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Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i 
Indre Fosen kommune 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Indre Fosen kommune legger godtgjøringsreglement, vedtatt av 

kommunestyret 5.11.2019, til grunn som forslag til forskrift for godtgjøring av 
folkevalgte i Indre Fosen kommune. 

2. Kommunestyret vedtar å legge ut forslag til Forskrift om folkevalgtes 
godtgjøring og velferdsgoder i Indre Fosen kommune på høring i henhold til 
forvaltningsloven § 37. Høringsfristen settes til 14. november 2020. 

3. Høringsuttalelser skal meddeles skriftlig til Indre Fosen kommune. 
 
 
 
 

Oppsummering: 
Viser til sak 59/2020 i kommunestyret 10.9.2020 og sak 6/2020 i administrasjonsutvalget sitt 
møte 5.10.2020.  

Den 5.11.2019 ble det i sak 104/2019 vedtatt revidering av reglement for godtgjøring og 
utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune. Godtgjøringene for inneværende 
kommunestyreperiode ble vedtatt som et reglement, og ikke som en forskrift slik det skulle 
vært.  

Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019, krever at kommunestyret eller fylkestinget 
skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), 
arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8- 10). 

Formålet med saken er å få nåværende godtgjøringsregler over i forskrifts form. Saken 
handler ikke om godtgjøringens nivå, og det forslås ingen realitetsendringer. 

Et enstemmig administrasjonsutvalg vedtok følgende 5.10.2020: 

1. Administrasjonsutvalget sender Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Indre Fosen kommune til behandling i kommunestyret med følgende 
endringer: 

a. § 2-4. Varaordfører, siste setning i tredje avsnitt slettes: Tapt 
arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldene satser dersom samlet arbeidsfravær 
overstiger 50 prosent stilling per år. 



b. § 6-1. Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv, siste avsnitt slettes, jf. § 7. om 
feriepenger: Ordningen med en måneds ettergodtgjøring som kompensasjon 
for tapte feriepenger kommer i tillegg. 

c. § 8-1. Rett til permisjoner, nytt avsnitt legges til: Velferdspermisjon til andre 
formål kan etter søknad innvilges ulønnet for en begrenset periode, forutsatt 
at stedfortreder er tilgjengelig og at permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for 
driften og kommunens forpliktelser.  

 

 

Saksutredning 
Forslag til forskrift er utarbeidet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
brev og hjelpedokument dat. 04.12.2019, jf. vedlegg 2 og 3, og ny kommunelov kap. 8, 
Rettigheter og plikter for folkevalgte.  

Teksten i paragrafene i nåværende godtgjøringsreglement er endret noe, bl.a. i forhold til 
formkravene til forskrifter. I kommuneloven § 8-3 tredje ledd kreves det at kommunestyret gir 
forskrift om erstatning for tap av inntekt, både for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap.  

Det nye lovkravet om forskrift medfører at forslaget må sendes på høring i tråd med reglene i 
forvaltningsloven § 37. Det betyr at forslaget legges ut til høring på kommunens hjemmeside 
og det gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. 
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette 
frist for å gi uttalelse. (Forvaltningsloven i kommunene, veiledning og kommentarer, kap. VII 
Om forskrifter, s. 597). 

Forskriften ble behandlet i administrasjonsutvalget 24.8.20 og ble vedtatt oversendt til 
kommunestyret for behandling i møte 10.9.2020. Kommunestyret vedtok i sak 59/2020 å 
sende saken tilbake til administrasjonsutvalget for ny behandling, da det var behov for å 
klargjøre enkelte avsnitt i § 2 om godtgjøring og § 8 om permisjoner. 

Relevante lover og forskrifter: 
 Kommuneloven kap. 8, om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
 Arbeidsmiljøloven kap. 12, om rett til permisjon. 
 Forvaltningsloven kap. 7, om forskrifter.


