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Kommunedirektørens innstilling: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 

 
 

Ås, 03.05.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR sjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 

Vedlegg: 
1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune 
2 Gjeldende Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 

3. Kontrollutvalgets uttalelse 31.05.2022 - godgjøring 
4. Kommentar til formannskapets innstilling om satser - erstatning for tap av 

inntekt. 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Formannskapets utsendelse til høring 26.01.2022, F-sak 3/22. 

 Kommunestyrets opprettelse av ad hoc utvalget 23.10.2019, K-sak 56/19. 
 Innkallinger og oppsummeringer fra møtene er publisert under Ad hoc utvalg 

– reglementer i møtekalenderen for 2020 og 2021 på hjemmesiden og i 
Teams.  

 I Teams ligger også arbeidsdokumenter med merknader fra hvert møte. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Publisering på Ås kommunes hjemmesider 
 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Denne saken er en oppfølging av formannskapets vedtak 26.01.2022 i F-sak 
4/22 om å legge høringsutkast til forskrift om folkevalgtes rettigheter ut på 
høring. Det er mottatt én høringsuttalelse. I denne saken utreder 

kommunedirektøren forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget. 
 

Fakta i saken: 
Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer la frem sin innstilling 
med forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter for formannskapet 

26.01.2022 i F-sak 4/22. 
 

Formannskapet vedtok følgende: 
Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, jf. 

vedlegg 1 datert 06.12.2021 med vedtatte endringer, legges ut på høring.  
Deretter legges sak frem for råd, utvalg, formannskap og kommunestyre 
for behandling og vedtak. 

 
Forskriften gjelder folkevalgtes rett til godtgjøring, dekning av utgifter og 

økonomisk tap med mer. Forskriften erstatter tidligere reglement kapittel 14. 
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.  
Etter den nye kommuneloven kapittel 8 må slike regler fastsettes i forskrift 

vedtatt av kommunestyret selv.  
 

Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter lå på høring på kommunens 
nettside fra 24.02.2022 til og med 07.04.2022. 
 

Det kom inn én høringsuttalelse fra Kjetil Barfelt (FrP), datert 14.02.2022: 
 

Høringsuttalelse til "Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter" 
 
Det har kommet for en dag at møtegodtgjørelsen teller som lønn, og 

dermed påvirker beregning/utbetaling av bl.a. bostøtte til 
enkeltrepresentanter som er berettiget til slik støtte. Det har tidligere vært 

politisk enighet om at det å delta i lokalpolitikken ikke skal medføre tap for 
den enkelte.  
 

Ås FrP mener derfor at følgende bør inntas i forskriften:  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.515115.MD1I697394o4125.pts.html
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2020
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2021
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-1
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«Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 

kompensere tapet».  
 
Kommunedirektøren utreder forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget.  

 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale 

seg særlig om de deler av forskriften som gjelder utvalgets område. Saken er 
også sendt kontrollutvalget. 
 

 
 

Kommunedirektørens merknader til den foreslåtte forskriften: 
 Øvre grense for erstatning av tapt arbeidsfortjeneste, jf. formannskapets 

vedtak «§ 9 Erstatning for tap av inntekt: Avsnitt om dokumentert tapt 
arbeidsinntekt øvre grense fjernes.» 
 

Kommuneloven § 8-3, 3. ledd 1. setning fastslår at øvre grense skal 
fastsettes:  

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. 

 
I kommentar til kommuneloven v/Overå og Bernt står følgende: 

Når det gjelder erstatningsutbetalingen, skiller loven mellom legitimerte og 
ulegitimerte tap. Er kravet om erstatning ikke legitimert, skal det ikke ytes 
større erstatning pr. dag enn et beløp som kommunestyret/fylkestinget 

bestemmer. Kan tapet eller utgiftene dokumenteres, skal det gis 
erstatning ut over nevnte beløp. Men også her skal det enkelte 

kommunestyret/fylkestinget sette en øvre grense for erstatningen. 
 
Kommunedirektøren foreslår at avsnittet om dokumentert tapt arbeidsinntekt 

øvre grense gjeninnføres i nytt 3. ledd i § 9: 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

 Kompensasjon for bortfalt bostøtte eller tilsvarende ordning  
 
 Jf. forslaget fra Ås FrP: 

Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

 
 Kommunedirektørens vurdering:  

Det er lovfestet at kommunen skal dekke tapt inntekt som følge av 

kommunalt tillitsverv, jf. koml. § 8-3, 3. ledd. Det gjelder både 
dokumentert og ikke dokumentert inntekt.  

 
Som det fremgår av forslaget, regnes godtgjørelse som medlem av utvalg, 

råd og lignende som inntekt. Jf. skatteloven § 5-10. Det samme gjelder for 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-3
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eksempel for dagpenger eller sykepenger. Lovens bruk av 
begrepet inntekt omfatter derfor ikke bare lønnsinntekt i ordinære 

ansettelsesforhold. Inntektstap som følge av trekk i ytelser fra NAV kan 
dekkes. Videre kan folkevalgte som er uten fast lønnet arbeid, også ha krav på 

erstatning for tapt inntekt ved at de må forsømme sine ordinære gjøremål for 
å ivareta tillitsvervet.  
 

I ovennevnte tilfeller er det i kommuneloven snakk om inntekt. Bostøtte 
derimot regnes ikke som inntekt, jf. skatteloven § 5-43. Videre nevnes også at 

det heller ikke synes å være innenfor ordlyden å anse tap av bostøtte som en 
utgift, jf. koml. § 8-3, 2. ledd. 

 
Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke rettslig grunnlag i koml. § 8-3 
for en forskrift som gir rett til kompensasjon for tap av bostøtte. Det antas at 

det samme gjelder for andre tilsvarende ordninger. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at sats for dokumentert tap av inntekt må tas inn i 

forskriften § 9. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke å forskriftsfeste rett til dekning av tap av 

bostøtte eller tilsvarende ordninger. Det vises til at en slik bestemmelsen ikke 
kan anses hjemlet i kommuneloven. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Beregningsgrunnlaget er 100 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse som er kr 987 997 per år. Satsen er ikke endret siden 1. mai 2019. 

 
Forskriften innebærer bl.a. følgende endringer: 

§ 2 All godtgjørelse endres fra samme dato, godtgjørelsen reguleres samtidig 
 med regulering av godtgjøring til stortingsrepresentantene. 
§ 4  Fast godtgjøring, prosentsatsene endres slik at satsen for 

 formannskapets medlemmer endres til 4 % (fra 5 %) 

 gruppeledere endres til 2 % (fra 1 %) 

§ 17  Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret tilsvarer 
 37 % av beregningsgrunnlaget (B) (endres fra 27 %). 
 

Godtgjøring til stemmestyrer og valgmedarbeidere er tatt inn i forskriften, nivået 
er tilsvarende som ved valget i 2021. Øvre grense for erstatning for tapt inntekt 

har samme nivå som tidligere, men er avrundet oppover. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Satsene kan endres. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
1. Det følger av koml. § 8-3 tredje ledd at kommunen i forskrift skal fastsette 

en sats per dag til dekning av dokumenter tapt inntekt. Følgende tas 

derfor inn i forskriften § 9 nytt tredje ledd: 
 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
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a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Tidligere tredje ledd blir nytt fjerde ledd osv. 

 
2. Det følger av kommuneloven § 8-3 at kommunen skal erstatte tap av 

inntekt. Bostøtte anses ikke som tap av inntekt eller som utgift. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


