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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 
 
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 legges ut på offentlig høring etter 
behandling i kommunestyret og vedtas i konstituerende møte i kommunestyret 31.10.2019 
og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. Forskriften trer i kraft 31.10.2019. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I henhold til kommunelovens LOV-2018-06-22-83 § 8.4 skal godtgjøringer til folkevalgte 
reguleres gjennom forskrift. For å få forskriften 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.  
 
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 svært vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av forslag til forskrift. På 
grunn av færre kommunestyremedlemmer, vil antallet medlemmer som utløser fast 
godtgjøring bli uforandret selv om det opprettes et nytt utvalg. Av samme årsak er antallet 
variabel møtegodtgjøring-utbetalinger 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.    
 
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: 
Rådmannen slutter seg til saksutvalgets vurderinger.  
  
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i 
Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i konstituerende møte i kommunestyret 
31.10.2019 og trer i kraft fra den samme datoen. 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård  
Leder av saksutvalget


