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Møteplikt og rett til fri 
Politisk virksomhet fører ofte til fravær fra det ordinære arbeidet. Dette kan medføre 
vanskeligheter for den enkelte arbeidsgiver, arbeidstaker og kanskje særlig selvstendig 
næringsdrivende. Det kan også bety rekrutteringsproblemer som kan true bredden og 
representativiteten i det lokale folkestyret. 

 

Kommuneloven § 40 nr.1  

 

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, 

plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. 

Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av 

møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstaker har også 

rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre 

heltids- eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv.  
 
Med folkevalgt organ menes ikke bare de organer som er sammensatt ved direkte valg, 
men også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av 
kommuneloven eller andre lover. 

 
Kommuneloven § 41. Dekning av utgifter og økonomisk tap.  
 

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og 

overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt 

av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

 

Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv 

erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det 

skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.  

 
Arbeids- (møte-)godtgjørelse – hjemmel 
Alle som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjørelse for sitt arbeid i henhold til 
kommuneloven § 42 der det heter: 
 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for 

sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

 

Arbeidsgodtgjørelsen er en kompensasjon for det arbeidet man utfører i vervet som 
folkevalgt. Godtgjørelsen er forutsatt å dekke vanskelig legitimerbare utgifter som for 
eksempel kontorrekvisita, porto, saksforberedelse m.v..  Godtgjørelsen gis for 
møtevirksomhet, men omfatter også det forarbeidet som gjøres i forbindelse med møtet, 
selv om man ikke får spesifisert godtgjørelsen for selve forberedelsen.  Med møte menes i 
denne forbindelse også befaring. Det ytes dog ikke særskilt godtgjørelse for befaring som 
foretas i tilknytning til et møte. Kurs/konferanse regnes normalt ikke som møte. 
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Pensjon 
Kommunelovens § 43 har følgende bestemmelse: 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en 

pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen.  

 

 
Fastsettelse av godtgjørelse 
Kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. 
Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og 
eventuelt endre disse. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. 
Kommunestyret er i henhold til kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for 
folkevalgte/tillitsvalgte. 

 
 

Generelle praktiske bestemmelser 
 

Utbetaling m.v.: 
 
Møtegodtgjørelse til politiske utvalg attesteres og forestås av politisk sekretariat.  
Møtegodtgjørelse utbetales hvert kvartal: i april, juli, oktober og desember. 
 
Innlevering av regninger: 
 
Godtgjørelse for reiser/overnattinger og legitimert/ulegitimert tap må kreves av den enkelte 
folkevalgte som selv er ansvarlig for at kravet er riktig.  Regningene må leveres før den 15. 
i måneden for å få pengene utbetalt den 12. påfølgende måned.  De folkevalgte skal levere 
sine regninger fortløpende og senest innen 3 måneder etter at reiser m.v. er foretatt.  
Politisk sekretariat bistår gjerne med utfylling av skjema. 
 
 

* * * * * 
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I  ARBEIDSGODTGJØRELSE 
 

Den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt 
arbeid etter følgende regler:  
 

1.1   Ordfører 
 

Godtgjørelse: 
Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får 
ingen annen godtgjøring. 
 
Permisjon: 
Økonomi- og planutvalget gis fullmakt til å innvilge ordføreren permisjon. 
 
Pensjon: 
Ordføreren skal ha pensjonsavtale. 
 
Etterlønn: 
En ordfører som etter kommunestyrevalg ikke fortsetter i vervet tilkommer 1,5 
månedsgodtgjørelse ut over valgperioden selv om vedkommende går over i lønnet 
arbeide eller mottar pensjon. 
 
Den som ikke har lønns-/næringsinntekt eller pensjon tilkommer godtgjørelsen som 
ordfører i inntil 3 måneder ut over valgperioden når funksjonstiden har vært en 
kommunestyreperiode. 
 
Ved en funksjonstid på to kommunestyreperioder eller mer tilkommer tilsvarende 
godtgjørelse i inntil 6 måneder. 

 
1.2  Varaordfører 

 
Godtgjørelse: 
Varaordførerens godtgjørelse settes til 20 % av ordførerens godtgjørelse per år.   
 
Varaordføreren gis i tillegg godtgjørelse for møter i utvalg på linje med andre 
medlemmer. 
 
Varaordfører skal ha en arbeidsdag pr. uke på rådhuset. En arbeidsdag i måneden 
legges til varaordførers hovedutvalgsmøte. 
 
I den tiden ordføreren gis permisjon etter punkt 1 settes godtgjørelsen til 
varaordføreren til 100 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
Når varaordfører går inn i ordførervervet utbetales ordførergodtgjørelse etter 1 ukes 
sammenhengende tjeneste. 
 
Dette gjelder ikke ved ferieavvikling. 
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Når det er på det rene at vervet som ordfører vil bli stående ledig ut over 1 måned på 
grunn av sykdom, permisjon eller lignende skal som hovedregel konstituering foretas i 
vervet. 

 
Økonomi- og planutvalget er konstituerende myndighet. 

 
Ved konstituering utbetales ordførergodtgjørelse fra 1. dag. 

 
1.3 Gruppeledere 

 
Med gruppeleder forstås leder for en partigruppe, eller en gruppe av flere 
partigrupper i kommunestyret. 
 
Det skal gis beskjed til ordføreren hvem som er gruppeleder og for hvilke 
medlemmer. 
 
Gruppeledere får 6 ‰ av ordførerens godtgjørelse per år for hvert 
kommunestyremedlem de er gruppeleder for.   
 
Gruppeledere gis i tillegg godtgjørelse for møter i utvalg på linje med andre 
medlemmer. 
 
Et kommunestyremedlem kan kun være medlem av en gruppe. 
 

1.4   Gruppe 1 (se vedlegg): 
 
Leder: 
Møteleder av utvalg i gruppe 1 får en godtgjørelse tilsvarende 2,4 % av ordførerens 
godtgjørelse per år. I tillegg gis godtgjørelse tilsvarende 2 ‰ av ordførerens 
godtgjørelse per møte. 
 
Medlem: 
av utvalg i gruppe 1 får en godtgjørelse tilsvarende 2 ‰  av ordførerens godtgjørelse 
per møte. 

 
1.5 Gruppe 2 (se vedlegg): 

 
Leder: 
Møteleder av utvalg i gruppe 2 får en godtgjørelse tilsvarende 4 ‰ av ordførerens 
godtgjørelse per møte. 
 
Medlem: 
av utvalg i gruppe 2 får en godtgjørelse tilsvarende 1,5 ‰  av ordførerens 
godtgjørelse per møte. 

 
1.6 Andre bestemmelser 

Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i egenskap av sin stilling eller 
arbeidsområde i sin stilling som kommunalt ansatt, oppebærer ikke godtgjørelse i 
henhold til dette reglement. 
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Arbeidstakerrepresentanter som deltar i kommunale utvalg i henhold til dette 
reglement, gis godtgjørelse på linje med politisk valgte. 

Varamedlemmer som møter i enkeltsaker (for eksempel ved inhabilitet), tilstås full 
møtegodtgjørelse. 

 
 

II  UTGIFTSDEKNING 
 

2.1 Folkevalgte gis skyss-, kost-, og overnattingsgodtgjørelse for reiser i kommunalt 
ærend.  Godtgjørelsen beregnes etter de til enhver tid gjeldende satser i det 
kommunale reiseregulativ. 
 
Ved representasjon i kommunalt ærend hvor det forventes at den folkevalgte reiser 
med partner, gis også skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse til partneren etter 
samme regler som for den folkevalgte selv.  
 

2.2 Folkevalgte som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter 
regning dekt utgifter til tilsyn og pleie i den tiden vedkommende er fraværende for å 
ivareta kommunale tillitsverv. 
 
Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har tatt på 
seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. 
 
Vederlaget begrenses oppad tilsvarende det den folkevalgte kunne ha fått som 
vederlag for ikke legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 

III  DEKNING AV TAP I ARBEIDSINNTEKT 
 

Legitimert tap: 
 
3.1 Arbeidstakere: 

 
Arbeidstakere får dekt tap etter attest fra arbeidsgiver.  Tapet gjelder den tid som er 
medgått til møte inklusiv gruppemøte i direkte tilknytning til møtet.  Inkludert i tapet 
er også feriepenger.  Alternativt kan arbeidsgiver kreve tapet dekket direkte fra 
kommunen.  Da skal også arbeidsgiveravgift dekkes. 
 

3.2 Næringsdrivende: 
 
 Selvstendig næringsdrivende skal legge fram attest fra likningskontoret over 
personinntekt siste år. Inntekten blir dividert med et årsverkstall på 1800 timer som 
gir timesats for utrekning av erstatning på grunnlag av den tid som er medgått til 
møte, inklusiv gruppemøte i direkte tilknytning til møtet.  Alternativt dekkes 
dokumenterte utgifter til vikar.  Avbrudd i arbeidet for den næringsdrivende regnes 
inn i begrepet medgått tid til møte.  
 

3.3 En arbeidsdag regnes som 8 timer.  
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Ikke legitimert tap: 
 
3.4 Ikke legitimerte utgifter dekkes med 2,0 ‰ av ordførerens godtgjøring per 

arbeidsdag.  Dette gjelder til for eksempel hjemmearbeidende og studenter. 
 
Selvstendig næringsdrivende kan få godtgjøring etter dette punkt dersom de ikke får 
godtgjøring etter reglene i punkt 3.2. 
 
Alle som ikke krever legitimert tap, kan kreve ulegitimert tap. 
 
Møter under 3 timer godtgjøres med halv dagsats. 
 

3.5 Folkevalgte som både er arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende kan få dekket 
tapt arbeidsinntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, men 
ikke ut over det som tilsvarer hel stilling som arbeidstaker.  
 

3.6 Ved representasjon i kommunalt ærend hvor det forventes at den folkevalgte deltar 
med partner, gis erstatning for tapt arbeidsinntekt til partneren etter samme regler 
som for den folkevalgte selv.  
 

3.7 Folkevalgte som i sin ferie deltar på kommunale møter har rett på godtgjørelse i 
samsvar med satsene for ikke legitimert tap i arbeidsforhold. 

 
 

IV  FORTOLKNING: 
 

Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende arbeidsgodtgjørelse avgjøres av en 
nemnd som består av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget. 
 
 

 

***** 
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Gruppe I: 

 

• Kommunestyret 

• Økonomi- og planutvalget 

• Oppvekst- og omsorgsutvalget 

• Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 
 

Gruppe II: 

 

• Valgstyret 

• Stemmestyrer 

• Kontrollutvalget 

• Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget 

• Klientutvalget 

• Eldrerådet 

• Fast plan- og byggekomite  

• Observatører til ungdommens kommunestyre 

• Eiendomsskattetakstnemnd 

• Rådet for funksjonshemmede 

• Samarbeidsutvalget for Trollheimen 

• Dovrefjellrådet 

• Tilflyttingsnemnd 

• Politisk valgte i samarbeidsutvalg (gjelder skole/barnehage) 

• Ad hoc-utvalg - oppnevnt av kommunestyret eller et av de tre hovedutvalgene 
 

 

Utvalg som ikke gis møtegodtgjørelse etter dette reglement: 
• Ligningsnemnd 

• Overligningsnemnd 

• Takstutvalg 

• Skattetakstnemnd 

• Overskattetakstnemnd 

• Skatteutvalg 
 
Mottar godtgjørelse i samsvar med Finansdepartements rundskriv om arbeidsgodtgjørelse  med videre 
til medlemmer av de kommunale ligningsinstanser og takstutvalg. 
 

• Overformynderiet 

• Forliksrådet 

• Legatstyret 

• Fjellstyre 

• Kommunale representanter i forstanderskapene i sparebankene 

• Andre private, ideelle eller statlige utvalg / tillitsverv 
 
Disse er utvalg / tillitsvalgte som i hovedsak må sies å være valgt for å ivareta andre enn kommunale 
interesser ( private, ideelle eller statlige) og som dermed ikke er berettiget til arbeidsgodtgjørelse etter 
kommunelovens §42. De tillitsvalgte vil imidlertid ha krav på dekning av utgifter og økonomisk tap 
etter reglementets kap. II og III  hvis vedkommende er oppnevnt av kommunestyret og vedkommende 
ikke mottar utgiftsdekning fra andre, jfr. kommunelovens §41. 
 

* * * * * 


