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Reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019  
 
Reglementets virkemåte og målsetting 
 
§1 Hvem reglementet gjelder for 
Medlemmer av kommunestyre og politisk valgte medlemmer av andre kommunale utvalg, 
styrer, nemnder (herunder plankomite/byggekomite) og råd, som ikke får godtgjøring av 
andre instanser i hht. lover og regler, tilstås godtgjøring av kommunen etter dette reglement. 
 
Representanter i kommunale utvalg o.l. oppnevnt av institusjoner eller organisasjoner, tilstås 
godtgjøring etter reglementet. 
 
§2 Typer godtgjøring som ytes 
2.1. Reglementet tar sikte på: 

 å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av ombudsvalgte 

 å yte kompensasjon for tap av arbeidsinntekt 

 å dekke de reelle utgiftene forbundet med tillitsvervet 

  
2.2. Reglementet omfatter følgende typer godtgjøring: 
 I Møtegodtgjøring 
 II Faste godtgjørelser 
 III Erstatning for tap av arbeidsinntekt 
 IV Kostgodtgjøring, nattillegg og skyssgodtgjøring 
 
§3 Når reglementet gjelder 
3.1. Godtgjøring etter reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalg/den nemnd 
vedkommende er valgt inn i. 
 
3.2. Kommunale ombudsvalgte som av ordfører, formannskap, utvalg helse og oppvekst eller 
kontrollutvalg blir pålagt å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha 
godtgjøring etter reglementets §2.2 pkt. II og III. 
 
3.3 Kommunale ombudsmenn som av kommunestyret blir valgt til å representere kommunen 

i interkommunale råd og utvalg gis møtegodtgjørelse etter reglementets § 2.2 pkt. I.  

 
 
Arbeidsgodtgjøring generelt 
§4 Arbeidsgodtgjøringens inndeling og hva den dekker 
Godtgjøring for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, utbetales som 
en godtgjøring knyttet til det enkelte møte i kommunal regi, for en del særlig byrdefulle 
tillitsverv (jfr. §5) ytes i tillegg en årlig godtgjøring. 
 
Godtgjøringen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter, til forberedelse, 
eventuelt oppfølging av saker samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt 
behandlet i reglementet. 
 
§5 Fast årlig godtgjøring og møtegodtgjøring 
Ordfører på heltid 
Med virkning fra 1.januar 2016 fastsettes ordførerens godtgjøring til en hver tid til 85% av 
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stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøring inkluderer all møtegodtgjøring i 
kommunale utvalg/nemnder/styrer og råd. 
 
Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører utbetales ettergodtgjørelse i 3 måneder, 
forutsatt at ordfører ikke går over i annen virksomhet/lønnet arbeid.  
 
Varaordfører 
Årlig godtgjøring som fastsettes av kommunestyret, tilsvarende 10% av ordførerens 
godtgjøring. Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale 
utvalg/nemnder/styrer og råd, samt fast årlig godtgjøring til formannskapet. 
 
 
Møtegodtgjøring 
Kommunestyre, formannskap, utvalg for helse/oppvekst   og kontrollutvalg: 
kr. 325,- pr. møte. 
Øvrige utvalg, komiteer: kr. 175,- pr. møte. 
 
Fast årlig godtgjøring – utbetales i tillegg til møtegodtgjørelse 
5.4.1. Øvrige formannskapsmedlemmer: fast årlig godtgjøring kr. 9.000,- 
5.4.2. Medlemmer av utvalg for helse/oppvekst (ekskl. leder): fast årlig godtgjøring kr. 5.000,- 
5.4.3. Leder for kontrollutvalg: Fast årlig godtgjøring kr. 5.000,- 
5.4.4. Leder for utvalget helse/oppvekst Fast årlig godtgjøring kr. 7.000,- 
5.4.5. Leder i faste underutvalg: Fast årlig godtgjøring Dobbel møtegodtgj. pr. møte 
5.4.6. I tillegg til godtgjøring som leder under pkt. 5.4.3. og 5.4.4. betales møtegodtgjøring. 
 
a) Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det 
antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 
50%. 
 
Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50% 
av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rette til full 
fast godtgjøring. 
 
Direkte utgifter forbundet med ivaretakelse av tillitsvervet 
§6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt 
Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som nevnt i §1 som har 
lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt legitimert tap, iht. arbeidsgivers/bedriften 
gjeldende avtaleverker. 
Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn og sende refusjonskrav på den lønn som er utbetalt 
til vedkommende. 
 
Det må her presiseres følgende: 
1. Refusjonskravet gjelder kun refusjon av lønnsutgifter og sosiale utgifter på vedkommende 
ansatt. 
 
2. Der vedkommende har mulighet til å tiltre jobben i løpet av møtedagen, skal det kun 
refunderes lønn for det faktiske tidsrommet som møtet varer. Avslutningstidspunkt skal 
heretter føres inn i protokollen. 
 
3. For kommunalt ansatte gjelder bestemmelser innarbeidet i permisjonsreglementet, jfr. 
§5.1. 
 
Selvstendig næringsdrivende får utbetalt erstatning for tap av arbeidsinntekt, kr. 1.500,- pr. 
dag (ulegitimert). 



3 
Reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019. Vedtatt 16.12.15 k.sak 114/15, 
Sist revidert k.sak 36/19 

 
Ombudsmenn uten lønnsinntekt, får utbetalt kr. 1.000,- pr. dag uten legitimasjon av tapets 
størrelse. 
 
Dekning av utgifter til eventuell stedfortreder, (husmorvikar, landbruksvikar, omsorgsvikar, 
barnepass) utbetales med kr. 1.000 pr. dag. Dokumenterte utgifter utover dette beløpet 
fastsettes på basis av skriftlig redegjøring. Herunder også arbeidsgiveravgift. 
 
Gruppemøter før kommunestyremøter: 
Samme ordning som under punkt 6.1. og 6.2. tilstås også for gruppemøter i partiene i forkant 
av ordinære møter i kommunestyret, dog bare for faste medlemmer og de varamedlemmer 
som skal møte i kommunestyremøtet. 
 
§7 Kostgodtgjøring 
Kostgjøring m.v. utbetales i hht. kommunens gjeldende reiseregulativ. 
 
§8 Servering på kommunestyremøter 
Saltdal kommune dekker utgiftene til en enkel servering for møtedeltakerne på 
kommunestyremøtene. 
 
§9 Reisegodtgjørelse 
Reisegodtgjørelse til møter og liknende innenfor kommunens grenser godtgjøres i henhold til 
kommunens reiseregulativ. Reisegodtgjørelsen dekkes tur/retur fra vedkommendes fast 
bopel til møtet. 
 
Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig grad samordnes. 
 
For kommunale ombudsmenn som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser (f.eks. 
studenter), tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører. 
For kommunale ombud som deltar i møter o.l. utenfor kommunens grenser, dekkes 
skyssutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ. 
 
§10 Utbetaling 
Utbetaling skjer slik: 
- Møtegodtgjørelser utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember 
- Faste årlige godtgjørelser utbetales uoppfordret 1 gang i året i desember 
- Ordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret med 1/12 i måneden 
- Varaordførergodtgjørelsen utbetales uoppfordret hvert halvår i juni og desember 
- Tapt arbeidsfortjeneste, kost- og reiseutgifter utbetales fortløpende etter regning fra det 
enkelte ombud. Ombudene har selv ansvar for å sende inn krav om tapt 
arbeidsfortjeneste, evt. med nødvendig dokumentasjon. Refusjon av lønnsutgifter til 
arbeidsgiver utbetales etter regning. 
 
§11 Andre bestemmelser 
Telefongodtgjørelse 
Ordførerens telefongodtgjørelse fastsettes i hht. kommunens vedtatte telefonreglement. 
 
Pensjonsordning 
Ordføreren er innmeldt i pensjonsordningen for ombudsmenn 
Reglementets varighet 
Reglementet gjelder fra 01.01.16. Reglementet revideres innen første halvår av hver 
valgperiode. 
 


