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§ 1. Formål 
Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjørelsen og utgiftsdekningen til de folkevalgte i 

Flekkefjord kommune i forbindelse med deres verv i kommunen. 

§ 2. Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap 
Den som har et kommunalt tillitsverv i Flekkefjord kommune har krav på: 

a) Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. 

b) Dekning av utgifter som følge av vervet, også utgifter til andre for å utføre nødvendige 

arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver man i forbindelse med utførelsen 

av vervet ikke selv kan utføre. 

c) Erstatning for tapt inntekt som følge av vervet. 

 

Krav etter første ledd sendes til politikk@flekkefjord.kommune.no så snart som mulig og senest en 

måned etter at kravet oppstod. Kravet skal dokumenteres. Krav etter første ledd bokstav b) eller c) 

som ikke kan dokumenteres, dekkes likevel dersom utgiftene eller tapet er sannsynliggjort på 

annen måte. 

§ 3. Utmåling av utgifter og økonomisk tap 
a. Godtgjøring for skyss, kost og overnatting 

Godtgjøring for skyss, kost og overnatting i forbindelse med utføring av vervet etter § 2 første ledd 

bokstav a, dekkes i henhold til kommunens reiseregulativ og vil gjelde: 

• Ordinære møter medlemmet deltar i. 

• Møter, konferanser og kurs hvor en representerer kommunen. 

• Styre- og representantskaps møter i aksjeselskap hvor en er valgt inn som kommunens 

representant og aktiviteter for medlemmer i slike organer. 

Kostnader knyttet til gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe og andre 

sammenhenger hvor en representerer partiet eller gruppen, dekkes ikke. 

 

b. Refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid 

Dokumenterte utgifter etter § 2 første ledd bokstav b) dekkes med kr. 150 pr. time og for 

udokumenterte utgifter med inntil kr. 500, - pr. dag. Omsorgsutgifter og utlegg til stedfortredere 

kan ikke kreves dersom det er utført av ektefelle/samboer eller egne barn. 
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c. Dokumentert tap av inntekt 

Erstatning for dokumentert tap av inntekt etter § 2 første ledd bokstav c) dekkes med inntil kr 

2.625 pr. dag og kr 350.- pr. time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon. 

Som legitimasjon for dokumentert tap kreves: 

• Erklæring fra arbeidsgiver på lønnstapets størrelse, inkl. feriepenger. 

• For selvstendig næringsdrivende: Attest fra ligningsmyndighet over siste lignings 

pensjonsgivende inntekt. 

 

Dagsatsen beregnes ved å dividere beløpet med 230 og timesatsen beregnet ut fra 7,5 timers dag. 

 

d. Ikke dokumentert tap av inntekt 

Dersom det kan sannsynliggjøres at det foreligger inntektstap, kan dette dekkes som ikke 

dokumentert tap av inntekt. 

Erstatning for ikke dokumentert tap av inntekt kan dekkes med inntil kr 1200, - pr. dag og kr. 150 

pr. time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon. 

Utgiftene her refererer seg til tidsrommet for utøvelse av det kommunale vervet. 

§ 4. Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt tillitsverv i Flekkefjord kommune har krav på godtgjøring for sitt arbeid 

etter følgende satser: 

Utvalg, organer Medlem/varamedlem 
pr. møte kr. 

Leder pr. 
møte kr. 

Fast årlig 
godtgjørelse for 
medlemmer kr. 

Fast årlig 
godtgjørelse for 
leder kr. 

Bystyret Sats 2    

Formannskap Sats 3  Sats 6  

Utvalg for samfunn 
og utvalg for 
oppvekst, kultur og 
helse 

Sats 3 Sats 3 Sats 5 Sats 6 

Kontrollutvalg Sats 3 Sats 3 Sats 4 Sats 5 

Forhandlingsutvalg Sats 3 Sats 3 Sats 5 Sats 5 

Administrasjonsutvalg Sats 3 Sats 3   

Utvalg for skog og 
landbruk 

Sats 3 Sats 3 Sats 5 Sats 6 

Eldreråd Sats 1 Sats 1  Sats 5 

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Sats 1 Sats 1  Sats 5 

Utvalg for fisk og vilt Sats 1 Sats 1  Sats 5 
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Klagenemnd 
(eiendomsskatt) 

Sats 1 Sats 1  Sats 5 

Sakkyndig nemnd Sats 1 Sats 1  Sats 5 

Ungdomsrådet Sats 1 Sats 1  Sats 5 

Andre utvalg, styrer, 
organer 

Sats 1 Sats 1   

Gruppelederne    Sats 7 

 

Sats 1.0,5 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 469,-) 

Sats 2.1,1 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 1032,-) 

Sats 3.1,6 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 1502,-) 

Sats 4.2,7 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 2534,-) 

Sats 5 5,3 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 4975,-) 

Sats 6. 10,7 ‰ av ordførerens godtgjørelse (kr. 10 043,-) 

Sats 7. 3 % av ordførerens godtgjørelse (kr. 28 158,-) 

 

• Det utbetales ikke møtegodtgjørelser for møter i flere utvalg når disse møtene avholdes 

umiddelbart før eller etter møter i andre utvalg. Dette gjelder imidlertid ikke for møter i 

bystyret. 

• Kommunalt ansatte arbeidstakere som er valgt inn som medlem i et kommunalt organ, 

utvalg i henhold til oversikten ovenfor har rett til samme godtgjøring som andre 

medlemmer såfremt vervet ikke har direkte tilknytning til vedkommende sitt ordinære 

arbeidsområde/stilling. 

• Folkevalgte medlemmer av interkommunale eller private foretak hvor vedtekter eller 

lovverk krever en folkevalgt representasjon, har krav på godtgjøring fra kommunen såfremt 

de ikke mottar godtgjørelse fra styret eller organet hvor de representert. Sats for slik 

deltakelse er kr. 500,- pr. møte. 

 

§ 5. Godtgjørelse ved frikjøp og andre ordninger for ordføreren 
Folkevalgte som frikjøpes fra ordinært arbeid, mottar en fast godtgjørelse i stedet for dekning av 

tapt inntekt etter § 2 og arbeidsgodtgjøring etter § 4. 

Ordføreren frikjøpes i 100% stilling. Godtgjøringen settes til 95% av godtgjøringen til 

stortingsrepresentantene og reguleres i tråd med deres godtgjøring. 

I tillegg til godtgjørelsen gjelder følgende betingelser for ordføreren i Flekkefjord kommune: 

• Medlemskap i Flekkefjord kommunale pensjonskasse. 
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• Ved sykdom rett til sykepenger på lik linje med ansatte i kommunen. Flekkefjord kommune 

betaler sykepenger tilsvarende full godtgjøring de første 16 dagene. Ved sykdom utover 16 

dager og ved ulike permisjoner mottar ordføreren sykepenger, omsorgspenger og 

forelderpenger direkte fra NAV. Kommunen utbetaler evt. differanse mellom full 

godtgjøring og maks utbetaling fra NAV. 

• Innmeldelse i kommunens yrkesskadeforsikring. 

• Rett på permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10 og 12- 12 og 12-15. 

Søknader avgjøres av formannskapet. 

• Etter godtgjørelse på 1 ½ måned fra fratredelsen og inntil 3 måneder dersom en ikke går 

inn i nytt arbeid ved fratredelsen. 

§ 6. Godtgjørelse til varaordfører 
Varaordføreren mottar en fast godtgjørelse i stedet for dekning av tapt inntekt etter og 

arbeidsgodtgjøring Godtgjørelsen inkluder deltakelse i bystyret, formannskapet og andre utvalg.  

 

Varaordførerens godtgjørelse settes til 14% av ordførerens godtgjørelse. Varaordføreren tilstås 

ingen ettergodtgjøring etter fratredelse. 

§ 7. Godtgjørelse til gruppeleder 
Gruppeleder får en årlig godtgjørelse etter sats 7 

§ 8. Klagesaker 
Formannskapet er tillagt avgjørelsesmyndighet knyttet til tolkning eller klagesaker i forhold til 

forskriften 

§ 9. Ikrafttredelse og revisjon 
Forskriften trer i kraft 17.06.21 og revideres i det fjerde året i hver bystyreperiode. 


