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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Dette reglement avløser tidligere reglement vedtatt av kommunestyret i sak 92/08. 

 
Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1.5.2013. 

2 Faste årlige godtgjøringer 

2.1 Generelt 

Den fast godtgjøringen vil bli utbetalt en gang i måneden ved kommunens ordinære 
lønnskjøring. 
 
Godtgjøringen er innberetningspliktig og skattepliktig.  Det utbetales ikke feriepenger av 
godtgjøringen, jfr. ferielovens bestemmelser. 
 
For folkevalgte som får utbetalt fast godtgjøring med minimum et beløp tilsvarende 50% av 
lønnstrinn 30, gjelder flg. ordninger: 
 

 har rett til innmeldelse i kommunens pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP). 

 ved sykdom utbetales godtgjørelse (sykepenger) fra første dag. 
 Syke-/fødsels-/adopsjonspenger fra Trygdekontoret tilfaller kommunen.  Den folkevalgte må, 
 for at kommunen skal motta refusjon, innmeldes i arbeidstakerregisteret. 
 Hovedtariffavtalens § 10 og 11 om gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring gjøres gjeldende. 

 
Der hvor Bardu kommune oppnevner folkevalgte til styreverv i aksjeselskap, skal Bardu 
kommune tegne styreforsikring. 

2.2 Ordfører og varaordfører 

Ordførers godtgjørelse: 
 skal være 80 % av Fylkesordfører i Troms sin godtgjørelse. 
 

Varaordførers godtgjørelse: 
 skal være 20 % av ordførers godtgjørelse.  

2.3  

Følgende verv godtgjøres med 3 % av ordførers godtgjørelse pr. år: 
 leder av utvalg for omsorg og oppvekst 
 leder for plan- teknisk utvalg 
 leder av kontrollutvalget 
 leder for permanent plan- og byggekomite 
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2.4  

Følgende verv godtgjøres med 1 % av ordførers godtgjørelse pr. år. 
 leder av seniorråd 
 leder av klagenemnd 
 leder av takseringsnemd for eiendommer 
 leder av råd for funksjonshemmede  
 leder av politiråd 
 leder av dispensasjonsnemnd for motorferdsel i utmark 
 leder av ungdomsråd 

2.5 Leder av andre adhocutvalg 

Gis særskilt godtgjørelse for vervet.  Godtgjørelsen fastsettes av oppnevnende utvalg. 
 

3 Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste 

3.1 Generelt 

Møtegodtgjørelse utbetales til møtedeltagerne i henhold til møtebok. 
Tapt arbeidsfortjeneste føres opp på reiseregningsskjema, eller kreves av arbeidsgiver. 
Beløpet er innberetningspliktig og skattepliktig. 
Godtgjørelsen utbetales ved påfølgende ordinære kommunale lønnskjøring. 

3.2 Møtegodtgjøring 

0,1 % av ordførers godtgjørelse utbetales pr. møte til medlemmer av: 
 kommunestyret 
 formannskap 
 utvalg for omsorg og oppvekst 
 plan- teknisk utvalg 
 valgstyre 
 forhandlingsutvalget 
 permanent plan- og byggekomite 
 

0,05 % av ordførers godtgjørelse utbetales pr. møte til medlemmer av øvrige utvalg. 
 
Dersom medlemmet samme dag deltar i møter i forskjellige utvalg, har vedkommende rett til 
like mange møtegodtgjøringer som møter. Rett til særskilt møtegodtgjøring har ikke medlem 
av et underutvalg, arbeidsutvalg og lignende som avholder møter av mindre enn 1 times 
varighet direkte tilknyttet til det utvalg som har oppnevnt underutvalget/arbeidsutvalget. 
 
Dersom samme utvalg avholder flere møter samme dag gis det kun en møtegodtgjøring for 
disse.  Strekker et møte seg over flere dager, gis det en møtegodtgjøring pr. dag. 
 
Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter. 
 
Det utbetales ikke særskilt møte-/ledergodtgjøring for ordfører og varaordfører. 
 
Innkalte vararepresentanter tilkommer samme godtgjørelse som faste representanter. 
 
Beløpene som fremkommer av prosentandelen, avrundes oppad til nærmeste hele krone. 
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3.3 Tapt arbeidsfortjeneste 

Hvis deltakelse i møter som godtgjøres etter punkt 3.2 medfører tap i arbeidsinntekt, gis 
erstatning: 
 

 legitimert tapt arbeidsfortjeneste 
 ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste 

3.3.1 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste 

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 20.000,- pr. dag. 
Det utbetales feriepenger for tapt arbeidsfortjeneste, der dette ikke blir ivaretatt på annen 
måte. 
 
Det er en forutsetning at den tapte arbeidsfortjenesten er tilfredsstillende 
dokumentert/legitimert.  For arbeidstakere må legitimasjon foreligge i form av erklæring fra 
medlemmets arbeidsgiver om at fraværet har medført lønnstrekk, og i tilfelle lønnstrekkets 
størrelse. 
 
For forretningsdrivende og selvstendig næringsdrivende, skal ligningsattest benyttes som 
legitimasjon, dersom ikke annen dokumentasjon foreligger. 
 
Det kan også inngås avtale med arbeidsgiver om å refundere lønnskostnadene ved fraværet, 
dvs. lønn, feriepenger, pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. 
Lønnskostnadene refunderes etter krav fra arbeidsgiver. 
 
Det presiseres at det er personinntekt og ikke firmaets inntekt som skal være grunnlaget for 
å beregne tapt arbeidsfortjeneste. 

3.3.2 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste 

Hjemmeværende, studenter, pensjonister og andre som ikke kan legitimere tapt 
arbeidsfortjeneste, har rett til godtgjøring inntil kr 700,- pr. dag for ikke legitimert tapt 
arbeidsfortjeneste når ordinære gjøremål forsømmes.  I slike tilfeller stilles det krav om at 
tapet skal være tilstrekkelig skriftlig sannsynliggjort.  Rådmannen attesterer eventuelle krav 
om ulegitimert tap. 

3.3.3 Deltakelse på kurs, konferanser, eksterne møter og lignende 

Dersom kommunestyrets-/utvalgsmedlemmer blir anmodet eller får aksept av ordfører eller 
utvalgsleder til å delta på kurs, konferanser eller eksterne møter, tilstås tapt 
arbeidsfortjeneste.  Møtegodtgjøring gis etter laveste sats. 

3.4 Deltakelse i budsjettarbeid 

Hvert parti kan søke en godtgjørelse i forhold til antall representanter man har i 
kommunestyret med 2 dger pr. representant.  Partiene velger selv hvordan dagene fordeles 
internt i kommunestyregruppen.  Tapt arbeidsfortjeneste dekkes. 
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4 Etterlønn 

4.1 Etterlønn til folkevalgte 

Ordfører tilstås etter utløpet av valgperioden eller ved fratredelse etterlønn tilsvarende 
ordinær månedsgodtgjøring i de neste tre måneder.  Ved inntreden i ny stilling, eller ved 
overgang til pensjon, bortfaller etterlønnen.  Etterlønnsmottakeren plikter i slike tilfeller å gi 
melding til kommunen. 
 
Ordfører og varaordfører tilstås året etter fratredelse, feriegodtgjøring av siste års 
godtgjørelse med 12 %, iht. ferielovens bestemmelser.  

5 Kostgodtgjøring og dekning av oppholdsutgifter 

Medlemmer av kommunestyre/utvalg har rett til kostgodtgjøring etter reglene i kommunenes 
reiseregulativ.  Dette innebærer at det ikke blir utbetalt kostgodtgjørelse og nattillegg for 
reiser innenfor kommunens grenser. 

6 Godtgjøring av reiseutgifter (skyssgodtgjøring) 

Medlemmer av kommunestyre og utvalg har rett til å få dekket sine reiseutgifter etter reglene 
i kommunenes reiseregulativ. 
 
Reisene skal foretas på den for kommunen billigste måte.  Dersom medlemmet er i ordinært 
arbeid, dekkes kun reiseutgifter ved ekstrakjøring i tillegg til vanlig reise mellom hjem og fast 
arbeidssted samme dag. 
 
Kvittering for reiseutlegg skal vedlegges reiseregningen.  Ved flyreiser må originale 
billettstammer legges ved. 
 
Legitimerte parkeringsutgifter vil bli dekket. 

7 Godtgjøring av utgifter til omsorgsarbeid 

Legitimerte utgifter vedrørende omsorgsarbeid, dekkes etter regning ved deltakelse i 
kommunale møter. 
 
Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med omsorgsarbeid som medfører at 
møtedeltakeren medbringer den person omsorgen omfatter til møtestedet, dekkes etter 
regulativet. 
 
Dette punkt gjelder både de som får fast godtgjøring og de som får møtegodtgjøring. 
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8 Telefongodtgjøring 

Telefongodtgjøring tilstås folkevalgte etter reglene i kommunens reglement for tildeling av 
tjenestetelefon m.m. 

9 Godtgjøring til tjenestemenn som deltar i møter i kraft av sin 
 stilling 

Kommunale, fylkeskommunale eller statlige tjenestemenn som deltar i møter i kommunale 
utvalg, styrer og råd i kraft av sin stilling, har ikke krav på møtegodtgjøring. 
 
Kommunale tjenestemenn vil i slike tilfeller ha rett til reise- og kostgodtgjøring i henhold til 
kommunens reiseregulativ. 

10 Reduksjon i godtgjøring ved fravær 

Dersom en leder av utvalg som tilkommer fast godtgjøring, deltar i mindre enn 2/3 av det 
antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 
50%. 
 
Dersom et annet medlem fungerer som leder av utvalget for minst 1/3 av utvalgets møter, 
har vedkommende rett til 50% av den faste godtgjøringen. 
 
Dersom medlemmet fungerer som leder for minst 2/3 av utvalgets møter, har vedkommende 
rett 


