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MØTEGODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE 
 

Navn Adresse Fødselsnr Bankkonto 

 

 

 

   

 

 

 

Utvalg Dato Sats Antall 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUM    
 

Utbetales 2 ganger pr. år juni og desember. Frist for innlevering den 20. i mnd før utbetaling. 

Leveres til attestasjon og anvisning før utbetaling. 

 

 

Dato/Underskrift: ________   __________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Attestert: ______________________ Anvist: _____________________ 

 

Konto: _____________________ 

 



GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE – REGLEMENT 

1.3  MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER 

1.3.1  Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de 
deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 

1.4  MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET 

1.4.1  Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. 
Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. 

1.5  GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER 

1.5.1  Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr. 30.000,-. 
1.5.2 Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, 

utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. 
1.5.3  Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg 

oppdeles i 2 kategorier: 

Kategori 1:  1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. 
Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen. 

Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene 
Kontrollutvalg 
Klagenemnd 

Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. 
Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen. 

Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget 
Takstutvalget 
Skjønnsmannsutvalget 
Eldrerådet 
Tverrpolitisk utvalg 
Ungdomsrådet 
Lokalt Barneombud 

1.5.4  Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer 
utbetales følgende møtegodtgjørelse: 

- for møter inntil 8 timer kr.360,- 
- for møter over 8 timer kr.900,- 

Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter. 

1.5.5  Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en 
godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske 
utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte. 

1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT 

1.6.1  Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- 
pr. møte. For andre Ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 
timer dekkes det med kr. 700,-. 

1.6.2  Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- 
Finnmark i hht regulativ. 

 


