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SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING  
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om ettergodtgjøring datert 05.11.2019 
Politisk reglementshefte vedtatt i K-sak 22/15, møte 26.03.2015 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger saken frem til kommunestyret uten innstilling. 
 
Saksutredning: 
Brit Kramprud Lundgård har vært ordfører i Øyer kommune i kommunestyreperioden  
2015 – 2019. Hun fratrådte som ordfører den 31.10.2019. 
 
Brit Kramprud Lundgård har permisjon fra sin stilling i Skattedirektoratet til 31.01.2020 og 
søker om etterlønn for perioden 01.11.2019 – 31.01.2020. 
 
Reglementsheftet som var gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019, punkt 4.1: 
Ettergodtgjøring 
Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøring gis for inntil tre 
måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling, uavhengig av arbeidsgiver, bortfaller 
ettergodtgjøringen etter 1 ½ måned. 
 
Øyer kommune vedtok i K-sak 120/19, møte 24.10.2019 å legge «Forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune» ut til offentlig høring. Forskriften 
vedtas endelig i kommunestyremøte 28.11.2019, og forskriften trer i kraft 31.10.2019 
 
Ny forskrift gjeldende fra 31.10.2019, § 3.9 (høringsutkast): 
Ettergodtgjøring 
Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøring gis for inntil tre 
måneder. Rettighetene i henhold til §§ 6.1 og 6.3 gjelder også i perioden for 
ettergodtgjøring.  
 
Kommunestyret kan etter søknad og på grunnlag av en konkret vurdering, forlenge 
ettergodtgjøringen, det vises i denne forbindelse til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 
punkt 3.2.1 og arbeidsmiljølovens § 15.3 for arbeidstakere.  
 
Retten til ettergodtgjøring avkortes krone for krone mot annet inntekt. Det samme gjelder 
for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter etter 
folketrygdlovens kapittel 19 og 20 anses ikke som inntekt i denne sammenhengen. 



 
Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser punkt 3.2.1: 
Hovedregel 
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra 
oppsigelsestidspunktet. 
Vedrørende eldre arbeidstakere mv., se arbeidsmiljøloven § 15-3 (3). 
 
Arbeidsmiljølovens § 15-3 (3): 
Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme 
virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at 
arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder 
etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst 
tre måneder. 
 
Vurdering: 
Ut fra reglementsheftet gjeldende for kommunestyreperioden 2015 - 2019 forstår 
kommunedirektøren det som at det gis etterlønn i tre måneder hvis avtroppende ordfører 
ikke har noen jobb å gå til. I dette tilfelle er det en frivillig forlengelse av permisjonstiden i 
eksisterende jobb som avtroppende ordfører kan gå inn i. Ut fra dette er det mest naturlig å 
innvilge ettergodtgjøring i 1,5 måneder. 
 
Ny forskrift om godtgjøring mm (høringsutkastet) er romsligere med hensyn til 
ettergodtgjøring.  
 
Kommunedirektøren legger fram saken uten innstilling. 
 


