Narvik kommune

Reglement for godtgjørelser til folkevalgte

Vedtatt 17.10.2019

1. Omfang
Dette reglementet gjelder for alle folkevalgte i Narvik i kommune. Reglementet gjelder
godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer, og for øvrige kommunale
ombudsvalgte som er valgt av kommunestyre og formannskap.
2. Generelle retningslinjer
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

Alle verv godtgjøres med en prosentsats av Basis dersom ikke annet fremgår
av godtgjørelsesreglementet eller vedtak i kommunestyret.
Basis settes til 100 % av godtgjørelse til ledere av Stortingets komiteer.
Godtgjørelsen revideres i takt med utviklingen i godtgjørelsen fastsatt av
Stortinget, og gjøres gjeldende samtidig som endringer trer i kraft for
Stortinget.
Regulativet gjelder ikke representanter for de ansatte som ikke har
stemmerett. Når ansatte i Narvik kommune, i kraft av sin stilling er valgt som
medlem eller innehar sekretærfunksjon i råd og utvalg, gis det ikke
møtegodtgjørelse.
Tillitsvalgte som ikke er frikjøpt og deltar i partssammensatt utvalg
godtgjøres etter samme satser som de øvrige politiske representanter.
Når kommunestyret eller formannskapet vedtar det særskilt, kan andre
ombudsvalgte enn de som er nevnt få godtgjørelse etter regulativet.

3. Definisjoner
3.1
3.2

3.3
3.4

Godtgjørelse: Er en økonomisk godtgjøring for arbeid som folkevalgt.
Frikjøp: Folkevalgte som frikjøpes fra sitt ordinære arbeid eller virke for å
utføre kommunalt tillitsverv. Frikjøpte folkevalgte forutsettes å benytte sin
tid til beste for Narvik kommune, og kan tildeles oppgaver av ordfører.
Frikjøpte må påregne å være tilgjengelige tilsvarende grad av frikjøp.
Erstatning for tap av inntekt: Erstatning til folkevalgte som taper inntekt
grunnet et kommunalt tillitsverv.
Partistøtte: Økonomisk tilskudd til hvert parti basert på antall representanter
i kommunestyret. Nivå fastsettes ved årlig budsjettbehandling.

4. Frikjøp
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Ordfører frikjøpes med 100 %.
Varaordfører frikjøpes med 100 %.
Det gis frikjøp til partilister med 10 % per representant.
Ledere av hovedutvalg gis frikjøp 20 %.
Frikjøpte folkevalgte meldes inn i kommunens pensjonsordning når vilkårene
for dette foreligger.
Frikjøpsordninger omtalt foran kan kombineres, men ikke slik at omfang av
frikjøp overstiger 100 %.
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4.7

Narvik kommune stiller kontorfasilitet til disposisjon for folkevalgte med
frikjøp fra og med 50 %.

5. Godtgjørelser og partistøtte
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11

Ordførers godtgjørelse utgjør 100 % av basis.
Varaordførers godtgjørelse utgjør 75 % av basis. Dersom varaordfører
overtar ordførers hele og fulle arbeids- og ansvarsområde ved sykdom eller
annet fravær med lengre varighet enn en måned (ikke ferie), utbetales 100
% av ordførers godtgjørelse fra 1. dag.
Frikjøpte politikere godtgjøres med 65 % av basis.
Det gis ikke møtegodtgjørelse til frikjøpte folkevalgte.
Godtgjøring til leder av kontrollutvalget utgjør 5 % av basis. Ledergodtgjøring
kommer i tillegg til møtegodtgjørelse.
Ledere av andre utvalg godtgjøres med dobbel møtegodtgjørelse.
Møtegodtgjørelse for pålagt deltakelse i møter utgjør 0,08 % av basis.
Krav om tapt arbeidsfortjeneste som er ulegitimert fastsettes til 0,1 % av
basis per dag.
Krav om tapt arbeidsfortjeneste som er legitimert godtgjøres oppad til 0,4 %
av basis per dag. Lønnsmottakere skal dokumentere lønnstrekk med
dokumentasjon fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende skal
dokumentere tapt arbeidsfortjeneste med dokumentasjon fra
ligningsmyndighetene / skatteattest.
Utgifter til stedfortreder, barnepass eller annen hjelp til pleie- og
omsorgstrengende i nærmeste familie dekkes med inntil 0,2 % av basis pr.
dag. Kravet må legitimeres.
Ved deltagelse på kurs/konferanser hvor den folkevalgte er utpekt som
deltaker av Narvik kommune, utbetales det godtgjørelse for tapt
arbeidsfortjeneste samt øvrige skyss- og kostgodtgjørelse i henhold til
kommunens reiseregulativ.

6. Reiser og diett
6.1

6.2
6.3

Folkevalgte forutsettes å benytte rutegående skyssmidler. Der det ikke er
mulig og hvor det ikke er satt opp felles transport, gis medlemmer og
varamedlemmer anledning til å nytte egen bil for reise i kommunens
tjeneste.
Godtgjørelse for skyss, diett og overnatting ytes etter statens reiseregulativ,
og på bakgrunn av regning.
Legitimerte utgifter til drosje kan dekkes i særskilte tilfeller.

7. Ettergodtgjøring
7.1

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om
ettergodtgjøring når de fratrer vervet.
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7.2

7.3
7.4
7.5

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.
Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår
fra.
Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke
anses som inntekt etter foranstående punkt.
Ettergodtgjøring kan gis inntil 3 måneder, og følger Stortingets retningslinjer
om praktisering av ettergodtgjøring så langt disse passer.
Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre tvilstilfeller.

8. Vedlegg
Dette vedlegget oppdateres og distribueres hver gang satsene oppdateres som følge av
endringer i godtgjøring til stortingsrepresentanter.
Satsene per 1. mai 2019 er:

Funksjon:
Ordfører
Varaordfører
Annet frikjøp, 10 % per repr.
Ledere, hovedutvalg
Ledere, andre organ
Leder kontrollutvalg

Frikjøp:
100
100
410

% av basis:
100
75
65

20 %
Dobbel møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse, alle organ
Dekning arbeidsfortjeneste, ulegitimert
Dekning arbeidsfortjeneste, legitimert
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65

Beløp:
1 057 157
792 868
687 152

5

137 430
1 692
52 858

0,08
0,10
0,40

846
1 057
4 229
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