 år eller andre som trenger omsorg i hjemmet i 
forbindelse med kommunale møter dekkes med inntil kr. 250,- pr. møte etter regning.  
 
 
§ 5-7 Godtgjøring til ledsager.  
Til nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer som 
møter i kommunale styrer og komiteer, gis møtegodtgjørelse etter regelen i kapitel 4 
og dekning av utgifter etter reglene i kapitel 5.  
 
§ 5-8 Andre utgifter.  
Andre utgifter som folkevalgte har på grunn av sitt verv, bl.a. til bruk av drosje, kan 
dekkes etter særskilt vurdering.  
 
Kapitel 6 Tolking av reglementet m.m.  
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§ 6 - 1 Tolking av reglementet.  
Formannskapet avgjør hvordan reglement skal forstås.  
Formannskapet kan i særlige tilfeller fravike reglementet.  
 
§ 6 - 2 Klage.  
En avgjørelse fattet av formannskapet kan klages inn for kommunestyret.  
 
Kapitel 7 Utbetaling av godtgjørelse.  
§ 7-1 Ordførerens godtgjøring.  
Ordførerens godtgjøring utbetales månedlig. Godtgjørelsen justeres med samme 
virkningstidspunkt som Stortingsrepresentantenes godtgjøring. 
 
§ 7 - 2 Øvrige godtgjøringer.  
Øvrige godtgjøringer utbetales to ganger i året - juni og desember. Grunnlaget 
justeres 1. juli hvert år. 
Uavhengig av de fastsatte utbetalingstidspunktene for godtgjøringer kan den enkelte 
representant kreve å få utbetalt tapt arbeidsfortjeneste.  
 
§ 7 - 3 Særlige tilfeller.  
I særlige tilfeller kan andre ordninger avtales for den enkelte representant. 

 

 


