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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 

Tilgangskode:   Paragraf:  
   
Arkivsak nr: 16/4577  

 
Saksansvarlig: Stein Rismyhr  
 
 
NY VERSJON SAK 108/2016 - Reglement for Godtgjøring til folkevalgte 10.10.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for Godtgjøring til folkevalgte(Godtgjøringsreglement) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget.  

2. Formannskapet innstiller til kommunestyret godtgjørelse til leder og medlemmer og 
varamedlemmer av andre utvalg jf pkt 2.2.7 og 2.3.5  

3. Ordfører og varaordførers godtgjørelser utløser ikke feriepenger 
4. Ordfører og varaordfører innlemmes i Sandefjord kommunale pensjonskasse  
5. Ordlyden i kapittel 2.2.1 og 2.2.2 vedrørende ansettelsesforhold for ordfører og varaordfører 

endres til «godtgjøres tilsvarende 100 %» i kapittel 2.2.1 og «godgjøres tilsvarende 30 % av 
OG» i kapittel 2.2.2. 

6. Godtgjørelsesreglementet evalueres og skal opp til ny politisk behandling før 
kommunevalget i 2019 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Referat temakomite Reglement 260916 
Vedlegg - Utkast reglement Godtgjørelser for folkevalgte 
 
Saksfremstilling 
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven § 42 krav på godtgjøring for 
sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. 
 
Temakomiteen for reglement har på oppdrag av Fellesnemda arbeidet med Reglement for 
Godtgjøring til folkevalgte(Godtgjøringsreglement) for nye Sandefjord kommune. Temakomiteen har 
hatt flere møter, og administrasjonen har i vedlagte forslag innarbeidet resultatet fra voteringene slik 
det fremkom i temakomiteens siste møte.  
 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune vil gjelde for kommunalt folkevalgte 
representanter i kommunen, både faste medlemmer og varamedlemmer.  
 
Temakomiteen har disse medlemmene:  
Bjarne Sommerstad, leder 
Morten Istre 
Karin Virik 
Inga Krossøy 
Lars Viggo Holmen 
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Jan Magnar Antonsen 
Vidar Andersen 
 
Fra administrasjonen har assisterende rådmann Stein Rismyhr og prosjektkoordinator Tina 
Skarheim bistått komiteen. 
 
Under temakomiteens behandling av saken, kom det frem at politisk godtgjøring behandles noe 
ulikt i dagens tre kommuner. Spesielt ble problemstillingen knyttet til lønn eller godtgjørelse, og da 
særlig i forhold til ordfører og varaordfører, belyst. 
 
I dagens Sandefjord kommune, lønnes både ordfører og varaordfører som ansatte, og ikke over 
godtgjøring slik som øvrige politikere. Dette medfører at de også har feriepengerettigheter samt 
sykepengerettigheter, på lik linje med øvrige ansatte. I både Stokke og Andebu mottar samtlige 
politikere en ren godtgjørelse for det vervet de innehar. 
 
Videre dukket det opp en problemstilling i forhold til pensjonsrettigheter. Temakomiteens anbefaling 
til reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune, vedlagt til saken, innehar 
bestemmelser om pensjon i kapittel 2.1.2 Pensjonsrettigheter. Kapittelet tar imidlertid kun for seg 
hvordan legitimert tap av faktiske pensjonskostnader som følge av politisk verv skal håndteres, og 
er en unntaktsbestemmelse som kun omhandler enkeltpersoners rett i forhold til legitimert tap. 
 
Godtgjøringsreglementet tar dermed ikke for seg spørsmålet om hvorvidt ordfører, varaordfører 
eller hvilke eventuelle andre folkevalgte som skal være medlem i Sandefjord kommunale 
pensjonskasse, og dermed også inneha pensjonsrettigheter på linje med kommunens ansatte. 
Spørsmålet om hvorvidt slike medlemmer også skal ha AFP- rettigheter ble også drøftet. 
 
Temakomiteen kom frem til at dette var avklaringer som måtte løftes til et høyere nivå enn i 
komiteen for avgjørelse, og det ble derfor i siste møterunde vedtatt at spørsmål om prinsippet om 
feriepenger og pensjon tas opp som eget punkt til fellesnemda.  
 
 
Prosjektleders kommentarer 
Reglementet må sees i sammenheng med politisk reglement. Det er viktig at disse sentrale 
styringsdokumentene «trekker i samme retning» og at det er god sammenheng og samsvar mellom 
bestemmelsene.  
 
Hensikten med reglementet er å skape formelle og forutsigbare rammer for godtgjøring til 
folkevalgte i Sandefjord kommune.  
 
Prosjektleder anbefaler at det også gjøres en samlet vurdering knyttet til hvordan de ulike 
reglementene virker, særlig med tanke på å avdekke hvorvidt de er i motstride med hverandre eller 
om det er uklarheter som reduserer mulighetene for effektive og gode forvaltnings- og 
beslutningsprosesser.  
 
Når det gjelder spørsmål om hvem som er ansatt i kommunen, og som skal ha rettigheter på lik linje 
med kommunens ansatte, vises til KS’s veileder for økonomiske vilkår for folkevalgte 
(http://www.ks.no/globalassets/ok.vilkar-for-folkevalgte.pdf?id=16357 ), der det er definert følgende 
forskjell på begrepene: 
 
Godtgjøring 
Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer. 
 
Lønn 
Lønn er betaling til ansatte for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som er inngått 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
 
Folkevalgte er ikke ansatt, men fungerer i et verv/ombud. En folkevalgt har ingen arbeidsgiver, men 
en oppdragsgiver for sitt verv/ombud. Kommunestyret og bare det fastsetter godtgjøringene for 

http://www.ks.no/globalassets/ok.vilkar-for-folkevalgte.pdf?id=16357
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kommunale verv/ombud. Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjøringenes 
størrelse og eventuelt endre disse. 
 
Arbeidstakere som får lønn, har rett til feriepenger. Folkevalgte som får godtgjøring, er ikke 
arbeidstakere og har ikke rett til feriepenger. Dette innebærer at ordførere og andre frikjøpte ombud 
som får godtgjøring, får års godtgjøring fordelt som 12 like månedsgodtgjøringer.Skal folkevalgte få 
feriepenger på linje med arbeidstakere,må kommunestyret fatte særskilt vedtak om dette. 
 
Kommunestyret kan alternativt gi en forskjøvet utbetaling av godtgjøringen som en slags 
«feriepengeordning». Ordføreren får sin godtgjøring utbetalt i 12 like store deler gjennom året. I juni 
måned det første året i valgperioden får ordføreren feriepenger fra sin tidligere arbeidsgiver. 
Kommunen kan derfor holde godtgjøringen for denne måneden tilbake for utbetaling i juni måned 
det påfølgende året. Dette kan gjøres hvert år, slik at ordføreren i det første året etter valgperiodens 
utløp (ordførerens avgang) mottar godtgjøring for juni måned (ikke feriepenger) fra året før. 
Junigodtgjøringen skal utbetales uten skattetrekk. 
 
En ansatt har videre også andre rettigheter i forhold til både stillingsvern og andre forhold som 
fremgår av blant annet arbeidsmiljøloven, og som ikke skal gjelde for folkevalgte. 
 
Prosjektleder registrerer at det i temakomiteens forslag til godtgjøringsreglement i kapittel 2.2.1 og 
2.2.2 står at henholdsvis ordfører og varaordfører arbeider i Sandefjord kommune. Det anbefales at 
denne ordlyden endres til «godtgjøres tilsvarende 100 %» i kapittel 2.2.1 og «godgjøres tilsvarende 
30 % av OG» i kapittel 2.2.2. 
 
Sykepenger 
Analogt til feriepenge- og pensjonsrettigheter, bør også sykepengerettigheter tas stilling til. 
 
Dersom den folkevalgte, ordfører eller andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at 
vedkommende beholder sin godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte 
omfattes i utgangspunktet ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å 
likestille folkevalgte med arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter. Det bør 
derfor tas kontakt med NAV for å avklare hvorvidt det foreligger rett til refusjon. Imidlertid vil enkelte 
kommuner velge kun å relatere den folkevalgtes rett til godtgjørelse i sykemeldingsperioden til 
eventuell refusjon. Det er derfor viktig at dette forholdet er avklart føre en eventuell situasjon 
oppstår. 
 
Uansett hvem ordførers godtgjøring er koblet til bør det nedfelles i kommunens reglement slik at 
alle er klar over hvilke rettigheter ordfører har.  
 
Pensjonsordning 
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret selv kan vedta å opprette eller slutte seg til en 
pensjonsordning for folkevalgte i kommuner. Bestemmelsen gir ikke de folkevalgte rett til pensjon, 
men åpner adgang for å opprette pensjonsordninger for de folkevalgte i tillitsverv som medfører en 
godtgjøring beregnet ut fra minst 1/3 stilling. Pensjonsgrunnlaget skal være lik den folkevalgtes 
samlede faste godtgjøring. I tillegg kan møtegodtgjøring medregnes ut fra et forhåndsstipulert 
gjennomsnittlig årsbeløp. 
 
Arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift om pensjonsordninger for 
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, og fastslo at pensjonsordningen for folkevalgte i 
kommuner og fylkeskommuner skulle være tilsvarende pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra og med 1. januar 2014. Alternativt er det gitt 
anledning til at folkevalgte kan meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen som de 
ansatte i kommunen er medlemmer av. Etter den nye forskriften har folkevalgte ikke rett til AFP. 
 
I alle tre kommunene er ordfører medlem av kommunenes respektive pensjonskasser. I Sandefjord 
kommune er også varaordfører medlem av kommunens pensjonskasse. Ingen av avtalene omtaler 
eventuelt rett til AFP spesifikt, men sier eksempelvis at ordfører skal være medlem av kassen på lik 
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linje med kommunens ansatte (jfr. avtalen i Andebu kommune). Siden ordningen er kommunens 
egen, bør det presiseres hvorvidt den folkevalgte skal ha AFP rettigheter eller ikke. 
 
Prosjektleder anbefaler at det skilles mellom ansatte og folkevalgte, og at det gis en ren godtgjøring 
til alle folkevalgte. Dette innebærer at det ikke gis særskilte rettigheter knyttet til feriepenger, 
sykelønnsrettigheter eller pensjonskostnader for ordinære folkevalgte. 
 
Det vises ellers til kommunelovens § 43, der det settes en grense på 1/3 stilling for å gi adgang til å 
opprette pensjonsordninger for de folkevalgte i tillitsverv. Prosjektleder ser både til denne 
bestemmelsen samtidig til de eksisterende ordningene i dagens tre kommuner, og vurder det som 
hensiktsmessig at både ordfører og varaordfører opprettholder pensjonsordning i kommunens 
pensjonskasse. Det anbefales imidlertid ikke at det innføres egen rett til AFP. 
 
Det presiseres at kommunestyret i henhold til kommuneloven er habilt til å fastsette alle 
godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, også sin egen godtgjøring. 
 
 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker      Eirin Farmen 
Prosjektleder        Saksbehandler 
 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker      <saksbehandlers navn> 
Prosjektleder        Saksbehandler 
 
 
 
 
 



 

REFERAT 
 

  
Referat fra: Temakomite Reglement 
  
Dato: 26.09.2016 
  
Til stede: Bjarne Sommerstad(leder), Vidar Andersen, Lars Viggo Holmen, Jan Magnar 

Antonsen, Inga Krossøy, Morten Istre, Karin Virik 
 
Fra adm: Stein Rismyhr, Bertine Myhre, Eirin Farmen(ref) 
 

  
Forfall: 0T 
  
 

1. GODKJENNING AV INNKALLING  
Innkalling godkjent.  

 
2. NESTLEDER I TEMAKOMITEEN 
 
Karin Virik ønsket å drøfte Bjarne Sommerstads habilitet spesielt i de punkter som gjelder 
lederverv, og størrelsen på godtgjørelsene. Forslag fra Bjarne Sommerstad at det bør utpekes 
en nestleder av temakomiteen, som kan tre inn som leder i de saker der leder er inhabil.  
 
Viggo Holmen ble valgt som nestleder.  
 
Habilietsspørsmålet til leder Bjarne Sommerstad tatt opp til avstemming.  
Leder Bjarne Sommerstad ble erklært inhabil i sak 5 godtgjørelser til folkevalgte under 
behandling av pkt 2.2.3 Godtgjøring av ombudsmann. Øvrige punkter i reglementet erklært habil.  
 
3. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGLEMENT FOR ELDRERÅD I 

SANDEFJORD KOMMUNE.  
 
Felles forslag om endring i 5 avsnitt under § 2 Sammensetning. 8 pensjonister: 2 fra Stokke. 2 
fra Andebu og 4 fra Sandefjord 3 politikere endres til:  «8 pensjonister: 2 fra Stokke. 2 fra 
Andebu og 4 fra Sandefjord og 3 politiske valgte».  
 
Øvrige punkter i reglementet godkjennes.   
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4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGLEMENT FOR RÅD FOR 
MENNESKER MED NEDSATT FUNSKJONSEVNE. 
 

Vidar Anderssen foreslo å reduseres antall medlemmer i rådet fra 11 til 7 etter kommunevalget i 
2019, 5 fra organisasjonene og 2 velges av kommunestyret.  
 
Følgende tileggstekst legges inn under § 2 Sammensetning 4 avsnitt : «Etter konstituering 2019 
er antall medlemmer 7 stk. 5 fra organisasjonene og 2 velges av kommunestyret.» 
 
Endringsforslaget enstemming vedtatt. 
Øvrige punkter i reglementet godkjennes.  
 
5. GJENNOMGANG AV SISTE VERSJON AV REGLEMENT FOR 

GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SANDEFJORD KOMMUNE.  
 

Behandling av reglementet:  
 
Pkt 1.1 – 1.4  vedtatt 
I merknad 2 legges det inn byggesakskomite og Lønns og ansettelsesutvalg. Særskilt tas bort.  
 
Pkt 2.1.1 vedtatt 
 
Pkt 2.1.2  
2 endringsforslag:  
Forslag fra Jan Magnar Antonsen om at tap av pensjonsrettigheter må dokumenters. Pkt falt 
med 2 stemmer 
Forslag fra Karin Virik om at hele punktet fjernes – Pkt falt med 1 stemme 
Forslag fra posisjonen om at hele punktet står slik det står - vedtatt 5 mot 2 stemmer 
 
Pkt 2.1.3  
Fellesforslag:  
«Alle personer med fast godtgjøring på 15 % eller mer har møteplikt på rådhuset tilsvarende 
honorarprosent.»  
Vedtatt 
 
Opposisjonenen har følgende alternative tilleggsforslag:  
«Gruppeledere, utvalgsledere,opposisjonsledere, varaordfører og ordfører har møtetid på 
rådhuset en avtalt fast ukedag. 4 t. per uke.»  
Vedtatt 
 
 
Pkt 2.1.4  
Opposisjonen har følgende endringsforslag: 
«Dersom en represent er fraværende, uten gyldig sykefravær, i mer enn 1/3 av møtene, så 
reduseres den faste godtgjørelsen med 25 %.»  
Vedtatt.  
 
Pkt 2.1.5  
Vedtatt med følgende endring: 
Barnevakt over 16 år lønnes etter minstelønn for assistent i barnehage endres til :  
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«Barnevakt over 16 år lønnes på samme nivå som stillinger uten særskilt krav til utdanning» 
Vedtatt 
 
Pkt 2.1.6 vedtatt 
 
Pkt 2.1.7 vedtatt 
 
Pkt 2.2. vedtatt 
 
Pkt 2.2.1 -2.2.2 vedtatt 
 
Pkt 2.2.3  
Leder Bjarne Sommerstad fratrer. Lars Viggo Holmen er møteleder.  
Lars Viggo Holmen trekker forslaget om dette punktet i reglementet.  
  
Forslag fra opposisjonen om at punktet strykes i sin helhet.  
Vedtatt 
 
Pkt 2.2.4  
Opposisjonen legger frem følgende tileggsforslag etter første setning:  
«i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste i henhold til pkt 3.2». 
Vedtatt 
 
Punkt 2.2.5  
Endringsforslag fra Morten Istre: «Opposisjonen skal ha 20 % ressurs til disposisjon».  
Nytt endringsforslag som erstatter Istres forslag fra Jan Magnar Antonsen: «Opposisjonen 
disponerer en fast årlig godtgjøring på 20 % av OG, som fordeles mellom partiene etter avtale». 
Overskriften i pkt 2.2.5 endres til Opposisjonen 
Vedtatt 
 
Punkt 2.2.6 
Opposisjonen har følgende forslag:  
«Ledere av hovedutvalg får slik fast årlig godtgjøring: 
NE: 10% 
KFBS: 10% 
MP:  15% 
OK: 10% 
HSO: 10% 
ADU: 5%” 
 
Votering:  
NE: 40 %  4-3 
KFBS: 40% 4-3 
MP: 30%  4-3  
OK:20 %  4-3 
HSO:20%  4-3 
ADU: 5 %  7 
 
Vedtatt slik det står i reglementet  
Fellesforslag om tilleggspunkt 
«Godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse i hovedutvalgene.»  
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Vedtatt 
 
 
Punkt 2.2.7  
Forslag fra Vidar Andersen om følgende endring:  
Leder av kontrollutvalget får fast årlig godtgjøring på 4 % av OG, endres til: «Leder av 
kontrollutvalget får fast årlig godtgjøring på 5 % av OG» 
Vedtatt 
 
Punkt 2.2.8 
Fellesforslag om at hele punktet bortfaller 
Vedtatt 
 
Punkt 2.2.9 
Morten Istre foreslår at Formannskapet innstiller på godtgjørelser til kommunestyret.   
Punktet endres til: «Formannskapet innstiller på godtgjørelser til kommunestyret.»  
Vedtatt 
 
Punkt 2.2.10 
Opposisjonen foreslår følgende endring tilsvarende slik reglementet er i Sandefjord kommune 
idag: Medlemmer i formannskapet får fast årlig godtgjøring på 6% av OG, endres til: 
«Medlemmer i formannskapet får fast årlig godtgjøring på 5,5 % av OG. I tillegg betales 1,5 
promille av ordførerens lønn pr. møte.» Forslaget falt 4-3. 
 
Forslag fra posisjonen om følgende tileggspunkt: «Godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse i 
formannskapet»  
Vedtatt 
 
Punkt 2.3.1 vedtatt 
 
Punkt 2.3.2 
Fellesforslag: Medlemmer i kommunestyret tilstås godgjøring for fremmøte med 2,2 promille av 
ordførers lønn pr. møte endres til: «Medlemmer i kommunestyret tilstås godgjøring for fremmøte 
med 1,5 promille av OG pr. møte» 
 
Punkt 2.3.3. 
Forslag fra posisjonen :  
«Utvalgsmedlemmer utbetales en fast godtgjørelse med 2,5 % av OG. Unntatt fra dette er Miljø 
og Plan som utbetales med 4 % av ordførerens lønn»  
 
I tillegg utbetales møtegodtgjørelser lik tabellen i dokumentet viser der det er endret fra prosent 
til promille  
 
Forslaget gir følgende tabell:  
NE:  2  promille  
KFBS: 2 promille 
MP:  3 promille 
OK:  2 promille 
HSO: 2 promille 
ADU:  1,5 promille 
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Vedtatt 
 
Punkt 2.3.4 
Fellesforslag: Medlemmer i kontrollutvalg tilstås godgjøring for fremmøte med x% av SG per 
møte endres til: «Medlemmer i kontrollutvalg tilstås godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille 
av OG lønn pr. møte.» 
Vedtatt 
 
Punkt 2.3.5 
Fellesforslag om at punktet utgår 
Vedtatt 
 
Punkt 2.3.6 
Fellesforslag om at Formannskapet innstiller på godtgjørelser til kommunestyret.   
Punktet endres til: «Formannskapet innstiller på godtgjørelser til kommunestyret.»  
Vedtatt 
 
Punkt 2.3.7  
Fellesforslag om at klagenemd og andre utvalg tas ut. Andre utvalg behandles som for 
behandling i pkt 2.3.6. 
Vedtatt 
 
Punkt 3.1-3.3 vedtatt 
 
Punkt 3.4  
Fellesforslag om å benytte innhold fra Sandefjord kommune reglement. Punket endres da til:  
«Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales i inntil 8 timer pr. dag innenfor 
vedkommendes arbeidstid til;  

Folkevalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver. Godtgjørelsen utbetales etter bekreftelse 
fra arbeidsgiver. Alternativt kan private firmaer sende refusjonskrav, maksimum 1 promille av 
ordførers lønn pr. time. 

Selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter legitimerte 
satser som begrenses oppad til maksimum 1 promille av ordførers lønn pr. time.  

For hjemmearbeidende og pensjonister utbetales godtgjørelse etter 0,2194 promille av ordførers 
lønn.» 

Vedtatt 
 
Punkt 3.5  
Fellesforslag punktet tas ut 
Vedtatt 
 
Punkt 3.6  
Fellesforslag ta bort henvisning til pkt 3.5 
Vedtatt 
 
Punkt 4.1  
Fellsforslag siste setning i punktet tas bort. 
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Vedtatt 
  
Punkt 4.2 vedtatt 
 
Punkt 5.1 
Fellesforslag punktet endres til : «Ettergodtgjøring utbetales til ordfører»  
Hele punktet endres da til:  
«Ettergodtgjøring utbetales til ordfører.   

Slik ettergodtgjøring tilstås for 1,5 måned ved nytt eller eksisterende arbeid når ordfører fratrer.  

Dersom ordfører ikke har stilling å gå tilbake til, og ikke går inn i nytt arbeid, tilstås 
ettergodtgjøring i 3 måneder. Dette forutsetter at vedkommende er aktivt arbeidssøkende. 
Dersom ordføer får og tiltrer stilling i løpet av disse tre månedene, kan kommunen stanse videre 
utbetalinger, men ikke begrense ettergodtgjøringen til mindre enn 1,5 måned.  

Tilsvarende gjelder for ordfører som går tilbake til eller starter utdanning med rett til 
studiestøtte.» 

Vedtatt 

 
Punkt 5.2  
Fellesforslag:  
Setningen Godtgjøring tilstås med x % av OG per møtedag endres til: «Godtgjøring legges på 
samme nivå som stillinger uten særskilt krav til utdanning pr. møtedag.»  
Vedtatt 
 
Punkt 5.3  
Fellesforslag:  
Ordfører tilstås fri telefon i den utstrekning det er nødvendig for utøvelse av vervet endres til: 
«Ordfører tilstås fri telefon.»  
Vedtatt 
 
  
Punkt 5.4 
Fellesforslag om at punktet utgår jf pkt 4.1. 
Vedtatt 
 
Punkt 5.5 
Fellesforslag om at punktet utgår.  
Vedtatt 
 
Punkt 5.6 vedtatt 
 
Punkt 6  
Fellesforslag : en setning i siste avsnitt legges inn:  
«Ordførers lønn reguleres ihht pkt 2.2.1.»  
Vedtatt 
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Punkt 7 
Endringsforslag fra Vidar Andersen, erstatter pkt 7: 
 
«Sandefjord Kommune stiller til rådighet et beløp for hver partigruppe i kommunestyret. 
Det samlede beløp består av en fast del og et tillegg pr. representant i kommunestyret. Den 
faste delen settes til 1% av OG pr. År. Tillegget pr. Kommunestyrerepresentant settes til 0,5% 
pr. år.» 
 
Vedtatt 
 
Tileggspunkt fra opposisjonen:  
«Godtgjørelsesreglementet evalueres og skal opp til ny politisk behandling før kommunevalget i 
2019. « 
Vedtatt, legges inn i innstillingen fra prosjektleder.  
  
 
Øvrig 
Forslag fra posisjon:  
 
Spørsmål om prinsippet om feriepenger og pensjon tas opp som eget punkt til fellesnemda.  
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1 Reglementets virkeområde 
 

1.1 Personkrets 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune gjelder for kommunalt 
folkevalgte representanter i kommunen, både faste medlemmer og varamedlemmer. 

 

1.2 Tidsavgrensning 

Reglementet gjelder for den perioden det enkelte medlemmet eller varamedlemmet sitter i 
kommunalt folkevalgt organ.  

 

1.3 Hvilke møter som omfattes 

Godtgjøring gis for møter medlemmet eller varamedlemmet deltar på etter lovlig innkalling, 
herunder møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg1 og andre faste utvalg opprettet 
av kommunestyret2. 

Representanter som møter i utvalg opprettet av eksterne organ, (statlige, fylkeskommunale 
eller private organ) skal gis godtgjøring når de møter på vegne av kommunen.  

 

1.4 Krav om utbetaling av godtgjøring  

Alle krav om utbetaling av godtgjøring etter dette reglementet, fremsettes til politisk 
sekretariat. Dette gjelder ikke fast godtgjøring etter punkt 2.2.  

Dersom det er nødvendig med egne formularer og dokumentasjon av kravet, fremgår dette av 
den enkelte bestemmelse i reglementet. 

                                                            
1 Per 1.1.2017 er følgende hovedutvalg opprettet av Sandefjord kommunestyre: Hovedutvalget for næringsutvikling 
og eiendomsforvaltning, Hovedutvalget for miljø- og plansaker, Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, 
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap og Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. 
2 Per 01.01.2017 er følgende utvalg opprettet av Sandefjord kommunestyre: Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Kontrollutvalget, kommunens klagenemnd, Lønns- og 
ansettelsesutvalg og Byggekomite.  
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2 Godtgjøring 
2.1 Generelle bestemmelser 

2.1.1 Grunnlaget for beregning av godtgjøring  

Grunnlaget for beregning av godtgjøring for folkevalgt medlem og varamedlem er til enhver tid 
gjeldende godtgjøring til ordfører (OG).  

 

2.1.2 Pensjonsrettigheter 

Sandefjord kommune dekker opp pensjonsrettighetene i de tilfeller en folkevalgt representant 
reduserer sin faste stilling i valgperioden for å kunne utføre sine politiske verv. Tap av 
pensjonsrettigheter må dokumenteres.  

 

2.1.3 Plikt om tilstedeværelse på rådhuset 

Alle personer med fast godtgjøring på 15 % eller mer har møteplikt på rådhuset tilsvarende 
honorarprosent.  

Gruppeledere, utvalgsledere, opposisjonsledere, varaordfører og ordfører har møtetid på 
rådhuset en avtalt fast ukedag. 4 t. per uke.  

 

2.1.4 Redusert godtgjøring ved fravær 

Dersom en representant er fraværende, uten gyldig sykefravær, i mer enn 1/3 av møtene så 
reduseres den faste godtgjøringen med 25 %. 

 

2.1.5 Barnetilsyn 

Godtgjøring til barnepass utbetales (kun) til folkevalgte som deltar i møter som holdes av et 
kommunalt organ. Det gjelder ikke kursvirksomhet, deltakelse i partipolitiske møter el.l. 

Barnevakt over 16 år lønnes på samme nivå som stillinger uten særskilt krav til utdanning. 
Barnevakt under 16 år lønnes etter særskilt skala.  

 

2.1.6 Utbetalinger 

Fast godtgjøring per år utbetales månedlig med 1/12. 

Øvrige ytelser etter dette reglementet, avregnes månedlig fra og med den måned 
representanten tiltrer sitt verv. Utbetalingene baseres på dokumentert oppmøte i de organer 
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medlemmet er medlem av og lovlig innkalt til. Politisk sekretariat har ansvaret for at 
møtegodtgjøringen kommer til utbetaling uten foregående krav fra representanten. 

For ytelser som skal dokumenteres, skal dokumentasjon og krav leveres til politisk sekretariat 
snarest mulig etter at utlegg er gjort. Godtgjøringen utbetales på neste mulige utbetaling. 

 

2.1.7 Fortolkning 

Ved tvil om tolkningen av disse bestemmelsene, skal de legges frem for formannskapet til 
avgjørelse. 

 

2.2 Fast godtgjøring og frikjøpsordning 

Størrelsen på den faste godtgjøringen fremkommer av punktene nedenfor.  

Frikjøpsordning spesifiseres for den enkelte representant nedenfor der dette er aktuelt. 

 

2.2.1 Ordfører 

Ordfører arbeider i Sandefjord kommune på heltid, og frikjøpes 100 % fra sin faste stilling.  

Ordfører er ikke berettiget til faste eller variable godtgjøringer for folkevalgte representanter, 
med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 

Ordfører får fast godtgjøring på kr 1 006 000 fra 1.1.17.  

Ordførers godtgjøring reguleres årlig med samme prosentsats som gjennomsnittet for 
kommunalt ansatte i Sandefjord kommune.  

 

2.2.2 Varaordfører 

Varaordfører arbeider i Sandefjord kommune i 30 % stilling, og frikjøpes 30 % fra sin faste 
stilling.  

Varaordfører får fast årlig godtgjøring på 30 % av OG.  

Varaordfører er berettiget til faste eller variable godtgjøringer for folkevalgte representanter, 
med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 

 

2.2.3 Gruppeledere 

Gruppeledere får fast årlig godtgjøring på kr 25 000, pluss 0,1 % av OG pr medlem i 
kommunestyret, i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste i henhold til pkt 3.2.  
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2.2.4 Opposisjonen 

Opposisjonen disponerer en fast årlig godtgjøring på 20 % av OG, som fordeles mellom partiene 
etter avtale.  

 

2.2.5 Ledere av hovedutvalg og administrasjonsutvalg 

Ledere av hovedutvalg får slik fast årlig godtgjøring:  

NE: 40 % av ordførers lønn 
KFBS: 40 % av ordførers lønn 
MP: 30 % av ordførers lønn 
OK: 20 % av ordførers lønn 
HSO: 20 % av ordførers lønn 
ADU: 5 % av ordførers lønn 

 

Godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse i hovedutvalgene.  

 

2.2.6 Leder av kontrollutvalget 

Leder av kontrollutvalget får fast årlig godtgjøring på 5 % av OG.  

 

2.2.7 Leder av andre utvalg 

Formannskapet innstiller på godtgjørelse til kommunestyret.  

 

2.2.8 Medlemmer i formannskapet 

Medlemmer i formannskapet får fast årlig godtgjøring på 6 % av OG.  Godtgjørelsen inkluderer 
møtegodtgjørelse i formannskapet.  
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2.3 Møtegodtgjøring  

2.3.1 Hvilke møter som omfattes 

Godtgjøring etter disse bestemmelsene tilstås for ordinære kommunale plenumsmøter, 
gruppemøter og befaringer/seminarer som inngår i organets arbeids- og ansvarsområde.  

 

2.3.2 Medlemmer i kommunestyret 

Medlemmer i kommunestyret tilstås godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille av OG pr. 
møte. 

 

2.3.3 Medlemmer i hovedutvalg og administrasjonsutvalg 

Utvalgsmedlemmer utbetales en fast godtgjørelse med 2,5 % av OG. Unntatt fra dette er Miljø 
og Plan som utbetales med 4 % av ordførerens lønn.  Medlemmer i hovedutvalg og 
administrasjonsutvalg tilstås i tillegg slik godtgjøring for fremmøte pr. møte: 

NE: 2  promille av ordførers lønn 
KFBS: 2  promille av ordførers lønn 
MP: 3  promille av ordførers lønn 
OK: 2  promille av ordførers lønn 
HSO: 2  promille av ordførers lønn 
ADU: 1,5  promille av ordførers lønn 

 

2.3.4 Medlemmer i kontrollutvalg 

Medlemmer i kontrollutvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille av OG per 
møte.  

 

2.3.5 Andre utvalg 

Formannskapet innstiller på godtgjørelse til kommunestyret.  

 

2.3.6 Varamedlemmer  

Varamedlemmer som møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og 
administrasjonsutvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille av ordførers lønn pr. 
møte. 
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3 Erstatning for tapt arbeidsinntekt 
3.1 Hva ordningen omfatter 

Folkevalgte representanter får dekket tapt arbeidsinntekt og andre utgifter som vervet 
medfører. Erstatning ytes for deltakelse i møter i styrer, råd og utvalg mv. som holdes i 
vedkommendes ordinære arbeidstid, herunder skift- og turnusarbeidstid.  

Eventuell reisetid dekkes etter Sandefjord kommunes ordinære satser. 

 

3.2 Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt for arbeidstaker 

Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt fremmes på en av følgende måter: 

1. Ved at arbeidsgiver trekker vedkommende folkevalgte representant i lønn, og 
representanten krever refusjon av Sandefjord kommune 

2. Ved at arbeidsgiver utbetaler full lønn og krever refusjon av Sandefjord kommune. 

Som hovedregel utbetales refusjon til arbeidsgiver to ganger årlig. Det kan likevel avtales at 
dette gjøres oftere dersom det er gode grunner for en slik ordning. Slik avtale inngås mellom 
arbeidsgiver og politisk sekretariat. 

 

3.3 Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende 

Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt fremmes av den selvstendig næringsdrivende selv. 
Som dokumentasjon godtas attestasjon fra revisor, eventuelt egenerklæring dersom den 
næringsdrivende ikke er revisjonspliktig. 

 

3.4 Satser for tapt arbeidsinntekt 

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales i inntil 8 timer pr. dag innenfor 
vedkommendes arbeidstid til;  

Folkevalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver. Godtgjørelsen utbetales etter bekreftelse 
fra arbeidsgiver. Alternativt kan private firmaer sende refusjonskrav, maksimum 1 promille av 
ordførers lønn pr. time. 

Selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter 
legitimerte satser som begrenses oppad til maksimum 1 promille av ordførers lønn pr. time.  

For hjemmearbeidende og pensjonister utbetales godtgjørelse etter 0,2194 promille av 
ordførers lønn.   
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3.5 Ordførers adgang til å fravike reglene om tapt arbeidsinntekt 

Ordfører kan i særlige tilfeller godkjenne ytterligere erstatning for tapt arbeidsfortjeneste enn 
det som følger av punktene 3.3 og 3.4 . Tapet må dokumenteres. 

 

4 Godtgjøring for reise, kost og overnatting 
4.1 Hva ordningen omfatter 

Folkevalgte representanter får dekket utgifter til reise, kost og overnatting som er nødvendig for 
å utføre vedkommendes politiske verv.  

Slik godtgjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende regler og satser i Sandefjord kommune. 
Reiser må foretas på rimeligste mulige måte. 

Utgifter til kost og overnatting dekkes ikke ved kurs, seminarer eller møter der kommunen 
betaler oppholdsutgifter eller pensjonspris for deltakerne, eller ved dagsmøter med servering. 

 

4.2 Krav om refusjon 

Krav om refusjon av reise-, kost- og overnattingsutgifter fremsettes til politisk sekretariat med 
spesifisert regning fra den enkelte representant.  

Sandefjord kommunes rutiner og skjema for reiseregninger skal benyttes. 

 

5 Øvrige godtgjøringer 
5.1 Ettergodtgjøring  

Ettergodtgjøring utbetales til ordfører.   

Slik ettergodtgjøring tilstås for 1,5 måned ved nytt eller eksisterende arbeid når ordfører fratrer.  

Dersom ordfører ikke har stilling å gå tilbake til, og ikke går inn i nytt arbeid, tilstås 
ettergodtgjøring i 3 måneder. Dette forutsetter at vedkommende er aktivt arbeidssøkende. 
Dersom ordføer får og tiltrer stilling i løpet av disse tre månedene, kan kommunen stanse videre 
utbetalinger, men ikke begrense ettergodtgjøringen til mindre enn 1,5 måned.  

Tilsvarende gjelder for ordfører som går tilbake til eller starter utdanning med rett til 
studiestøtte. 
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5.2 Omsorgsgodtgjøring  

Det kan tilstås kompensasjon for utgifter til pass av mindreårige eller andre nærstående som 
krever omsorg, og der folkevalgte representant er forhindret i å gjøre disse oppgavene selv på 
grunn av utøvelsen av sitt politiske verv. Godtgjøring legges på samme nivå som stillinger uten 
særskilt krav til utdanning per møtedag. Slik godtgjøring gis uavhengig av hvilket verv 
representanten har.  

Krav om utbetaling fremsettes til politisk sekretariat. Kravet skal sannsynliggjøres og 
dokumenteres i den grad det er praktisk mulig. 

 

5.3 Telefongodtgjøring  

Ordfører tilstås fri telefon. 

 

5.4 Godtgjøring ved langvarig sykdom 

Ved langvarig sykdom og fravær fra politiske verv, tilstås den enkelte representant en rimelig 
godtgjøring etter formannskapets skjønn. 

 

6 Regulering av godtgjøring  
Satsene for godtgjøring etter dette reglementet reguleres av kommunestyret. 

Reguleringen gjøres årlig, fortrinnsvis i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. 
Ordførers lønn reguleres ihht pkt 2.2.1. 

 

7 Kommunal støtte til partigruppene i kommunestyret 
Sandefjord kommune stiller til rådighet et beløp for hver partigruppe i kommunestyret. Det 
samlede beløp består av en fast del og et tillegg pr. representant i kommunestyret. Den faste 
delen settes til 1 % av OG pr. år. Tillegget pr. kommunestyrerepresentant settes til 0,5 % pr. år.  
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