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Forskrift om folkevalgtes rettigheter i Ås kommune - Kontrollutvalgets 
uttalelse 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 31.05.2022 25/22 

 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune har behandlet saken i møte 31.05.2022 sak 
25/22 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Forskrift om folkevalgtes rettigheter i Ås kommune: 
 
§ 3 Fast godtgjøring 
Sats for leder av kontrollutvalget settes til 5 %. 
 
Begrunnelse 
Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte folkevalgte utvalg kommunen må ha. 
Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver skiller seg vesentlig fra øvrige folkevalgte organ 
da utvalget har en overordnet kontrollfunksjon med hele kommunen og politisk 
ledelse, med unntak av kommunestyret.  
Det arrangeres årlige nasjonale konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer. Det 
arrangeres også samlinger særskilt for kontrollutvalgsledere for praktisk 
kontrollarbeid samt ajourføring i forhold til krav og forventninger fra lovgiver og andre 
kontroll- og tilsynsmyndigheter. 
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Kontrollutvalget i As kommune har behandlet saken i møte 31.05.2022 sak 
25/22 

Møtebehandling 
Leder innledet. 

Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 

Vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Forskrift om folkevalgtes rettigheter i As kommune: 

§ 3 Fast godtgjøring 
Sats for leder av kontrollutvalget settes til 5 %. 

Begrunnelse 
Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte folkevalgte utvalg kommunen må ha. 
Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver skiller seg vesentlig fra øvrige folkevalgte organ 
da utvalget har en overordnet kontrollfunksjon med hele kommunen og politisk 
ledelse, med unntak av kommunestyret. 
Det arrangeres årlige nasjonale konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer. Det 
arrangeres også samlinger særskilt for kontrollutvalgsledere for praktisk 
kontrollarbeid samt ajourføring i forhold til krav og forventninger fra lovgiver og andre 
kontroll- og tilsynsmyndigheter. 
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FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES RETTIGHETER I ÅS KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Forskrift om folkevalgtes rettigheter i Ås kommune: 
 
§ 3 Fast godtgjøring 
Sats for leder av kontrollutvalget settes til 5 %. 
 
Begrunnelse 
Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte folkevalgte utvalg kommunen må ha. 
Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver skiller seg vesentlig fra øvrige folkevalgte organ 
da utvalget har en overordnet kontrollfunksjon med hele kommunen og politisk 
ledelse, med unntak av kommunestyret.  
Det arrangeres årlige nasjonale konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer. Det 
arrangeres også samlinger særskilt for kontrollutvalgsledere for praktisk 
kontrollarbeid samt ajourføring i forhold til krav og forventninger fra lovgiver og andre 
kontroll- og tilsynsmyndigheter. 
 
 
Vedlegg:  
Forskrift om folkevalgtes rettigheter – Ås kommune, Forslag til forskrift om 
folkevalgtes rettigheter – Ås kommune, Gjeldende reglement for godtgjørelse til 
folkevalgte, Godtgjørelse til KU i Follo 
 
Saksframstilling: 
I denne saken legges det opp til at kontrollutvalget skal gi en uttalelse til Forskrift om 
folkevalgtes rettigheter i Ås kommune. 
 
Bakgrunn for saken 
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. 
 
Godtgjørelse i andre Follo-kommuner 
Vedlagt følger oversikt over godtgjørelse til kontrollutvalgsledere og -medlemmer i 
andre Follo-kommuner, med unntak av Nordre Follo kommune. 
 
Avslutning 
Sekretariatet legger frem forslag til uttalelse. Ytterligere vedtakspunkt vurderes i 
møtet. 

 

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES RETTIGHETER I ÅS KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Forskrift om folkevalgtes rettigheter i As kommune: 

§ 3 Fast godtgjøring 
Sats for leder av kontrollutvalget settes til 5 %. 

Begrunnelse 
Kontrollutvalget er et av de få lovpålagte folkevalgte utvalg kommunen må ha. 
Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver skiller seg vesentlig fra øvrige folkevalgte organ 
da utvalget har en overordnet kontrollfunksjon med hele kommunen og politisk 
ledelse, med unntak av kommunestyret. 
Det arrangeres årlige nasjonale konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer. Det 
arrangeres også samlinger særskilt for kontrollutvalgsledere for praktisk 
kontrollarbeid samt ajourføring i forhold til krav og forventninger fra lovgiver og andre 
kontroll- og tilsynsmyndigheter. 

Vedlegg: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter - As kommune, Forslag til forskrift om 
folkevalgtes rettigheter - As kommune, Gjeldende reglement for godtgjørelse til 
folkevalgte, Godtgjørelse til KU i Follo 

Saksframstilling: 
I denne saken legges det opp til at kontrollutvalget skal gi en uttalelse til Forskrift om 
folkevalgtes rettigheter i As kommune. 

Bakgrunn for saken 
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. 

Godtgjørelse i andre Follo-kommuner 
Vedlagt følger oversikt over godtgjørelse til kontrollutvalgsledere og -medlemmer i 
andre Follo-kommuner, med unntak av Nordre Follo kommune. 

Avslutning 
Sekretariatet legger frem forslag til uttalelse. Ytterligere vedtakspunkt vurderes i 
møtet. 
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GODTGJØRELSE TIL KONTROLLUTVALG I FOLLO 

 
 Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer 
Enebakk   
 Kontrollutvalgets leder mottar en godtgjørelse 

tilsvarende 7 ‰ pr møte av ordførerens 
godtgjørelse pr. år.  
For 2022 er satsen på kr. 6.916,- pr møte. 

Utvalgets medlemmer mottar en godtgjørelse tilsvarende 0,1% av 
ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
For 2022 er satsen på kr. 988,- pr møte. 

Frogn   
 leder for kontrollutvalget mottar en godtgjørelse som 

tilsvarer 4 % av ordførerens godtgjørelse pr år.  
Leder mottar en godtgjørelse som utgjør 0,25 % av 
ordførerens godtgjørelse pr møte. 
For 2022 er satsen for årlig fast godtgjørelse på kr. 
37.932,- For 2022 er satsen på kr. 2.371,- pr møte. 

Medlemmer og varamedlemmer mottar en godtgjørelse som utgjør 
0,25 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. 
For 2022 er satsen på kr. 2.371,- pr møte. 

Nesodden   
 Kontrollutvalgets leder mottar en årlig godtgjørelse 

tilsvarende 4,5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. 
Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. 
For 2022 er satsen for årlig 
godtgjørelse på kr. 42.237,- 

Utvalgets medlemmer mottar en godtgjøring tilsvarende 0,1% av 
ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
For 2022 er satsen på kr. 938,- pr. møte. 

Vestby   
 Kontrollutvalgets leder få en fast godtgjøring lik 2% 

av ordførerens godtgjøring. 
For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr 
19.760,- 

Kontrollutvalgsmedlemmene får en fast godtgjøring lik 1% av 
ordførerens godtgjøring. 
For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr 9.880,- 

Ås   
 Kontrollutvalgets leder mottar en årlig godtgjørelse 

tilsvarende 3 % av ordførerens 
godtgjørelse. Leder mottar en godtgjøring 
tilsvarende 0,1% av ordførernes godtgjørelse pr. 
møte. 

Utvalgets medlemmer mottar en godtgjøring tilsvarende 0,1% av 
ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
For 2022 er satsen på kr 988,- pr møte 
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GODTGJØRELSE TIL KONTROLLUTVALG I FOLLO 

Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer 
Enebakk 

Kontrollutvalgets leder mottar en godtgjørelse Utvalgets medlemmer mottar en godtgjørelse tilsvarende 0,1% av 
tilsvarende 7 %o pr mote av ordforerens ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
godtgjørelse pr. år. For 2022 er satsen på kr. 988,- pr møte. 
For 2022 er satsen på kr. 6.916,- pr møte. 

Frogn 
leder for kontrollutvalget mottar en godtgjørelse som Medlemmer og varamedlemmer mottar en godtgjørelse som utgjør 
tilsvarer 4 % av ordførerens godtgjørelse pr år. 0,25 % av ordførerens godtgjørelse pr møte. 
Leder mottar en godtgjørelse som utgjør 0,25 % av For 2022 er satsen på kr. 2.371,- pr møte. 
ordførerens godtgjørelse pr møte. 
For 2022 er satsen for årlig fast godtgjørelse på kr. 
37.932,- For 2022 er satsen på kr. 2.371,- pr møte. 

Nesodden 
Kontrollutvalgets leder mottar en årlig godtgjørelse Utvalgets medlemmer mottar en godtgjøring tilsvarende 0,1% av 
tilsvarende 4,5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. For 2022 er satsen på kr. 938,- pr. møte. 
For 2022 er satsen for årlig 
godtgjørelse på kr. 42.237,- 

Vestby 
Kontrollutvalgets leder få en fast godtgjøring lik 2% Kontrollutvalgsmedlemmene får en fast godtgjøring lik 1% av 
av ordførerens godtgjøring. ordførerens godtgjøring. 
For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr 9.880,- 
19.760,- 

As 
Kontrollutvalgets leder mottar en årlig godtgjørelse Utvalgets medlemmer mottar en godtgjøring tilsvarende 0,1% av 
tilsvarende 3 % av ordførerens ordførernes godtgjørelse pr. møte. 
godtgjørelse. Leder mottar en godtgjøring For 2022 er satsen på kr 988,- pr møte 
tilsvarende 0,1% av ordførernes godtgjørelse pr. 
møte. 



For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr 
29.640,-. For 2022 er satsen på kr 988,- pr møte. 

 

For 2022 er satsen for årlig godtgjørelse på kr 
29.640,-. For 2022 er satsen å kr 988,- pr møte. 
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