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Saksframlegg 

 

Folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Kvinesdal kommune 

 
Kommunedirektørens innstilling:  

Forslag til forskrift for økonomiske vilkår for folkevalgte i Kvinesdal kommune sendes på høring 
med frist 3. april 2023. 
Vedlegg 

Forslag til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring 

Saken kort fortalt 
 
Kommunelovens kap. 8 omhandler rettigheter og plikter for folkevalgte. Kommunestyret gir 
selv forskrift om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap i forbindelse med 
kommunale tillitsverv. 
 
De tidligere reglementer har hatt et basisbeløp å gå ut ifra når en har fastsatt godtgjørelsene, 
men mange kommuner har en prosentsats eller promille som er satt ut fra ordførerens 
godtgjørelse.  Dette er hensiktsmessig og enklere å forholde seg til. Dette gjelder også for 
godtgjørelser for vararepresentantene som per i dag er lave.  
Det har i tillegg til å endre reglementet til å bli forskrift vært drøftet om møter i kommunestyret 
bør holdes på dagtid. 
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Bakgrunn 
 
Da ny kommunelov trådte i kraft høsten 2019, var det nytt at regler for møtegodtgjørelser skal 
gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt. 
Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal sendes 
på høring og at det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunene skal kunne påberope 
seg reglene. 
  
De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt 
løsere ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret 
selv skal gi forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner, jf. brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til kommunene den 4. desember 2019.  
 
Av brevet fremgår det hvilke formkrav som gjelder for forskrifter, og hvordan en forskrift 
normalt bør bygges opp med hensyn til: 
  

1. Forskriftens tittel  
2. Angivelse av hjemmel og hvem som har gitt forskriften  
3. Forskriftens oppbygging  
4. Inndeling i paragrafer. Paragrafene skal nummereres fortløpende med arabertall (§ 1, § 

2, § 3 osv.). Det gjelder også der forskriften er inndelt i kapitler, slik at nummereringen 
fortsetter fra ett kapittel til det neste. Paragrafene skal være på samme nivå. Det skal 
altså ikke opereres med § 1 og § 1-1 eller § 1-2 i samme forskrift.  

5. Inndeling av paragrafer i ledd  
6. Inndeling i kapitler  
7. Bestemmelse om ikrafttredelsestidspunk. 

 
Om forskrift: 
Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og c definerer en forskrift som en avgjørelse 
som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller 
plikter til et ubegrenset antall eller en ubestemt krets av personer. Når kommunestyret skal gi 
bestemmelser som har et slikt innhold, må det skje i forskrifts form for at reglene skal forplikte 
de folkevalgte. Forvaltningsloven kapittel VII gjelder bare for forskrifter. Kapittelet inneholder 
regler om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte (§ 37), om formkrav og 
kunngjøring (§ 38), om virkningen av forsømt kunngjøring (§ 39) og om adgangen til å fravike 
forskrifter (§ 40). Lovens alminnelige regler om habilitet og saksbehandling i kapitlene II og III 
gjelder også ved utarbeidelse av forskrifter. 
 
En forskrift skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c. 
Forskriften skal kunngjøres samme dag som den fastsettes. Virkningen av forsømt kunngjøring 
er regulert i forvaltningsloven § 39. Hvis en forskrift ikke er kunngjort, kan det føre til at den 
ikke kan påberopes overfor den enkelte. 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utforming-av-nye-forskrifter-i-kommunene-og-fylkeskommunene/id2683618/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utforming-av-nye-forskrifter-i-kommunene-og-fylkeskommunene/id2683618/
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De tidligere reglementer har hatt et basisbeløp å gå ut ifra når en har fastsatt godtgjørelsene, 
men mange kommuner har en prosentsats eller promille som er satt ut fra ordførerens 
godtgjørelse. 
 
I tillegg til godtgjørelser har man i tillegg sett på muligheten for å endre kommunestyrets møter 
slik at disse kan holdes på dagtid. 
Som et ledd i å rekruttere yngre personer inn i politikken ønsker Kvinesdal kommune å prøve ut 
dagmøter for kommunestyret. Når det gjelder rekruttering av yngre kvinner og menn inn i 
politikken, er disse ofte småbarnsforeldre og det kan være vanskelig å komme fra på kveldstid. 
Tidligere har det av hensyn til blant annet kostnader kun vært hovedutvalgene som har hatt 
sine møter på dagtid, samt at det ble argumentert med at kommunestyremøtene  ble mindre 
tilgjengelige for folk hvis de foregikk på dagtid.  Etter det ble innført strømming av møtene i 
kommunestyret er det nå mulig å se møtene direkte, men også i ettertid. I kommunelovens § 
11.5. står det at møtene skal holdes for åpne dører, i pkt. 3 i kommuneloven med kommentarer 
står følgende i siste setning: «Alternativt kan man imidlertid sørge for strømming av 
forhandlingene som legges ut på nett og på skjerm på egnet sted i kommunen. 
 
I forkant av kommunestyret er det mulighet for å ha et «hastemøte» i hovedutvalgene hvis 
møtene starter kl. 09.00, evt halvdagsmøter fra kl. 12.00.  
Det er også lettere  å få inn folk til å holde orienteringer på dagtid og kommunestyrets 
medlemmer får anledning til å bli med på befaringer og bedriftsbesøk.  
 
Det er ikke optimalt å bruke kommunestyresalen på dagtid slik den nå fremstår med åpen 
løsning til inngangspartiet på rådhuset.  Denne må evt. bygges om slik at den ivaretar 
skjerming, da spesielt med tanke på lukkede møter. Et annet alternativ kan være å holde 
møtene i kultursalen. 
 
Kommunestyret har i en årrekke hatt sine møter på onsdag, mens de andre Listerkommunene 
har hatt politiske møter på torsdager.  Det er derfor hensiktsmessig at også Kvinesdal holder 
kommunestyremøtene på torsdager fra neste periode. 
 
Godtgjørelser/tapt arbeidsfortjeneste 
Arbeidstakere har rett til fri fra arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale 
eller fylkeskommunalle folkevalgte organer. (Kl § 8.2.) 
 
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, 
har krav på erstatning opp til et visst beløp per dag.  Kommunestyret eller fylkestinget gir selv 
forskrift som slik erstatning. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-
dokumenterte tap. (Kl.§ 8.3) 
 
Arbeidsgodtgjøring (Kl. § 8.4) 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt 
arbeid.  Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. 
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Det er gjort en kartlegging av godtgjørelsene til politikere i kommunene Flekkefjord, Farsund, 
Lyngdal og Lindesnes for å se på om Kvinesdal kommune er på samme nivå som nærliggende 
kommuner. Det er tatt utgangspunkt i deres reglement for inneværende periode  som startet i 
2019, korreksjoner kan være gjort i ettertid. 
 
Gjeldene reglement for økonomiske vilkår for folkevalgte i: 
 
Flekkefjord 
Bystyret: 1,1‰ av ordførerens godtgjørelse (1032,-) per møte. 
Formannskap og hovedutvalg: 1,6‰  av ordførerens godtgjørelse (1502,-) per møte 
Eldreråd/Råd for personer med funksjonsnedsettelse/Ungdomsråd:  05‰  av ordførerens 
godtgjørelse (469,-)  
I tillegg gis det en fast årlig godtgjørelse.  
Reglementet kan leses her.  
 
 
Farsund 
Ordførerens godtgjøring utgjør 95% av godtgjøringen til stortingsrepresentanter og reguleres i 
tråd med deres godtgjøing. 
Kommunestyret, formannskap m.fl.: 1,25 ‰  av ordførerens godtgjøring (Per 01.09.19 kr. 
1173,- per møte). 
Teknisk utvalg: 1,75 ‰ av ordførerens godtgjøring (Per 01.09.19 kr. 1642,- per møte) 
Ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne: 0,75 ‰ av ordførers 
godtgjøring. (Per 01.09.19 kr. 704,- per møte).Reglementet kan leses her.  
 
 
Lyngdal  
Kommunestyret, formannskap og hovedutvalg: Møtende medlemmer godtgjøres med kr 1000 
pr. møte. Vararepresentanter godtgjøres på samme måte som faste medlemmer dersom de 
deltar på hele møtet. Dersom vararepresentanter kun deltar på deler av møte, så godtgjøres de 
med 1/3 av møtesats på møter med varighet på 0-2 timer og 2/3 av møtesats på møter med 
varighet over 2 timer.  
Representanter for bl. annet Ungdomsrådet utbetales 50% av representantenes 
møtegodtgjørelse for tilstedeværelse. Reglementet kan leses her. 
 
 
Lindesnes 
Medlemmer og varamedlemmer av kommnstyret, formannskap, plan- og samfunnsutvikling, 
drift- og forvaltning og kontrollutvalget har 2,5% st. av ordførers lønn. (2.217,-  per fremmøte 
per 01.05.22)  
Forskriften kan leses her. 
 
Kvinesdal  
Medlemmer av styrer, råd og utvalg får fast godtgjøring per år som utbetales månedlig.  
Medlemmer av kommunestyret kr. 12.250,- per år (Kr. 1225 per møte i gjennomsnitt, 01.09.19). 
Formannskapets sats er ca. kr. 29.400,- per år. I fjor ble det avholdt 14 møter. (2.100,- per 
møte).  

https://www.flekkefjord.kommune.no/reglement-for-godtgjoerelse.6319689-520816.html
https://www.farsund.kommune.no/reglementer.541009.no.html
https://www.lyngdal.kommune.no/globalassets/politikk-og-organisasjon/dokumenter/reglement-for-folkevalgte---saksbehandling-og-motegodtgjorelser---revidert-etter-kommunestyrevedtak-18.11.21.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-09-24-1815
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I forvaltningsutvalget og drifts- og tjenesteutvalget har satsene vært kr. 24.500,- per år, men 
antall møter i fjor var henholdsvis  11 og 7 og for 2023 er det satt opp 9 og 5 møter. Da kan 
godtgjørelsene variere fra kr.2.227,-  i forvaltningsutvalget til kr. 4.900,- per møte i drifts- og 
tjenesteutvalget. Reglementet kan leses her. 
 
 
Erstatning for dokumentert tapt arbeidsinntekt i nærliggende kommuner: 
 
Flekkefjord: Erstatning for dokumentert tap av inntekt som følge av vervet dekkes med inntil kr 
2.625 pr. dag og kr 350.- pr. time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon.  
 
Farsund: Maksimal utbetaling av dokumentert tapt arbeidsinntekt settes til kr. 2.500,- per dag 
og kr. 300,- per time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon. 
 
Lyngdal: Maksimal utbetaling av legitimert tapt arbeidsinntekt settes til kr 3.600,- pr dag og kr 
450,-pr time inkludert feriepenger og eksklusive arbeidsgiveravgift og pensjon. 
 
Lindesnes: Maks beløp for erstatning for legitimert tap kr. 5.272,- per dag og 703,- per time 
inkludert feriepenger og eksklusive arbeidsgiveravgift og pensjon. 
 
Kvinesdal: Maks beløp for legitimert tap av arbeidsinntekt kr. 3.000,- per dag og kr. 400,- per 
time inkludert feriepenger og eksklusive arbeidsgiveravgift og pensjon. 
 
 
Det varierer en del i de nærliggende kommunene når det gjelder arbeidsgodtgjøring. 
For kommunestyret/bystyret ligger satsen for denne perioden fra 1000,- i Lyngdal til 2217,- per 
møte i Mandal, men enkelte kommuner har i tillegg til godtgjørelse per møte en fast årlig 
godtgjørelse. 
 
Også når det gjelder erstatning for tapt arbeidsinntekt spriker det en del i forhold til 
nærliggende kommuner.  I Farsund utbetales maksimalt kr. 2.500,- per dag (300,- per time), 
mens i Mandal betales inntil 5.572 per dag og inntil 703,- per time.   
 
De fleste kommuner utbetaler kun godtgjørelser for møter som medlemmene har vært til stede 
på, noe som også Kvinesdal bør vurdere å gå over til. Her i kommunen har man hatt fast 
godtgjørelse og ikke blitt trukket for denne før en har hatt et sammenhengende fravær over 3 
måneder. Dvs. at kommunen da i tillegg må betale vararepresentanten som stiller, men disse 
har kun fått kr. 500,- per møte. Dette er lavt i forhold til andre kommuner, som har samme 
godtgjøring per møte for vara som faste medlemmer. Å heve denne satsen til å bli lik ordinær 
sats kan være med på å gjøre det lettere å få inn vararepresentanter.  
 
 
 
Vurdering 
Endrer man møtende medlemmers godtgjørelser og at vara får samme godtgjørelse når disse 
stiller, håper man det skal bli lettere å få folk til å stille opp i politiske møter.  
Ved å ha møter på dagtid, tilrettelegger man for yngre personer i politikken.  

https://www.kvinesdal.kommune.no/reglement.521501.no.html
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Administrasjonen legger til rette og innarbeider dette i neste års møteplan. 
 
Økonomiske konsekvenser  
Det vil bli en ekstra utgift med å ha kommunestyrets møter på dagtid samt å øke 
godtgjørelsene til politikerne.  Dette innarbeides i høstens budsjettrevisjon. 
 
Konklusjon 
 
Reglement for godtgjørelser til folkevalgte gjøres nå om til forskrift slik loven tilsier. 
Forslag til forskrift Økonomiske vilkår til folkevalgte legges ut på høring. 
Forskriften skal kunngjøres samme dag som den fastsettes og gjøres gjeldende fra denne dag. 
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