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45/20 Formannskapet 22.10.2020 

 Kommunestyret  

 

 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Lesja 

kommune 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Lesja kommune, 

Innlandet, godkjennes. 

Forslaget sendes på høring etter at vedtak er gjort i formannskapet og før behandling i 

kommunestyret. 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. 

 

Frank Westad 

kommunedirektør 

 

 

Bakgrunn: 

Lesja kommune sitt godtgjøringsreglement, ble sist revidert i sak K-61/15 (08.10.15) og gjalt fra 

01.10.15. Det er kun ordfører sin godtgjørelse som har blitt justert etter denne datoen iom at den 

er koplet til prosent av stortingsrepr godtgjørelse og den godtgjørelsen reguleres vanligvis årlig.  

 

Iht ny kommunelov, skal kommunestyret gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter 

og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6)og permisjoner (§ 

8-10). 

 

I sak K-28/19 (13.06.19), Strukturendringer i Lesja kommune, var ett av punktene å se på evt 

kutt i politisk arbeid. Dette munnet ut i oppfølgingsliste der bl.a møtegodtgjørelsen skulle 

vurderes. 

 

I arbeid med å utarbeide forskrift til godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte, ble det satt 

ned en arbeidsgruppe der det deltok èn fra hvert parti (Sp/Ap/H) og èn fra adm. 

Høyre har hatt noe utskifting av repr i arbeidsgruppa pga flytting mv. 

Disse sitter i arbeidsgruppa pr i dag: 
Ellen M. Sørumgård Syse (Sp) 

Liv Enstad (Ap) 



Åse-Britt Storhaug von Rappe (H) 

Liv Eva Gråsletten (adm) 

 

Arbeidsgruppa har hatt to møter samt kontakt og avklaringer pr epost. 

Pga korona-nedstenging, ble arbeidet satt i bero fram til juni. 

Arbeidsgruppa har sett på alle punkt i någjeldende reglement og i fht nye forskrifter. 

Videre har gruppa sett litt på enkelte andre kommuner sine forskrifter. 

Det er utarbeidet oversikt over godtgjørelsene for de øvrige fem kommunene i Nord-dalen. 

Mye er likt. Alle kommunene har ordførergodtgjørelse ut fra stortingsrepr godtgj. (Sel: 90%, 

Lesja/Dovre/Vågå/Lom: 85% og Skjåk: 80%). 

I arbeidet er det også utarbeidet forskjellig modeller. 

Vurdering: 

Aktuelle momenter: 

 Drøfting av hva som skal inngå i den faste godtgjørelsen. 

 Bør være lik praksis, leder i enkelte utvalg har fast godtgjørelse, øvrige medl ikke. 

Arbeidsgruppa foreslår at Kontrollutvalgets leder gis fast godtgjørelse, men ikke øvrige 

medlemmer. 

 Det er viktig at godtgjørelse og utgiftsdekning oppleves rettferdig (likebehandling). 

F.eks må det være såpass høy sats at en folkevalgt kan kjøpe barnehageplass en dag for å 

stille på møte. 

 Fjellstyret kan fastsette godtgjørelsen til sin leder. Av fjellstyrekommunene i Nord-

dalen, er det bare i Lesja at K-styret har fastsatt godtgjørelsen. 

 Med bakgrunn i oppfølging av sak K-28/19, foreslås reduksjon av møtegodtgjørelsen. 

 Trekk i fast godtgj for medlem med stort fravær? Endte opp med at tidligere formulering 

beholdes, dvs at det ikke trekkes i fast godtgj ved stort fravær. 

 Justering koples til prosent av ordførerens godtgjørelse og dermed blir det jevnlig 

justering (har vært årlig, men godtgj til stortingsrepr m.fl, er oversendt til utredning. Har 

derfor ikke vært justering så langt i 2020). 

 Øke satsene for dokumentert (legitimert) tap av arbeidsinntekt. Satsen har ikke vært 

regulert siden 2015, mens lønnsnivået har økt en del siden den gang. 

 Også utgiftsdekning foreslås oppjustert noe.  

 Hva med digitale møter? Møtegodtgj skal dekke forberedelser til møte og blir dermed 

likt om møtet gjennomføres digitalt eller fysisk. 

 

Det ble senhøsten 2019 bl.a foretatt beregninger av kostnader knyttet til møtegodtgjørelser ved 

kr 800 i møtegodtgjørelse vs kr 500. Gjalt: K-styre, F-skap, Livsløpsstyre, Forvaltningsstyre, Adm.utvalg, 

AMU, Felles F-møte og felles K-møte m/Dovre. 

Alle møter i perioden fom 2016 tom 17.10.19 ble tatt med i beregningen (ordf godtgj ikke tatt med). 

Kostnader ved kr 800 pr møte: kr 1 052 800. Faste godtgj kom i tillegg: kr 993 200 

Kostnader ved kr 500 pr møte: kr    655 000. Faste godtjg kom i tillegg: kr 993 200 

Diff, 800/500 pr møte:  kr    397 800 (dvs ca kr 100 000 pr år) 

Reiseutg., tapt arb.fortjeneste for selvst nær og andre enn kommunalt ansatte, godtgjøring til alle andre utvalg, er 

ikke tatt med. 

 

Sammenligner vi møtegodtgj.sats for 2019 og antall møter, med foreslått sats: 

 2019 (kr 800 pr møte) Ny sats (kr 504 pr møte) Reduserte kostnader ved 
ny møtegodtgj.sats: 

Møteg.gj Kr 348 000 + arb.g.avg Kr 219 240 + arb.g.avg - 128 760 (red arb.g.avg 

kommer i tillegg) 

    

Faste godtgjørelser, kostnader i 2019:  kr 257 834 + arb.g.avg. Blir omtrent det samme 

med foreslåtte nye satser, bortsett fra at fast godtgj til medlemmer i Kontrollutvalget utgår  



(kr 5000*4 medl=kr 20 000). 

Tapt arbeidsfortjeneste (ikke dokumentert/ulegitimert): 

 2019 

200/time, min for 2 t=kr 400, 4 t 
eller mer: kr 2 000* 

Ny sats  

252/time, min for 2 t=kr 504, 4 t 
eller mer: kr 2 150** 

Økning dersom nye 
satser blir vedtatt: 

 Kr 155 900 
(71 dagsatser à 2000=kr 142 000 og 
69,5 timer a kr 200= kr 13.900 
Arb.g.avg kr 9 977 kommer i tillegg 

Kr 170 164 
(71 dagsatser à 2150=kr 152 650 og 69,5 
timer a kr 200= kr 17 514 
Arb.g.avg kr 10 890 kommer i illegg 

Kr 14 264 
 
 
Arb.g.avg, diff: kr 913 

*tilsvarer en årslønn på kr 520 000 (beregner 260 dagsverk i en årslønn) 
** tilsvarer en årslønn på kr 559 000 

 

Krav om dokumentert tap av arbeidsfortjeneste, er brukt sjelden eller aldri. 

Det foreslås å sette satsen til inntil kr 2 500 pr dag (dvs 333 pr time), det tilsvarer en årslønn 

på kr 650 000 

 

Dokumenter 
0 Y Godtgjøringsreglement, gjeldende fra 

01.10.2015 

Liv Eva Gråsletten 

1 I Utforming av nye forskrifter i kommunene og 

fylkeskommunene, godtgjøring og 

utgiftsdekning til folkevalgte 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

2 U Oppsummering fra arbeidsgruppemøte 

20.01.20 

Kristin Nyhagen m.fl. 

3 U 239229 Ellen S m.fl. 

4 U Oppsummering fra møte 03.06.20 Ellen Marie S Syse m.fl. 

5 U Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til 

godtgjøring og velferdsgoder, Lesja 

kommune, Innlandet 

Ellen S m.fl. 

6 S Utforming av nye forskrifter i kommunene og 

fylkeskommunene, godtgjøring og 

utgiftsdekning til folkevalgte 

 

7 U Oversikt, møter og kostnader (2016 til 

17.10.2019) 

Arbeidsgruppa 

8 U Modeller, godtgjøring mv, samt oversikt over 

møtegodtgj mv i 6K 

Arbeidsgruppa 

9 I Svar på spørsmål om høringstid mv Kommunal og moderniseringsdep 

10 U Forslag til forskrifter om folkevalgtes rett til 

godtgjøring og velferdsgode, Lesja kommune 

Arbeidsgruppa 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2020  

 

Behandling 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Lesja kommune, 

Innlandet, godkjennes. 

Forslaget sendes på høring etter at vedtak er gjort i formannskapet og før behandling i 

kommunestyret. 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. 

 



 

 

 

 


