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1. Grunnlaget. 

All godtgjørelse beregnes ut fra grunnlaget som er identisk med ordførers årslønn, 

dersom ikke annet er fastsatt. Fast godtgjørelse er årlig godtgjørelse. 

 

2. Ordfører. 

 

Fast godtgjørelse. 

Ordførerens godtgjørelse settes lik stortingsrepresentantenes godtgjørelse, og med 

samme virkningstidspunkt som disse (f.t. 1.5). 

 

Møtegodtgjørelse. 

Ingen.  

 

Andre bestemmelser for ordføreren. 

Ved langvarig sykdom vil ordføreren få utbetalt sin godtgjøring like lenge som 

vanlige arbeidstakere. 

 

Ordføreren omfattes av kommunens forsikringsordning som gjelder ytelser etter 

dødsfall/gruppelivsforsikring, jfr. HTA kap. 1, §10. 

 

Godtgjøring gir ikke feriepenger.  Ordfører får sin godtgjøring utbetalt i 12 like 

store rater. Ordføreren kan avvikle 5 ukers ferie.  Godtgjøringen reduseres ikke 

som følge av ferieavvikling ettersom ordføreren ikke mottar feriepenger. For at 

ordfører ikke skal stå med 0 i inntekt i juni året etter at han/hun har gått av, 

utbetales ikke 1/12 godtgjøring i juni første året i valgperioden (når han/hun 

normalt har feriepenger fra tidligere arbeidsgiver). Dette beløpet overføres til juni 

året etter fratredelse, med utgangspunkt i 1/12 av ordførers godtgjørelse på 

«fratredelsestidspunktet». 

 

Ordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning, som for ansatte.  Ordfører 

dekker sjøl pensjonsutgifter med 2% av godtgjøringen, som for ansatte. Gjerdrum 

kommune dekker resten av pensjonsutgiftene. 

 

Andre sosiale ordninger gjelder for ordfører, som for ansatte, så som 

sykelønnsordning, foreldrepermisjon, fedrekvote.  

 

Avtroppende ordfører gis en ettergodtgjørelse på inntil 3 måneder, til han/hun evt. 

tiltrer annen stilling. Tiltredelse i ny stilling skal skje så fort som mulig. 

       

Ordfører får dekket alle utgifter i tilknytning til mobiltelefon, samt 1 lokal- og 1 

riksavis. 

 

3. Varaordfører. 

 

Fast godtgjørelse. 

8% av grunnlaget. 



  

 

Møtegodtgjørelse 

1‰ pr. møte   

 

Andre bestemmelser for varaordfører 

 

Varaordfører fungerer i ordførerens ferier og kortere fravær, men opprettholder 

kun egen godtgjørelse i denne perioden. Ved lengre fravær der det velges ny 

midlertidig varaordfører, godtgjøres opprinnelig varaordfører som ordfører. 

 

4. Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret. 

 

Fast godtgjørelse 

Ingen. 

 

Møtegodtgjørelse 

1‰ pr. møte. 

 

 

5. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer (inkluderer også andre 

utvalgsmøter som er personidentisk med formannskapet). 

 

Formannskapets fast medlemmer 

 

Fast godtgjørelse 

2,5%  pr. år. 

Fravær fra mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon på 25%. 

Utbetales ved årets slutt, slik at deltakelse kan beregnes. 

 

Møtegodtgjørelse 

1‰ pr. møte. 

 

 

Formannskapets varamedlemmer. 

 

Fast godtgjørelse 

Ingen. 

Tilstedeværelse på mer enn 1/3 av møtene tilgodesees med 25 % av fast 

godtgjørelse. 

Utbetales ved årets slutt, slik at deltakelse kan beregnes. 

 

 

Møtegodtgjørelse. 

1 ‰ pr møte 

 

6. Medlemmer og varamedlemmer i andre utvalg oppnevnt av kommunestyret 

og interkommunale organer m.v.  

 

Fast godtgjørelse 

Ingen. 



  

 

Møtegodtgjørelse 

1 0/00 pr. møte.    

 

Dette punktet gjelder ikke styreverv der godtgjørelse utbetales av virksomheten 

selv. 

 

         

7. Utvalgsledere. 

 

Fast godtgjørelse 

Ingen 

 

Møtegodtgjørelse 

2 ‰ 

Nestleder får utbetalt tilsvarende godtgjørelse for de møtene han/hun fungerer. 

      

       
 

8. Tapt arbeidsfortjeneste og dekning av utgifter, jfr. Kommunelovens § 41. 

 

Ulegitimert 

Ulegitimert tap av inntekt må sannsynliggjøres og forevises ordfører. 

Sannsynliggjort beløp dekkes fullt ut. 

 

Legitimert 

Legitimert (dokumentert) tap av inntekt og påførte utgifter som følge av vervet 

dekkes fullt ut. 

 

 

 

        

9. Utgiftsdekning  

 

Elektronisk kommunikasjon 

 

Alle faste utvalgsmedlemmer 

Kr 1.500 pr. år 

Utbetales med en halvpart to ganger i året. 

 

 

Barnepass. 

Kommunen dekker utgifter som politikere har til barnepass eller andre 

omsorgsoppgaver i forbindelse med pliktig deltagelse i offentlige verv. Utgifter til 

barnepass kan dekkes for barn opp til 12 år.  

 

Representantens barnevakt må levere timeliste.  

 

Barnepasser godtgjøres med inntil 0,5 ‰ per gang. 

 



  

Kjøregodtgjørelse. 

 

Kjøregodtgjørelse ytes etter kommunalt regulativ og retningslinjer for kjøring 

til/fra kommunale representasjonsoppgaver, kurs og annen kjøring som kommunalt 

ombud for alt over 3 km en veg. 

 

12  Generelt 

 

Dersom det oppstår tvil om godtgjøring skal utbetales, tas avgjørelsen av ordfører. 

 

Møtegodtgjøring (1 ‰ pr dag) gis ved alle typer møter, samlinger, kurs og 

befaringer som bestemmes av utvalget eller godkjennes av ordfører. 

 

Det gis ikke godtgjøring for flere møter samme dag i samme utvalg. 

 

For møter med personidentisk sammensetning gis heller ikke mer enn en 

godtgjøring for samme dag. 

 

Varamedlemmer som møter i enkeltsaker pga. inhabilitet el.l., godtgjøres med halv 

møtegodtgjøring. 

 

Alle utvalgsrepresentanter (inkl. brukerrepresentanter) valgt av kommunestyret, 

skal ha godtgjøring. Med unntak av styreverv der godtgjørelse utbetales av 

virksomheten  

 

Der hvor tilsatte møter ut fra et partsforhold som er hjemlet i lov og/eller avtale, 

har den samme rett til møtegodtgjøring som de folkevalgte medlemmer, dersom 

møtene avholdes utenom ordinær arbeidstid. 

 

Der hvor ikke annet er sagt, utbetales godtgjøringen 2 ganger pr år (juni og 

desember).  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


