Drangedal kommune
Reglement for godtgjøring til folkevalgte
Vedtatt i Drangedal kommunestyre 13. oktober 2016
§ 1 Omfang
Dette reglementet omfatter:
Alle representanter i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og politisk valgte medlemmer i alle
organ (herunder ad hoc-utvalg) som er oppnevnt av kommunestyret/formannskapet eller som er
opprettet med hjemmel i lov og avtaleverk.
§ 2 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse omfatter alle verv under § 1.
Ansattes representanter mottar samme godtgjørelse som de politisk valgte representantene.
Dette gjelder ikke de frikjøpte hovedtillitsvalgte, disse blir likestilt med folkevalgte nevnt i
§ 5.
Møtegodtgjørelsen er 1 0/00 av ordførerens årlige godtgjørelse.
Det blir utbetalt møtegodtgjørelse for ordinære møter i organet og for felles befaringer på annen dag
enn møtedagen. Det kan ikke påregnes møtegodtgjørelse for å delta på eksterne kurs og
konferanser.
Representanter som møter i flere organ på samme dagen, får bare møtegodtgjørelse som for ett
møte. Dersom total møtetid på en dag, inkludert pauser, utgjør mer enn 8 timer, utbetales
møtegodtgjørelse som for to møter.
§ 3 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, for utgifter til avløser og for barnepass m.m.
Maksimumssats pr. dag er 1/230 av ordførerens årlige godtgjørelse.
Kravet skal legitimeres slik:
-lønnstakere legger fram bekreftelse fra arbeidsgiver
-selvstendige næringsdrivende legger fram egenerklæring (se vedlegg).
Ved krav om endring må ny legitimasjon legges fram.
Sats for ulegitimert tap er 0,4/230 (tilsvarende 1/575) av ordførerens årlige godtgjørelse pr.
dag. Denne satsen kan kreves av hjemmearbeidende, studenter, frilansere, pensjonister og andre
som ikke kan dokumentere, men som kan sannsynliggjøre et tap av inntekt. Inntektstapet må
sannsynliggjøres på eget egenerklæringsskjema.
Utgifter til omsorgsarbeid tilknyttet ordinære møter i folkevalgte organer og annet arbeide direkte
knyttet til rollen som folkevalgt, blir pr. time dekket med 0,3/230/7,5 (tilsvarende 1/5750) av
ordførerens årlige godtgjørelse. Det dekkes maksimalt utgifter innenfor 8 timer pr. dag. Utbetaling til
barnevakt etter denne sats gjøres ved innlevering av skjema: Barnevaktordning for folkevalgte.
Faste tilsynsutgifter dekkes ikke. I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter
til skyss og kost for barnepasser til diende barn dekkes.

§ 4 Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt for alle verv som er nevnt i § 1 i dette reglementet.
Skyss og kostgodtgjørelse blir utbetalt etter statens reiseregulativ.
Når møter er lagt til hotell e.l. med felles bestilling, blir oppholdsutgiftene dekt over felles
regning. I slike tilfelle blir det ikke utbetalt kostgodtgjørelse.
Administrativt tillegg blir utbetalt i henhold til statens reiseregulativ.
§ 5 Faste årlige godtgjørelser
Ordfører
Ordfører får utbetalt en fast godtgjørelse som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentantenes
lønn.
Godtgjørelsen dekker alle oppdrag knyttet til vervet i kommunen og til verv der hun/han er
valgt av kommunen. Særskilt godtgjørelse for styreverv i aksjeselskaper, foretak o.l. som
foretaket selv utbetaler, tilfaller likevel ordføreren uten avkortning i den faste årlige
godtgjørelsen.
Ordføreren innlemmes i kommunens pensjonsordning for folkevalgte i KLP.
Varaordfører
Varaordfører får utbetalt en fast årlig godtgjørelse som tilsvarer 10% av ordførerens årlige
godtgjørelse. I tillegg til dette får hun/han utbetalt ordinær møtegodtgjørelse og godtgjørelse for
tapt arbeidsfortjeneste.
Dersom varaordfører fungerer som ordfører i mer enn en måned sammenhengende, får
hun/han utbetalt godtgjørelse som ordfører for den perioden hun/han fungerer.
Øvrige sentrale verv
-lederen for Drangedal Everk KF: 6,0% av ordførerens årlige godtgjørelse.
-medlem av formannskapet: 2% av ordførerens årlige godtgjørelse
-leder av hovedutvalg: 3% av ordførerens årlige godtgjørelse
-leder av kontrollutvalget: 3% av ordførerens årlige godtgjørelse
-leder av administrasjonsutvalget: 1% av ordførerens årlige godtgjørelse
Nestledere av kommunale foretak og hovedutvalg som må fungere som leder i mer enn en måned
sammenhengende, får godtgjørelse som styre-/hovedutvalgsleder for den perioden hun/han
fungerer.
Følgende unntak gjelder:
-Ordføreren kan også godkjenne at kommunalt valgte får dekt tapt arbeidsfortjeneste i spesielle
tilfeller jfr. § 1.
Godkjennelse skal legges fram for formannskapet og føres inn i møteprotokollen.

Dersom folkevalgte som er omhandlet i denne paragrafen får permisjon fra vervet for å utføre annet
arbeid med lønn i mer enn en måned, har vedkommende ikke rett til godtgjørelse fra kommunen i
permisjonstida.
Dersom noen har forfall til mer enn 1/3 av møtene i ett år, kan dette føre til avkortning i den årlige
godtgjørelsen. Ved sykdom må sykmelding leveres til lønns/personalkontoret.
§ 6 Partitilskudd
Partitilskudd som budsjettert på konto 1478 under ansvar 1117 Støtte til politiske
kommuneorganisasjoner fordeles med 20% likt fordelt på alle partier som er representert i
kommunestyret, de resterende 80% fordeles på de enkelte partiene i henhold til avgitte stemmer
ved siste kommunestyrevalg.
I valgåret benyttes 8/12 av stemmeavhengige beløpet i henhold til avgitte stemmer ved forrige valg
og 4/12 av det stemmeavhengige beløpet i henhold til avgitte stemmer ved denne høstens valg.
§ 7 Godtgjørelse for telefon og bredbånd.
Kommunestyrerepresentanter, ledere av kommunale foretak og hovedutvalg som ikke er medlem av
kommunestyret og leder av kontrollutvalg får dekket utgifter til telefon og internett med kr 350,- pr.
måned.
Ordfører får dekket utgifter til fri telefon/mobiltelefon og bredbånd.
All godtgjøring for telefon- og brebåndshold er trekk- og oppgavepliktig.
§ 8 Dispensasjon
Formannskapet har fullmakt til å dispensere fra disse reglene i spesielle tilfelle.
§ 9 Etterlønn
I valgåret får avgående ordfører full etterlønn i en måned, eventuell 2 eller 3 måneder (desember og
januar) full etterlønn eller differansen mellom full etterlønn og sivil lønn, alternativt full etterlønn
dersom vedkommende ikke har kommet i arbeid.
§ 10 Regulering
De faste godtgjørelsene i dette reglementet blir regulert årlig pr. 01.11 på bakgrunn av den endring
som årlig skjer for stortingsrepresentanter. (Reguleringen skal ikke ha tilbakevirkende kraft). Øvrige
bestemmelser reguleres årlig, senest pr. 01.11.) De folkevalgte bør registrere seg i styrevervregisteret
til KS. Se www.styrevervregisteret.no.

