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REGULATIV FOR FOLKEVALGTE I HEMNE KOMMUNE PR. 01.05.2018
Godtgjøring til folkevalgte i Hemne kommune tar f.o.m. 01.01.2012 utgangspunkt i, og beregnes
ut fra, den faste årlige godtgjørelsen for Stortingsrepresentanter (k.sak 105/11.).
Godtgjørelsen for stortingsrepresentantene er pr. 01.05.2018 kr. 956 463,- pr. år.
Vedtak i Kommunestyret 9.desember 2014 sak 86/14:
Reglementet for godtgjøring folkevalgte» endres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak.
 Godtgjøring varaordfører settes til 15 % av ordførers godtgjøring
 Formannskapets faste årlige godtgjøring settes til 3 % av ordførers godtgjøring
Vedtak i Kommunestyret 17.desember 2015 sak 110/15:

 Reglementet for godtgjøring folkevalgte endres i henhold til kommunestyrets vedtak.
Dvs. Godtgjøring folkevalgte reduseres med 10 %

1. GODTGJØRING KOMMUNESTYREREPRESENTANTENE.
Samtlige møtende medlemmer av kommunestyret, unntatt ordfører og varaordfører, tilstås en
godtgjøring på 1 0/00 av ordførers lønn f.t. kr. 860,- pr. møte, uavhengig av møtets varighet.
Gjeldende fra 1.5.2018.
Lignende godtgjøring tilstås også varamedlemmer i kommunestyret som møter for en bestemt sak
eller fra et bestemt tidspunkt.

2. GODTGJØRING ORDFØRER.
Ordførervervet er et heltidsverv, godtgjøring settes til 90% av stortingsrepresentantenes
godtgjøring. Pr. 1.5.2018 er denne kr. 860 817,- pr. år.
Godtgjørelsen dekker alle gjøremål som ordfører.
Ved utløpet av valgperioden tilstås ordføreren en etterlønn i 1,5 mnd. som kompensasjon for
manglende feriepenger, eller i 3 mnd. Dersom ordføreren ikke har en jobb å gå til.
Ved sykdom mottar ordfører godtgjørelse etter de samme prinsipper som for en ordinær
arbeidstaker.
Hemne kommune har egne avtale med KLP m.h.t. pensjonsordning som ordfører.

3. GODTGJØRING VARAORDFØRER.
Varaordfører tilstås en årlig godtgjøring tilsvarende 15% av ordførers godtgjøring, ekskl. sos. utg.
Godtgjøringen dekker alle gjøremål som varaordfører.
Pr. 1.5.2018 utgjør denne kr. 129 122,- pr. år.

4. GODTGJØRING FORMANNSKAPSMEDLEMMER.
Formannskapets faste medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, tilstås en fast årlig
godtgjøring tilsvarende 3% av ordførers godtgjøring, ekskl. sos. utg.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 25 825,- pr. år.
Ved permisjoner eller fravær utover 25% reduseres den faste godtgjørelsen.

5. LEDERGODTGJØRELSE.
Ledere av Driftsutvalg og Kontrollutvalg tilstås en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 2,5% av
ordførers godtgjøring.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 21 520,- pr. år.
Leder for Sakkyndig nemnd eiendomsskatt tilstås en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 1,5% av
ordførers godtgjøring.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 12 912,- pr. år.
Ledere av Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede tilstås en årlig godtgjøring
på 0,5% av ordførers godtgjøring.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 4 304,- pr. år.

5.1 LEDERGODTGJØRING INTERKOMMUNALE SELSKAP.
I de tilfeller hvor Hemne kommunes representanter velges som leder av styret i interkom. selskap
der kommunen har eierandel, tilstås lederen en ledergodtgjørelse tilsvarende 2,5% av ordførers
godtgjøring, ekskl. sos. utg.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 21 520,- pr. år.
Dobbelt-godtgjørelse, dvs. godtgjøring både fra vedk. selskap og Hemne kommune, skal ikke
forekomme. Det er den enkelte representants ansvar, sammen med selskapet, å påse at dette ikke
forekommer.

6. MØTEGODTGJØRING.
Samtlige møtende medlemmer i formannskap, driftsutvalg og andre styrer/råd/utvalg som
oppnevnes av kommunestyret, formannskap eller driftsutvalg, tilstås en møtegodtgjøring
tilsvarende 0,25 0/00 av ordførers godtgjøring, ekskl. sos. utg.
Pr. 1.5.2018 utgjør dette kr. 215,- pr. time.
Ordfører og varaordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse. Timetallet avrundes til nærmeste hele
time.
Tilsvarende gjelder møter eller andre former for samlinger etter innkalling eller invitasjon fra
ordfører eller rådmann.
Varamedlemmer som møter i et utvalg for en bestemt sak tilstås en møtegodtgjørelse pr. time. Det
skal godtgjøres for min. 2 timer.
Der hvor ansatte møter i møter ut fra et partsforhold som er hjemlet i lov og/eller avtaler, har de
den samme rett til møtegodtgjørelse som de folkevalgte medlemmene, dersom møtene avholdes
utenfor den ordinære arbeidstiden.

Utvalgets leder eller sekretær fører oversikt over hvem som skal tilstås møtegodtgjøring, og for
hvor mange timer slik godtgjøring skal ytes.
Denne oversikten leveres rådmannskontoret som besørger utfylling og anvisning av lønnsbilag.
Møtegodtgjøring tilstås også Kommunalt råd for funksjonshemmede, iflg. Vedtak i k.sak 9/12,
24.01.12.

6.1 MØTEGODTGJØRING INTERKOMMUNALE SELSKAP.
Hemne kommunes representant(er) til representantskapene i interkommunale selskap hvor
kommunen har eierandel tilstås møtegodtgjøring etter bestemmelsene i pkt. 6. Godtgjøring
utbetales etter oppgave tilsendt fra selskapet etter hvert møte.
Samme vilkår gjelder også for eventuelle styrerepresentanter fra Hemne kommune i selskapet.
Dekning av skyssutgifter og eventuelle tap i arbeidsinntekt dekkes også etter attestasjon fra
administrasjonen i selskapet.
Dobbelt-godtgjøring skal ikke forekomme – ref. pkt. 5.1 ovenfor.

7. ERSTATNING FOR TAP I ARBEIDSINNTEKT.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 1.125,- pr. dag / 7,5 timer pr. dag – pr.
time kr. 150,-.
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 2.250,- pr. dag / 7,5 timer pr. dag – pr.
time kr. 300,-.
Dekning for tap i arbeidsinntekt kan tilstås medlemmer av kommunestyret, formannskap,
driftsutvalg samt andre kommunale styrer, råd og utvalg.
I tillegg gjelder bestemmelsen ved krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse som
kommunens representant på møter i interkom. selskaper der kommunen har eierandel, dersom
selskapet selv ikke kompenserer for tap i arbeidsinntekt.
Ved krav om godtgjøring av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres en time før møtets
begynnelse samt en time etter at møtet er avsluttet. Ordningen begrenses til å gjelde innenfor den
ordinære arbeidstiden, som i denne forbindelse fastsettes til
kl. 08.00-15.00.
Selv om det normalt ikke kreves dokumentasjon for å motta ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste,
forutsettes det at representanten kan sannsynliggjøre et faktisk tap i inntekt.
Det gis godtgjøring etter sats for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inntil en dag for
folkevalgtopplæring i regi av partiene etter hvert valg.
Arbeidsledige som mottar trygd/stønad og som blir trukket slik stønad i forbindelse med
deltakelse på møter som folkevalgt, tilstås en erstatning etter satsene for legitimert tapt
arbeidsfortjeneste.

