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14 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
 

14.1 Generelt 
14.1.1 Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres 1. januar hvert år, med grunnlag i  
 ordførerens godtgjørelse pr. 1. januar. 
14.1.2 Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
 

FASTE GODTGJØRELSER 
 

14.2 Ordfører 
14.2.1   Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer 119 % av stortingsrepresentanters 

godtgjørelse. Godtgjørelsen reguleres 1. januar. 
14.2.2   Ved avgang gis ordføreren godtgjørelse i samsvar med Stortingets regler for 
 fratredelsesytelse, etterlønn og feriepenger så langt det passer.  
14.2.3 Pensjonsordning for ordfører og for folkevalgte som har godtgjørelse 
 tilsvarende 1/3 av en full godtgjørelse, følger vedtak i K-sak 5/14, jf. pkt 14.8. 
 

14.3 Varaordfører 
14.3.1  Varaordførerens faste godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførerens 
 godtgjørelse.  
14.3.2 Dersom varaordføreren, under f.eks. ferier og sykdom, trer inn i ordførerens  
 sted i full stilling, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det  
 aktuelle tidsrom. 
14.3.3 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
14.3.4 I de tilfeller der varaordfører foretar vigsler eller deltar på statsborgerskaps-
 seremonier i ordførers sted, gis dobbel møtegodtgjørelse per dag. 
 

14.4 Andre verv 
14.4.1 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 5 % av ordførerens 
 godtgjørelse: 

 Formannskapets medlemmer unntatt ordfører 

 Leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 Leder av Hovedutvalg for helse og sosial 

 Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
 
14.4.2 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens   
 godtgjørelse: 

 Leder av administrasjonsutvalget 

 Leder av Plan- og byggekomiteen 

 Leder av Klima- og miljøutvalget 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
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14.4.3 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførerens   
 godtgjørelse: 

 Leder av kontrollutvalget 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
 
14.4.4 Alle gruppeledere gis en fast årlig godtgjørelse på 1 % av ordførerens   
 godtgjørelse. 
 

14.5 Faste godtgjørelser dekker også deltakelse på konferanser, kurs,  

 befaringer o.l. i forbindelse med vervet. 
 

14.6 Fravær på mer enn ¼ av møter fra verv med fast godtgjørelse trekkes  

 tilsvarende ved årsavregningen. 
 

14.7 Faste godtgjørelser utbetales månedlig. 

 

14.8  Pensjonsordning for folkevalgte, jf. K-sak 5/14 

1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i 
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter 
tilsvarende pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 
regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).  

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han 
har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse. 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %). 
 
 

VARIABLE GODTGJØRELSER 
 

14.9 Møtegodtgjørelse 
14.9.1 Møtegodtgjørelsen tilsvarer 0,1 % av ordførerens godtgjørelse. 

For ungdomsrådet tilsvarer møtegodtgjørelsen 0,05 %. 
14.9.2 Møtegodtgjørelse gis for kommunestyreverv og for verv som nevnt under pkt. 
 14.4.1 - 14.4.4, og for andre utvalg oppnevnt av kommunestyre, formannskap 
 eller hovedutvalg. 
14.9.3 Folkevalgte og representanter for organisasjoner som deltar i referanse-
 grupper/arbeidsgrupper, som er et ledd i kommunalt planleggingsarbeid, gis  
 møtegodtgjørelse.  
14.9.4 Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møte 
 godtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom  
 arbeidstiden. 
14.9.5 Møtegodtgjørelse gis også kommunens representanter i interkommunale  
 tillitsverv der ikke annen godtgjørelse er bestemt. Dette gjelder ikke ordfører  
 eller varaordfører som møter i ordførers fravær. 
14.9.6 Stedfortreder som møter på minst ¼ av møtene i verv med fast godtgjørelse  
 gis forholdsmessig del av den faste godtgjørelsen.  
14.9.7 Varamedlemmer som møter får møtegodtgjørelse. 
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14.9.8 Ledere i utvalg oppnevnt av kommunestyre, formannskap eller hovedutvalg  
 og som ikke får fast godtgjørelse, gis dobbel møtegodtgjørelse. 
14.9.9 Dobbel møtegodtgjørelse gis til medlem som fungerer i lederens sted. 
14.9.10 For heldagsmøter (minst 6 timer) gis dobbel møtegodtgjørelse. Befaringer 
 inngår som en del av møtet. 
14.9.11 For de verv som ikke har fast godtgjørelse honoreres befaringer som ikke er  
 lagt før eller etter møte, konferanser, kurs o.l. etter sats for møtegodtgjørelse. 
14.9.12 Begrensninger:  

 Sammenhengende møter i personidentiske utvalg godtgjøres som for ett 
møte. 

 Det gis ikke møtegodtgjørelse for telefonmøter.  
14.9.13 Variable møtegodtgjørelser utbetales i desember.   
 

14.10 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste m.m. 
 
14.10.1  Det ytes erstatning for tapt arbeidsinntekt som følge av møter som kvalifiserer 

 til møtegodtgjøring, jf. punkt 14.9. Det kan ytes erstatning for utgifter til 
 stedfortreder, vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør.   
 Ved bruk av avspasering eller feriedager gis ikke erstatning.  
 Erstatningen beregnes i prosentsatser av ordførerens godtgjøring på grunnlag 
 av antall timer i møtet og reisetid. 
 Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister m.fl. kan kreve erstatning 
 dersom de har hatt et reelt økonomisk tap. Beløp NAV trekker fra dagpenger, 
 arbeidsavklaringspenger e.l. som følge av arbeid som folkevalgt, kan erstattes. 
 Tap som er vanskelig å dokumentere, må sannsynliggjøres i egen skriftlig 
 begrunnelse. 

    

14.10.2  Udokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense.  
 Under 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,0875 % av ordførers godtgjørelse 
 Over 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,175 % av ordførers godtgjørelse  
 Dokumentasjonskrav:     

 Erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være. 

 Egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende og grupper nevnt under 
14.10.1. 

 

14.10.3  Dokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense.  
 Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,195 % av ordførers godtgjørelse 
 Over 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,389 % av ordførers godtgjørelse  
 Dokumentasjonskrav:  

 Konkret dokumentasjon på faktisk trekk i lønn, dvs. lønnslipp eller 
bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn på gjeldende dager. 

 Dokumentasjon på inntektstap, for eksempel firmaregnskap, ligningsattest 
eller lignende fra selvstendig næringsdrivende.  
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14.11 Kommunalt reiseregulativ 
 Alle folkevalgte har rett til skyss-, kost- og oppholdsgodtgjørelse etter de 
 regler som til en hver tid gjelder i kommunenes reiseregulativ, jf. Hovedavtalen. 

  

14.12 Telefon og abonnement 
 Ordføreren gis mobiltelefon i samsvar med Ås kommunes retningslinjer, og 

bredbåndsdekning. 
 

14.13  Nettbrett eller tilsvarende 
 Nettbrett gis til medlemmer av kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og 
 kontrollutvalg m.fl. Medlemmer som slutter i perioden, leverer inn sine 
 nettbrett. 
 

14.14 Aviser 
14.14.1 Kommunestyrets medlemmer tilbys abonnement av tidsskriftet Kommunal 

Rapport samt abonnement på lokale nyheter. 
14.14.2 Ordføreren gis abonnement av en riksavis i tillegg. 
 

14.15 Refusjon av utgifter til omsorgsvikar i hjemmet 
14.15.1 Dokumenterte utgifter til nødvendig omsorgsvikar i hjemmet i forbindelse med 
 kommunale møter og gruppemøter i forbindelse med disse, refunderes etter  
 regning. 
14.15.2 Det kan refunderes inntil kr 100 pr. time og maksimum kr 800 pr. dag.  
  

14.16 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret      
14.16.1 Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret   
 tilsvarer 27 % av ordførers godtgjørelse. 
14.16.2 Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
14.16.3  Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får  
 grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
14.16.4 Den årlige utbetaling skal skje i mars.  
 

14.17 Dispensasjoner/fortolkninger 
14.17.1  Dispensasjoner og tvilstilfeller om tolkninger av dette reglementet avgjøres av 
 ordfører. 
14.17.2  Ordførerens avgjørelser kan påklages til administrasjonsutvalgets politiske 
 medlemmer innen 3 uker etter at avgjørelsen er kjent. 
  


