
Reglement for folkevalgtes godtgjøring  
Alle prosent- og promillesatser relaterer seg til ordførerens godtgjøring. Utbetaling skjer 2 
ganger per år i juli og desember måned. 

ORDFØRER Kr.  906.928,-. i godtgjøring per år. 
Ingen møtegodtgjøring.  Ordførerens godtgjørelse fastsettes lik 
den som er fastsatt for stortingsrepresentanter. Godtgjørelsen 
reguleres årlig per 1. juli. Godtgjøringen utbetales med 
1/12/måned. 

VARAORDFØRER Lunner kommune inngår avtale om frikjøp med vedkommendes 
arbeidsgiver og dekker kostnadene til frikjøpet. Frikjøpet erstatter 
ordningen med betaling av tapt arbeidsfortjeneste og gir 
vedkommende anledning til å opprettholde sitt medlemskap i 
tjenestepensjons-ordning. Avtale inngås for 
kommunevalgperioden. 
 
Utvalget anbefaler at varaordfører blir frikjøpt 20 % (1 dag/uke i 
gjennomsnitt) fra sin sivile stilling for å ivareta vervet som 
varaordfører og andre folkevalgte verv der vedkommende møter på 
ordinær dagarbeidstid. Ordningen med godtgjøring for 
varaordførervervet bortfaller, men vedkommende mottar fastsatt 
møtegodtgjøring for møter i folkevalgte organer og evt. fast 
godtgjøring dersom vedkommende er valgt leder av organet. 

LEDER AV KONTROLL- 
UTVALG  

4%. Inntil halve godtgjøring kan tas ut som frikjøp fra ordinært 
arbeid. Møtegodtgjøring som øvrige medlemmer. 

LEDER AV KOMMUNESTYREKOMITE Møtegodtgjøring: 1,5 o/oo, avrundet til nærmeste kr.50,-. 

KOMMUNESTYRET, FORMANN -
SKAP/ADM.UTVALG, KONTROLL-
UTVALG, KOMMUNESTYRE-KOMITEER 
OG FOLKEVALGTE I 
TREPARTSORGANET  

Møtegodtgjøring til medlemmer: 1 o/oo, avrundet til nærmeste 
kr.50,-. 
Formannskapets medlemmer får ingen møtegodtgjørelse for møter 
i administrasjonsutvalg når disse avvikles i forkant av vanlige 
formannskapsmøter. 

NYE AD 
HOC - UTVALG  

Møtegodtgjøring for leder: 1 o/oo, avrundet til nærmeste kr.50,-. 
Møtegodtgjøring for medl.: ½ o/oo, avrundet til nærmeste kr.50,-. 

SAKSORDFØRERE Godtgjøring i form av frikjøp vil bli vurdert etter hvert som en 
henter erfaring. 

BARN OG UNGE- REPRESENTANT 
 i h.h.t. Plan- og bygningsloven  

Fast godtgjøring per år: kr. 8.000,-. Jf. Kommunestyrets vedtak i 
sin sak 50/09 den 17.09.2009. 

Andre politisk valgte representanter 
i råd, nemnder, utvalg og politiske 
representanter i andre utvalg som 
ikke har annen godtgjøring  

Møtegodtgjøring for leder: 1 o/oo, avrundet til nærmeste kr.50,-. 
Møtegodtgjøring for medlem ½ o/oo, avrundet til nærmeste 
kr.50,-. 

ETTERLØNN FOR FOLKEVALGT MED 
VERV PÅ HALV TID ELLER MER. 
 
 
 
 
ETTERLØNN forts. 

Etterlønn med 1,5 måneders godtgjøring tilstås da det ikke 
opparbeides feriepenger. Utbetales i sin helhet på 
fratredelsestidspunktet. 
 
Etterlønn for øvrig innvilges ved dokumentert tap av lønnsinntekt 
før inntreden/gjeninntreden i stilling eller ved dokumentert uttak 
av pensjon.  
Sistnevnte etterlønn fastsettes til ½ månedsgodtgjøring for hvert 
år man har innehatt vervet, men begrenses til maksimalt 3 hele 
kalendermåneder fom månedsskiftet etter at ordførervervet ble 
fratrådt. I fratredelsesmåneden utbetales ordinær 
månedsgodtgjøring. 



PENSJON Ordfører meldes inn i KLP. 

GRUPPELIVS- 
FORSIKRING 

Ordfører og andre heltidspolitikere omfattes av 
gruppelivsforsikring. Andre ombudsmenn som har faste årlige 
godtgjøringer, er forsikret som deltidsansatte, avhengig av antall 
arbeidstimer per uke som er lagt til grunn for godtgjøringen. 

OMSORGSARBEID 
- REFUSJON AV  
UTGIFTER  

Formannskapet fastsetter rammer for refusjon av utgifter til 
omsorgsarbeid. For tiden gjelder følgende: 
Faktiske utgifter refunderes, begrenset oppad til minste-lønns 
satsen voksen ufaglært arbeider kr. 144,62/time per 1.5.2016. 
Satsen reguleres automatisk årlig i henhold til sentralt 
tariffoppgjør, neste gang 1.5.2017. Ordningen gjelder for 
mindreårige barn (12 år) eller andre som den tillitsvalgte har 
omsorg for. Utgifter må legitimeres.  

TAPT ARBEIDS- 
FORTJENESTE  

1  Mot legitimasjon godtgjøres lønnsmottakere for faktisk tapt 
arbeidsfortjeneste, dog ikke utover 0,5% av ordførerens 
godtgjøring per møtedag inkl. feriegodtgjørelse. Som legitimasjon 
godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller 
kvittering for utgifter til stedfortreder, attestert av arbeidsgiver.  
 
Selvstendig næringsdrivende godtgjøres med inntil 0,5% av 
ordførerens godtgjøring per møtedag. Tap per dag blir utregnet 
etter brutto årsinntekt dividert med 260 dager. Grunnlaget for 
beregninger er attestert likningsutskrift eller en egenerklæring 
med utregning av inntektstap. Rådmannen skal godkjenne framlagt 
dokumentasjon på beregnet grunnlag for tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Følgende inntekter er ikke å betrakte som grunnlag for 
beregningen:  
Kapitalinntekter, inntekt av bolig og annen fast eiendom og 
møtegodtgjøring som politisk valgt ombud.  
 
2  Uten legitimasjon, men etter egenerklæring fra selvstendig 
næringsdrivende, studenter, hjemmeværende og arbeidsløse som 
ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon for tap i inntekt:  
Fravær av kortere varighet enn 5 timer:  
0,125%, avrundet til nærmeste kr.50,-.  
Fravær på 5 timer eller mer:  
0,25%, avrundet til nærmeste kr.50,-. 

DEKNING AV REISEUTGIFTER  Reiseutgifter dekkes etter det til enhver tid gjeldene kommunale 
reiseregulativ. 

MOBILTELEFON ORDFØRER Kommunen dekker utgifter til anskaffelse av telefon, abonnement 
og samtaleavgift. 

ABONNEMENT DAGS - 
AVIS TIL ORDFØRER  

Abonnement for en avis til ordfører dekkes etter ordførerens eget 
valg. 

UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGT 
SOM DISPONERER KOMMUNAL IPAD 

Kommunen dekker anskaffelses- og driftsutgifter til iPAD herunder 
internettabonnement. 

 
Dersom et medlem av folkevalgt organ og som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre 
enn 2/3 av det antall møter organet har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste 
godtgjøringen med 50 %.  
 
Vår ref.: 14/19-1 
 


