
Kommentarer til justeringer i gjeldene Reglement for folkevalgtes 

arbeidsvilkår, rettigheter og plikter (vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015) 

 

Avsnitt 1, Nemndstruktur 

Avsnittet er justert etter ny kommunelov 

Avsnitt 2, A-B 

Teksten er justert etter ny kommunelov 

 

Avsnitt 2, E 

I siste setning står: «Med de saker som er ferdig utredet skal det følge med et kvalitetsskjema». 

Dette blir ikke gjennomført i dag etter at saksbehandlingssystemet 360 er innført. 

Forslag: 

Setningen fjernes. 

 

Avsnitt 2, pkt. 1, tidspunkt for møter og møteplaner 

I pkt 1 står: «Det skal for hvert halvår utarbeides en samordnet møteplan…» 

Forslag: 

Teksten byttes ut mot ny tekst: «Det skal i løpet av 2. halvår hvert år fremmes sak til formannskapet 

hvor formannskapet vedtar en samordnet møteplan for alle utvalg for påfølgende år». 

 

Avsnitt 3, pkt. A og C 

Teksten er justert språkmessig, og det er lagt til en setning om møteplikt på folkevalgtopplæring. 

 

Avsnitt 4, pkt. B 

Forslag:  

Pkt. B fjernes. Eventuelt beholde kopiering, men fjerne «skrivehjelp». 

 

Avsnitt 4, forslag til nytt pkt. C: 

Forslag til nytt pkt. C: 

«De politiske partiene ytes økonomisk tilskudd hvert år etter kommunalt regulativ som fastsettes av 

fratredende kommunestyret» 

 



 

Avsnitt 6 

Justert etter ny kommunelov.  

 

Avsnitt 7, første avsnitt om godtgjøring til folkevalgte 

Justert etter ny kommunelov.  

 

Avsnitt 7, pkt. 1 om godtgjøring til ordfører 

Forslag: 

Ordførers godtgjøring settes til 100 % av stortingsrepresentantenes godgjøring lik som i alle 

omkringliggende kommuner. 

Enkelte kommuner gir også i tillegg møtegodtgjørelse til ordfører på kveldstid der ordfører deltar i 

diverse utvalg. 

Økningen vil påvirke noe på all møtegodtgjørelse siden møtegodtgjørelser er basert på prosenter av 

ordførers lønn, men vil ikke gi en betydelig økning. 

Det foreslås også at justering av godtgjørelse til ordfører gjøres 1. mai hvert år og ikke som i             

dag, 1. januar hvert år. 

 

Det foreslås også et nytt kulepunkt 3 om pensjonsordning for ordfører. 

 

Avsnitt 7, pkt. 5 A om godtgjørelse til varamedlemmer som møter i formannskapet 

Forslag: 

Det foreslås å redusere godtgjørelsen fra 3 promille av ordførers lønn til 1,5 promille. Det vil si 

samme som medlemmer i kommunestyret. Begrunnelsen er at denne godtgjørelsen har vært 

urettferdig høy i forhold til faste medlemmer. 

 

Avsnitt 7, pkt. 5 c om utvalg: 

Det er lagt inn eksempel på utvalg. 

 

Avsnitt 7, pkt. 7 om utbetaling. 

Forslag: 

Bytte ut «fortrinnsvis hvert kvartal» i andre setning med «fortløpende etter møter». 

 



Avsnitt 7, pkt. 8 A om legitimert tap av arbeidsinntekt 

Forslag: 

Teksten er justert noe for å tydeliggjøre krav til dokumentasjon.   

Bytte ut «bør» med ordet «skal» bl.a. og at det må dokumenteres et reelt tap hvis det vises til 

postene 1.6.1 og 1.6.2 i skatteoppgjør for næringsinntekt i krav om dekning av tapt arbeidsinntekt.  

 

Rune A. Holter      Dagfinn Lunner 

Politisk sekretariat    Sekretær i delprosjekt 

 

31.01.19 Tillegg: 

Dette planlegges sendt ut til Politisk delprosjekt i dag. 

 

Det er i hovedsak gått gjennom med ordførerne i begge kommunene i et eget møte tidligere, og 

Rune Holter og undertegnede har rettet opp endringer, og gjort tilpasninger til ny kommunelov. 

 

Noen merknader til dette? 

 

Tilleggsmerknad: 

Ny kommunelov kap. 8 sier at  

- Kommunen kan knytte seg til pensjonsordning for folkevalgte 
- Kommunen skal sørge for sykepenger og rettigheter ved yrkesskade til folkevalgte som har 

vervet som hovedbeskjeftigelse 
- Kommunen kan selv vedta i forskrift (reglement) for permisjon for heltidspolitikere. 

 

 

Mvh 

Dagfinn L. 

 

 

 

 

 

 


