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Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Endre tittel på forskrift til: «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 

økonomiske rettigheter, Ås kommune, Viken»   
2. § 2, endre avsnitt om beregningsgrunnlag til: All godtgjøring 

beregnes ut fra grunnbeløpet i folketrygden (G). 
Beregningsgrunnlaget reguleres samtidig med årlig justering av 
grunnbeløpet i folketrygden. Ordfører: 100 % av (B) endres til 10 

G.  Varaordfører: 20 % av (B) endres til 2 G.  Osv.    
3. § 4, endre nytt 2. avsnitt til: «Dersom årlig utbetaling av variabel 

godtgjøring i desember medfører negative økonomiske 
konsekvenser for utbetaling av sosiale ytelser, kan ordfører, etter 
skriftlig søknad, innvilge månedlig utbetaling av variabel 

godtgjøring. Ordførers avgjørelse kan påklages til 
formannskapet.»    

4. § 9, legge til etter første setning: « …kvalifiserer til variabel 
godtgjøring, og ved deltakelse på konferanser, kurs, befaringer o.l. i 
forbindelse med vervet.» 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 Dokumentert tapt arbeidsinntekt + f.eks feriepengers øvre grense er: 

A) 0,4 % av (B) for inntil 4 timer inkl reisetid 

B) 0,8 % av (B) for over 4 timer inkl reisetid 
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Votering: 
 Hs forslag: 

o Pkt 1. ble enstemmig vedtatt. 
o Pkt 2 ble nedstemt 20-13 (5H, 1Sp, 3MDG, 3FrP, 1V). 
o Pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

o Pkt 4 ble vedtatt 22-11 (9Ap, 1SV, 1R). 
 FrPs forslag ble nedstemt 19-14 (5H, 1Uavh, 2Sp, 3FrP, 2V, 1KrF). 

 Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
1. 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  

 

2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 
medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 

kommunen fullt ut kompensere tapet».  
 

Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 
utover den enkelte. 
 

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 
3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %   

 
4. § 4, endre nytt 2. avsnitt til: «Dersom årlig utbetaling av variabel 

godtgjøring i desember medfører negative økonomiske konsekvenser for 
utbetaling av sosiale ytelser, kan ordfører, etter skriftlig søknad, innvilge 
månedlig utbetaling av variabel godtgjøring. Ordførers avgjørelse kan 

påklages til formannskapet.»    
 

5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert 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. 

6. § 9, legge til etter første setning: « …kvalifiserer til variabel godtgjøring, 
og ved deltakelse på konferanser, kurs, befaringer o.l. i forbindelse med 
vervet.» 

7.  Tittelen på forskriften endres til: «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 

økonomiske rettigheter, Ås kommune, Viken»   
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Ås, 16. september 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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