
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Forskrift om rettigheter og plikter for 
folkevalgte i Rennebu kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastsatt av Rennebu kommunestyre XX.XX.2020 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner 
og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-13, § 5-14, § 8-3, § 8-4, § 8-6, § 8-7, § 8-10 og § 11-12. 
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Kap. 1 Generelle bestemmelser 
 

§ 1-1 Formål  

 

Gode rammebetingelser er viktig for å rekruttere og å beholde folkevalgte. Ordnede 
arbeidsvilkår er derfor en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. Både 
saksbehandling og politiske prosesser har sterkt fokus på seg fra media, brukere og 
innbyggere. Krav til dokumentasjon og godt begrunnet vedtak er forsterket gjennom 
lovverket. Forskriftens formål er å regulere rettigheter og plikter etter kommuneloven 
kapittel 8 for folkevalgte i Rennebu kommune.  
 

§ 1-2 Hjemmelsgrunnlag 

 

Kommuneloven har lovfestede rettigheter og plikter for folkevalgte, med blant annet rett til 
dekning av utgifter og økonomisk tap, samt rett til arbeidsgodtgjørelse for det politiske 
arbeidet. De ulike satsene fastsettes av kommunestyret selv. 
 

§ 1-3 Folkevalgtes rett og plikt til å delta i møte 

 

Medlemmene i kommunens folkevalgte organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke 
har gyldig forfall. Gyldig forfall er sykdom eller andre hindringer som gjør det uforholds-
messig vanskelig å møte. 
 

§ 1-4 Arbeidsgodtgjøring (møtegodtgjøring) 

 

Alle som har et tillitsverv i kommunen har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Arbeids-
godtgjøringen er en kompensasjon for møtevirksomhet og forberedelser til møter. 
 

§ 1-5 Frikjøp som arbeidsgodtgjøring 
Folkevalgte som er frikjøpt fra ordinært arbeid mottar en fast godtgjøring i stedet for 
arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven § 8-4 samt dekning av tapt inntekt etter 
kommuneloven § 8-3. 

Kap. 2 Satser for godtgjøring 
 

§ 2-1 Beregningsgrunnlaget og årlig regulering for ordfører 

 

Ordfører er frikjøpt i 100% stilling. Ordfører skal arbeide heltid, det vil si tilsvarende 100% 
stilling. Ordfører skal være tilgjengelig på heltid og anses å ha vervet som sin hoved-
beskjeftigelse. Ordningen kan ikke kombineres med lønnet arbeid hos andre arbeidsgivere. 
Ordfører skal tilbys fast kontorarbeidsplass. 
 

Ordfører sin godtgjøring skal utgjøre 8,5 x folketrygdens grunnbeløp. Godtgjøringen reguleres  
hver 1. mai i samsvar med endringen i grunnbeløpet. Godtgjøringen skal dekke nødvendig  
kontortid, møter i kommunestyret, formannskapet og andre styrer og råd, representasjon og 
andre oppdrag i egenskap av ordfører. Godtgjøringen omfatter ikke styreverv i selskaper, 
stiftelser, organisasjoner der ordføreren representerer det enkelte selskapet/stiftelsen og 
ikke kommunen. 
 

Ordfører gis ettergodtgjøring i 2 måneder etter avsluttet ordførerperiode. Godtgjøringen 
utbetales uansett om ordfører har en jobb å gå tilbake til eller ikke. 
 

Ordfører meldes personlig inn i kommunens pensjonsordning. 
 

Ordfører omfattes av kommunens gruppelivs- og ulykkesforsikring. 
 

Ordfører kan ta ut ferie likt kommunens ansatte. Ordfører får utbetalt vanlig godtgjøring 
under ferieavvikling, siden ordfører ikke mottar feriepenger.   
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Ordfører utbetales godtgjøring under sykdom likt kommunens ansatte. 

  

Ordførerens godtgjørelse danner utgangspunktet for beregningen av øvrige godtgjørelser 
etter denne forskriften.  
 

 § 2-2 Beregningsgrunnlaget for varaordfører 
 

Varaordfører gis en årlig godtgjøring på 10% av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen 
omfatter kommunestyre- og formannskapsmøter og øvrige møter der varaordføreren møter i 
egenskap av varaordfører, formannskapsmedlem, representasjon eller i ordførers fravær. 
Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste gis i tillegg. 
 

Ved ordførers ferieavvikling trer varaordfører inn i ordførers sted. Varaordfører forutsettes 
da å være tilgjengelig. Dersom varaordfører fungerer sammenhengende ut over 2 uker som 
ordfører (unntatt ved ferie) skal han/hun ha ordførers godtgjørelse for hele perioden.  
 

§ 2-3 Beregningsgrunnlaget for medlemmer i formannskapet 
 

Formannskapets faste medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører får en fast godtgjøring 
på 3% av ordførers godgjøring. I tillegg gis ei godtgjøring på 1‰ av ordførers godtgjøring pr. 
møte. Godtgjøringen dekker alt arbeid vervet medfører. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i 
tillegg. Møtende varamedlemmer gis møtegodtgjøring som hovedutvalgsmedlem. For 
fungering i 3 kalendermåneder eller mer i sammenheng, tilkommer godtgjøring som bestemt 
for medlem i denne tid. 
 

§ 2-4 Beregningsgrunnlaget for ledere av hovedutvalg 
 

Hovedutvalgsledere godtgjøres med 3% av ordførers godtgjøring. I tillegg gis en godtgjøring 
på 1‰ av ordførers godtgjøring pr. møte og tapt arbeidsfortjeneste. Godgjøringen dekker alt 
arbeid vervet medfører. 
 

§ 2-5 Beregningsgrunnlaget for leder av kontrollutvalg 
 

Ledere av kontrollutvalg godtgjøres med 1% av ordførers godtgjøring. I tillegg gis en 
godtgjøring på 1‰ av ordførers godtgjøring pr. møte og tapt arbeidsfortjeneste. 
Godgjøringen dekker alt arbeid vervet medfører. 
 

§ 2-6 Møtegodtgjøring for stemmestyrene 
Medlemmer av stemmestyrene gis tapt arbeidsfortjeneste pr. time medgått  tid. Dette  
gjelder uansett om arbeidet gjøres på søndag eller hverdag, dag eller kveld. Det gjelder   
ingen begrensning  på 7,5 timer pr. dag. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres i sin   
helhet.     
 
De som ikke legitimerer tapt arbeidsfortjeneste kan fremme krav om ulegitimert tapt 
arbeidsfortjeneste. I tillegg til tapt arbeidsfortjeneste gis det en godtgjøring tilsvarende          
1 ‰ av ordførers godtgjøring i forbindelse med deltakelse i stemmestyret på søndager.  
Leder i stemmestyrene gis en særskilt godtgjøring på kr. 1.200. 
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§ 2-7 Møtegodtgjøring andre kommunale verv 
 

Ledere og medlemmer av lovpålagte utvalg, styrer og råd, eller utvalg, styrer, råd som er 
opprettet etter vedtak i kommunestyret, formannskapet eller av hovedutvalgene gis 
følgende godtgjøring: 
 
 

Folkevalgte tillitsverv Møtegodtgjøring i ‰ av 
ordførers godtgjøring pr. møte 

Faste medlemmer  1‰ 

Møtende varamedlemmer 1‰ 

Ledere og fungerende ledere 2‰ 
 
For korte møter på inntil 1 time, i tilknytning til kommunestyremøter eller hovedutvalgs-
møter, betales ikke godtgjøring. 
 
Befaring sidestilles med møter, men i de tilfeller befaring skjer i forbindelse med møter, gis 
ikke dobbel godtgjøring. 

Kap. 3 Erstatning for tapt inntekt og dekning av utgifter 
 

§ 3-1 Tap av inntekt som folkevalgt 

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge kommunale 
tillitsverv. 
 
Erstatning for tap av inntekt gjelder ikke bare lønnsinntekt i ordinære ansettelsesforhold. 
Folkevalgte som er frikjøpt etter kommuneloven § 8-5, kan ikke samtidig få dekning for tap av 
inntekt, utover den godtgjøringen de folkevalgte får ved frikjøp. 
 
For utvalgsmedlemmer som opprinnelig har nattevakt natten til møtedag utbetales tapt 
arbeidsfortjeneste for natten slik at den det gjelder ikke går rett fra nattevakt og inn i 
dagmøtet. 
 
For tilkallingsvakter/ringevikarer uten fast stillingsressurs utbetales tapt arbeidsfortjeneste 
for dagmøter. Grunnlaget for beregning av tapt arbeidsfortjeneste inngår også i siste års 
refusjon for tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Alle krav om refusjon framsettes 1 gang pr. halvår, sammen med dokumentasjon på den 
folkevalgtes møtedeltakelse og beløpene som skal erstattes. Krav sendes kommunen ved 
servicetorget eller den respektive hovedutvalgssekretæren. 
 
§ 3-2 Erstatningsbeløp for tapt arbeidsfortjeneste – dokumentert tap 
 
 

Erstatning for dokumentert tap av inntekt etter § 3-1 fastsettes slik: 
 

A) Personer med fast lønnsinntekt 
 

Legitimerte utgifter til stedfortreder og tap av ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet, 
dekkes etter regning, inntil 7,5 t/dag (møte- og reisetid til/fra hjem). Det dekkes maksimal 
tilsvarende en dags godgjøring for ordfører pr. dag. Arbeidsgiver må dokumentere trekk i 
lønn. 
 

Kompensasjon for dokumentert tap av arbeidsfortjeneste gir grunnlag for feriepenger. 
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Folkevalgte som ønsker det kan avtale med sin arbeidsgiver å få utbetalt lønn under fravær 
som skyldes politiske møter, mot at arbeidsgiver i etterkant får refusjon fra kommunen. 
Tilsvarende dagsats som nevnt over gjelder, med tillegg av feriepenger og arbeidsgiveravgift.  

 
B) Selvstendig næringsdrivende 
 

Selvstendig næringsdrivende får dekt tap av inntekt når relevant dokumentasjon (års- 
oppgave, bekreftelse fra regnskapsfører eller tilsvarende) på at fraværet har forårsaket 
inntektstap foreligger. Tapet kan dekkes med inntil en dags godtgjøring for ordfører pr. dag.  
 

§ 3-3 Erstatningsbeløp for tapt arbeidsfortjeneste – ikke dokumentert tap 
 

Erstatning for ikke dokumentert tap av inntekt etter § 3-1 fastsettes slik: 
Ikke dokumentert inntektstap godtgjøres med inntil 2‰ av ordførers godtgjøring, inntil 7,5 
t/dag (møte- og reisetid til/fra hjem). 
 
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste gjelder kun for møter på dagtid mellom kl. 08.00 – 17.00. 
I tillegg til dette ytes ordinær møtegodtgjøring. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste for 
offentlig ansatte som beholder sin ordinære lønn på møte eller reisedager. 
 
§ 3-4 Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser 
Folkevalgte i kommunen har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i forbindelse 
med tillitsvervet. Godtgjøring gis etter satser i Statens reiseavtaler (Statens reiseregulativ). 
Medlemmene oppfordres om å samordne skyss dersom dette er mulig. 
 
§ 3-5 Dekning av andre utgifter 
For medlemmer av styrer, råd, nemnder og utvalg som har tilsyn og/eller omsorgsfor-
pliktelser, ytes godtgjøring etter følgende retningslinjer:  
 
a) For enslige som forsørger barn under 12 år, forsørger funksjonshemmede barn, eller  

har ansvar for eldre eller syke hjemmeværende som trenger tilsyn/pleie, kan det ved 
deltaking i kommunale møter, mot legitimasjon, tilståes godtgjøring for tilsyn/barnepass 
med 1‰ av ordførers godtgjøring pr. dag.  

 
b) Til ektefelle/samboende gis godtgjøring på samme vilkår som pkt. a, når begge deltar i 

kommunale møter til samme tid, eller når møtet berammes i den andre ektefelles/ 
samboers arbeidstid.  

 
c) Godtgjøring etter pkt. a og b tilståes ikke dersom tilsyn eller barnepass utføres av 

ektefelle/samboer. Dersom tilsyn/omsorg med sterkt pleietrengende fører til legitimerte 
kostnader over maks. beløp, blir dekning vurdert i hvert enkelt tilfelle av kommune-
direktøren. 
 

§ 3-6 Dekning av elektronisk kommunikasjon 
 

Telefonutgifter dekkes etter følgende regler: Ordfører og varaordfører får dekket 
mobiltelefonutgifter. Kommunens reglement for dekning av telefonutgifter gjelder også for 
folkevalgte.  
 

Alle faste medlemmer av kommunestyret i Rennebu og alle hovedutvalg mottar ved 
inntreden i vervet et nettbrett etter den til enhver tids gjeldende spesifikasjon. Dette er til 
erstatning for utsending av sakspapirer i trykket form. Det foreligger egen avtale og 
retningslinjer for disponering og retur av dette. 
 

Dekning av elektronisk kommunikasjon er oppgavepliktig iht. skattebestemmelsene. 
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Kap. 4 Utbetaling av godtgjøring, utgifter og tapt inntekt 
 

§ 4-1  Krav om dekning av utgifter og tapt inntekt 

 

Krav om dekning av utgifter og tap av inntekt skal fremsettes så snart som mulig, og senest 
innen 6 måneder etter at kravet har oppstått og møtet har funnet sted. 
 

§ 4-2 Utbetaling av møtegodtgjøring mv. 

 

Ordførers og varaordførers faste godtgjøring utbetales månedsvis. Det samme gjelder for 
formannskapets faste medlemmer samt til hovedutvalgslederne. Andre faste godtgjøringer 
utbetales 2 ganger pr. år - eller etter nærmere avtale med kommunedirektøren. Oppgaver 
over antall møter og møtende medlemmer skal sendes servicetorget innen 1.desember hvert 
år. Leder er ansvarlig for at dette skjer. 

 

Kap. 5 Permisjoner og fritak fra verv for folkevalgte 
 

§ 5-1 Rett til permisjon 

 

Folkevalgte som godtgjøres med 1/5 av full stilling eller mer, har krav på permisjoner etter 
kommuneloven § 8-10. 
 

Permisjonsrettighetene er knyttet til permisjoner etter arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 
12-12 og § 12-15, og følger i hovedsak ansattes rettighet til permisjon i forbindelse med 
sykdom, fødsel og omsorg. 
 

§ 5-2 Søknad om permisjon 

 

Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret selv. 
 

§5-3 Godtgjøring under permisjon 

 

Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre den 
folkevalgte gir avkall på den. 
 

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og 
permisjon ved barns og barnepassers sykdom har likevel den folkevalgte rett til å beholde 
den faste godtgjøring etter samme regler som gjelder for ansatte i kommunen, for til-
svarende permisjoner. Får den folkevalgte tilsvarende ytelse fra NAV avkortes godtgjøringen 
tilsvarende. 
 

§ 5-4 Fritak fra verv 

 

Kommunestyret avgjør søknader om fritak fra verv etter reglene i kommuneloven § 7-9. For 
perioder der det er gitt fritak fra verv, gis ikke godtgjørelse etter punktene foran. 
Godtgjørelse utbetales fra den dato valget gjelder fra. Hvis en folkevalgt ikke tiltrer vervet 
straks etter valget, betales godtgjørelse fra den dato den folkevalgte tiltrer vervet. 

 

Kap. 6 Avsluttende bestemmelser 
 

§ 6-1 Revisjon og tolkning av forskriften 

 

Det er kommunestyret som har myndighet til å revidere denne forskriften. Redaksjonelle 
endringer og indeksjusteringer delegeres til kommunedirektøren. 
 



 

side 8 
 

Avgjørelse av tolkningsspørsmål vedrørende utgiftsdekning, samt å ta stilling til enkelttilfeller 
som ikke fanges tilstrekkelig opp av forskriften delegeres til formannskapet.  
 

§ 6-2 Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft etter endelig behandling og vedtak i kommunestyret, med virkning fra 
01.01.2020. 
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