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Vår ref. 22/02467-5 Dato 14.10.2022 

 
Notat til kommunestyret - kostnadsberegning dagmøter 

 
Fakta: 

K-sak 77/22 Politisk møteplan ble utsatt i kommunestyret 14.09.2022, jf. 
følgende vedtak: «saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

Kommunestyret har bedt administrasjonen utrede de økonomiske konsekvensene 

av møter på dagtid, med utgangspunkt i følgende forslag:  

«Ordfører foreslår følgende tillegg til innstillingens punkt 1: Formannskapets og 

administrasjonsutvalgets møter 15/3, 14/6, 30/8 og 15/11 2023 holdes på dagtid, med 

møtestart i administrasjonsutvalget klokka 08:00 og i formannskapet klokka 10:00. 

Kommunestyrets møter 29/3 og 20/9 (samt 21/6 og 13/12) 2023 holdes på dagtid, med 

møtestart klokka 9:00.» 
 

Vurderinger/kostnadsberegning: 
Erstatning av tapt arbeidsinntekt vurderes å utgjøre den vesentlige kostnaden 

ved å avvikle politiske møter på dagtid. Andre kostnader vil utgjøre en så liten 
andel og tas derfor ikke med i beregningen. 
 

Erstatning for tap av inntekt per møte følger av lokal forskrift om folkevalgtes 
rettigheter § 9, og øvre grenser for tapt arbeidsinntekt er:  

a) kr 2129,- (tilsvarende 0,20 % av B for inntil 4 t) 

   b) kr 4257,- (tilsvarende 0,40 % av B for over 4 t) 
  B = Beregningsgrunnlag (100 % er kr 1 064 318). 
 

I kostnadsberegningen for dagmøter legges følgende til grunn: 
Gjennomsnittlig årslønn for lønnsmottakere (fra SSB, 2021) ca kr 610 000  
Dette tilsvarer en dagslønn på ca. kr 2346  

Tapt arbeidsinntekt for et møte over 4 t beregnes derfor til gjennomsnittlig kr 
2346 pr. møtedeltager. For møter under 4 t beregnes det til en gjennomsnittlig 

halv dagslønn: kr 1173. 
 

Kostnader beregnes separat for administrasjonsutvalg, formannskap og 
kommunestyret. Ordførers foreslåtte antall møter på dagtid legges til grunn. 

I beregningen under legges 3 mulige tilfeller til grunn:  
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1) 100 % (samtlige politikere minus ordfører) ber om tapt arbeidsinntekt.  

2) 75 % ber om tapt arbeidsinntekt.  
3) 50 % ber om tapt arbeidsinntekt.  

Ut fra erfaringer med politiske heldagsmøter og dagmøter har det vært få som 
har søkt om erstatning for tapt arbeidsinntekt. Når vesentlig flere møter legges 
til dagtid, forventes det at prosentandelen øker, men neppe til flere enn 75 % av 

deltagerne. Presise anslag er vanskelig, da det er stor usikkerhet om hvor mange 
som vil søke om tapt arbeidsinntekt. 
 

Administrasjonsutvalg: 
Antall 

møter 

Sats pr. møte 

(under 4t) 

Deltagere 

(politikere, 

uten ordf.) 

Sum ett 

møte 

Totalsum 4 
møter, om 
100% gjør 
krav på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 
4 møter, 
om 75 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 
4 møter, 
om 50 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

4 Kr 1173 5 Kr. 

5.865 

Kr. 23.460 Kr 

17.595 

Kr. 

11.730 
 

Formannskap: 
Antall 

møter 

Sats pr. møte 

(over 4 t) 

Deltagere  

(politikere 

uten 

ordfører) 

Sum ett 

møte 

Totalsum 4 
møter,  om 
100% gjør 
krav på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 
4 møter, 
om 75 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 
4 møter, 
om 50 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

4 Kr 2346 8 Kr. 

18.768 

Kr. 75.072 Kr  

56.304 

Kr 

37.536 
 

Kommunestyre: 
Antall 

møter 

Sats pr. 

møte 

(over 4 t) 

Deltagere  

(politikere 

uten 

ordfører) 

Sum ett 

møte 

Totalsum 4 

møter,  om 
100% gjør 
krav på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 

4 møter, 
om 75 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

Totalsum 

4 møter, 
om 50 %  
gjør krav 
på tapt 
a.inntekt 

4 Kr 2346 32 Kr. 

75.072 

Kr 

300.288 

Kr 

225.216 

Kr 

150.144 

 
For 4 dagmøter i 2023 i administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre 
beregnes tapt arbeidsinntekt etter 3 ulike oppsett:  

1) Tapt arbeidsinntekt for 100% av deltagerne: ca. kr 398.820 
2) Tapt arbeidsinntekt for 75 % av deltagerne: ca. kr 299.115 

3) Tapt arbeidsinntekt for 50 % av deltagerne: ca. kr. 199.410 
 

Konklusjon: 
Erstatning av tapt arbeidsinntekt utgjør den vesentlige kostnaden ved dagmøter. 

Kommunedirektøren antar at 4 dagmøter i administrasjonsutvalg, formannskap 
og kommunestyret vil utgjøre kostnader fra ca. kr 200.000 – kr 300.000. 
 
 

Ås, 12.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes  

Kommunedirektør HR sjef  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 
         


