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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE – OFFENTLIG HØRING  
 
Vedlegg: 
Forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune, bearbeidet 
etter K-sak 88/19, møte 26.09.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Någjeldende reglement for utgiftsdekning/godtgjøringer for folkevalgte, punkt 4 i 

politisk reglementshefte Øyer kommune  
 KS sin veileder: Økonomiske vilkår for folkevalgte 
 K-sak 80/19, møte 29.08.2019 – Saksutvalg for politisk organisering mm: Første 

delrapport, tema 2 – Politisk organisering.  
 
Sammendrag: 
Saksutvalget for politisk organisering mm legger utkast til forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm fram for kommunestyret. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I henhold til kommunelovens LOV-2018-06-22-83 § 8.4 skal godtgjøringer til folkevalgte 
reguleres gjennom forskrift. For å få forskriften formelt på plass til konstitueringen av nytt 
kommunestyre har saksutvalget for politisk organisering mm (SU) tatt denne delen ut av det 
politiske reglementsheftet, og prioritert arbeidet med utkast til forskrift. Kommunestyret 
vedtok imidlertid å sende saken tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre 
behandling. Bearbeidet versjon legges nå fram for kommunestyret.   
 
Arbeidet med forskriften 
Som følge av forskriftsfestingen av dette temaet er strukturen på forskriften noe annerledes 
enn dagens reglement. Innholdet er oppdatert etter vedtak om ny politisk organisering. 
Satser er justert, tilnærmet i samsvar med pris- og lønnsvekst i perioden fra forrige 
justering. SU har benyttet seg av KS sin veileder «Økonomiske vilkår for folkevalgte» i 
arbeidet med forskriften.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Innholdet i forskriften gir ingen administrative konsekvenser, administrasjonens oppfølging 
blir tilnærmet lik dagens situasjon.  
 
Det er vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av forslag til forskrift. Det er færre 
kommunestyremedlemmer, men samtlige sitter i et utvalg, i tillegg til i kommunestyret. 



Dette gir økt fast godtgjøring på 4 % av ordførerens godtgjøring, ca kr 55.000 pr år i økt 
utgift. Antallet utbetalinger av variabel møtegodtgjøring er beregnet å gå noe ned, 
nedgangen er beregnet å tilsvare økte utgifter som følge av økt sats pr møte.  Med flere 
møter på dagtid forventes en økning av utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. Dersom det 
legges til grunn at omfanget av utbetalinger av tapt arbeidsfortjeneste blir på samme nivå 
som i 2018, vil en økning av satsene for dokumentert og udokumentert tap på ca 14 % gi en 
utgiftsvekst på ca kr 30.000. Samlet sett gir dette en merutgift på ca kr 85.000 pr år.     
 
Vurdering: 
SU mener utkast til forskrift regulerer på en god måte de godtgjøringer Øyer kommunes 
folkevalgte bør motta for sin innsats. Variasjonen i den faste godtgjøringen speiler de ulike 
vervenes arbeidsbelastning. Gjennom den variable møtegodtgjøringen dekkes forberedelser 
til møter, deltakelse i møtene mm. I § 7 i forskriften reguleres andre arbeidsvilkår. 
Erstatningen for tap i arbeidsinntekt mv gjør at det bare i spesielle tilfelle vil være 
folkevalgte som lider økonomisk tap.  
 
Ordfører sine økonomiske interesser er godt ivaretatt ved innmelding i den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for ansatte, ved å ha samme rett til sykepenger og ytelser ved 
yrkesskade som ansatte i kommunen og gjennom reglene om ettergodtgjøring.  
 
Rådmannens kommentar: 
Saksutvalget foreslår i § 6.1 at ordføreren omfattes av den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for de ansatte. Dette er et godt forslag som rådmannen støtter 
og som er vanlig i de aller fleste kommunene og som har vært praktisert i Øyer de siste 
valgperiodene. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 16/14, møte 27.03.2014, at ordføreren skal være innmeldt i 
pensjonsordningen for folkevalgte etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter 
(Folkevalgtordningen). Ordføreren for perioden 2011 – 2015 ble overført fra 
Folkevalgtordningen til den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte 
(Fellesordningen) 01.01.2014. Det ble ikke foretatt noen endringer i tilknytningen for 
vedkommende etter K-sak 16/14. Denne ordningen ble videreført for ny ordfører, Brit 
Kramprud Lundgård, fra 2015 og ut perioden. Prinsipielt burde endringen blitt lagt fram som 
egen sak for kommunestyret. Det er likevel en fornuftig endring fordi fellesordningen 
(tjenestepensjonsordningen for tilsatte) er rimeligere for kommunen og en bedre ordning 
for ordfører.  
 
Rådmannen slutter seg til saksutvalgets øvrige vurderinger og forslag til vedtak.  
  
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt 
i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 



Brit K. Lundgård  
Leder av saksutvalget 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 88/19 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om forskriften la opp til innskjerping i reglementet for 
godtgjøringer, da han har oppfattet det slik at dagens praksis var at alle fikk 1 % godtgjøring 
som kommunestyrerepresentanter i tillegg til godtgjøring i utvalgene.  
 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og 
videre behandling. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre behandling. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.10.2019 sak 120/19 
 
Behandling: 
Saksutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt 
i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 
Det har ikke kommet inn noen innspill i høringsperioden. 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar etter høring forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune. Forskriften trer i kraft fra 31.10.2019 og gjelder for 
valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt 
i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  


