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1. PRI N SI PP F O R GO D TGJØRI N G

a. Ordføreren skal engasjeres på heltid.

b. Varaordfører, leder av forvaltningsutvalget, leder av levekårsutvalget og leder av
kontrollutvalget skal ha fast godtgjøring.

c. Gruppelederne godtgjøres med et fastsatt grunnbeløp pr. år i tillegg til ordinær
møtegodtgjøring. Telefongodtgjøring etter statens satser skal være inkludert i
grunnbeløpet. Denne delen av godtgjøringen er skattefri.

d. Godtgjøringen til varaordfører, leder av forvaltningsutvalget, leder av levekårsutvalget
og leder av kontr ollutvalget utbetales per måned. Utvalgsleder trekkes forholdsvis ved
møtefravær for mer enn 1/3 av møtene. Godtgjøring til gruppelederne skjer to ganger
årlig, juni og desember. Gruppeleders godtgjøring ved tilsvarende fravær vurderes av de
respekti ve gru ppene.

e. Godtgjøring til ordinære medlemmer gis med et fast beløp pr. møte . Den enkelte
representant skal benytte elektronisk regningsutbetaling pr. møte. Regning skal sendes
inn fortløpende . Det blir ikke utbetalt krav som kommer 2 måneder etter at møtet e r blitt
avholdt . Dette gjelder kommunestyret, formannskap, utvalg , råd og prosjektgrupper.
Unntak for denne bestemmelsen delegeres til politisk sekretariat.

f. Det gis ikke ekstra godtgjøring til nestleder, unntatt når ve dkommende fungerer som
leder.

g. Varare presentanter gis samme godtgjøring som medlemmer når de møter som
representanter. Ved innkalling/deltakelse ved del av møtet gis halv godtgjøring.

h. Reglementet for godtgjøring evalueres før hver ny kommunestyreperiode og det
fastsettes nytt reglement gjeld ende for kommende periode.

1.1 ORDFØRER

a. Ordføreren skal arbeide på heltid for kommunen.

b. Ordførerens godtgjøring skal følge S tortings lønn, med virkning fra 1.januar ( lønnsnivå
for stortingsrepresentant pr 1.mai 201 6 - kr 906 928 , - per år ) . Det gis ikke
t illeggsgodtgjøring for møtedeltakelse.

c. Strand kommune dekker mobiltelefon m/driftsutgifter.

d. Reiseutgifter og kjøreutgifter i kommunens tjeneste dekkes etter regning og i samsvar
med statens satser.

e. Pensjonsordning til enhver tid gjeldende forsikringsavt aler til Strand kommune, etter
fastsatte regler for ordførere.
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f. Etterlønn i 3 måneder dersom ikke overgang til ny jobb. Siste året vil feriepenger bli
utbetalt , juni påfølgende år, etter endt ordførerperiode.

g. Lønnsjusteringene skal følger Strand kommune s ine administrative datoer for
lønnsjustering

1.2. VARAORDFØRER

a. Varaordførers godtgjøring fastsettes til 12 % av ordførers lønn. Dette inngår ikke for
frikjøp for tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører følger bestemmelsene i forhold til
ordførers årslønn i henhold til pkt 1.1.h. Kommunestyret avgjør eventuelt frikjøp av
varaordfører. Arbeidsoppgaver i forbindelse med frikjøp avklares mellom ordfører og
varaordfører. Hovedregelen ved fastsetting av godtgjørelse i forbindelse ved frikjøp skal
være dokumenter t tapt inntekt i forbindelse med frikjøpet. Ved fastsettelse av
godtgjørelse i forbindelse med frikjøp, skal grunnlaget for godtgjørelse ikke overstige
ordfører sin lønn.

b. Varaordføreren får vanlig møtegodtgjøring for møter i kommunestyre og formannskap.

c. Varaordføreren frikjøp overlates posisjonen å vurdere, jfr. Budsjettet.

d. Varaordføreren skal ha telefongodtgjøring etter statens satser.

e. Når varaordfører fungerer som ordfører (ved ferier, sykdom etc.) og av den grunn er
nødt til å søke permisjon uten løn n fra sin ordinære jobb, gis godtgj øring som for
ordfører bestemt.

f. Når varaordfører representerer for ordfører ved andre anledninger gis ikke ekstra
godtgjøring utenom dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

1.3. UTVALGSLEDERNE OG GRUPPELEDERNE

a. Særskilt godt gjøring til leder av forvaltningsutvalget fastsettes til 7% av ordførers
årslønn. L eder av levekårsutvalget og til leder av kontrollutvalget fastsettes til 5% av
ordførers årslønn. Alle med virkning fra 1.januar. Det gis ordinær møtegodtgjøring for
kommune styret og også annen møtedeltakelse (prosjektgrupper o.a.) honoreres som
ordinære medlemmer/ledere.

b. Leder for forvaltningsutvalget, leder for levekårsutvalget og leder av kontrollutvalget
skal alle ha telefongodtgjøring i samsvar med statens satser.

c. Grup pelederne tilkjennes en godtgjøring per år med et grunnbeløp 4 % av ordførers
årslønn i tillegg til møtegodtgjøring. I grunnbeløpet er inkludert telefongodtgjøring etter
statens satser. Denne delen av godtgjøringen er skattefri.

d. Godtgjøring til leder av a dministrasjonsutvalget og leder av klageutvalget fastsettes til
0, 2 7% ordførers årslønn , per møte.
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1.4. KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET, FORVA LTNINGSUTVALGET,
LEVEKÅRSUTVALGET, AD MINISTRASJONSUTVALGE T, KLAGEUTVALGET OG

KONTROLLUTVALGET

a. Medlemmene gis en god tgjøring på 0,1 8 % av ordførers lønn , per møte.

b. I tillegg gi s medlemmene halv godtgjøring av pkt. 1.4 a. når de deltar ved befaringer.

c. Vararepresentanter får samme godtgjøring per møte som medlemmene får når de møter
som representant.

d. Vararepresentanter som er innkalt til/deltar ved del av møte, tilkjennes halv
godtgjøring av pkt. 1.4 a per møte.

1.5. ANDRE KOMMUNALE UTVALG, TEMAMØTER, KOMMUNALE REPRESENTA NTER I
IKKE KOMMUNALE UTVAL G OG RÅD SAMT PROSJE KTGRUPPER

a. Ledere av prosjektgruppe r og andre utvalg, styrer og råd gis en godtgjøring på 0,1 8 % av
ordførers lønn per møte.

b. Temamøter: Kommunestyremedlemmene gis halv godgjøring i forhold til pkt. 1.5 a . per
møte. Det er møteplikt for kommunestyrerepresentantene i forbindelse med
temamøter.

c. Medlemmer av prosjektgrupper og andre utvalg, styrer og råd (herunder sakkyndig
nemnd for eiendomsskatt , klagenemnd for eiendomsskatt , SUS, seniorrådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjon sevne og ungdomsrådet ) gis halv godgjøring i forhold
til pkt. 1.5 a . per møte. Dette gjelder også varamedlemmer som kalles inn til møtet.

d. Kommunale representanter, oppnevnt av kommunestyret til ikke - kommunale styrer o.l.
gis, etter regning en godtgjøring på halv godgjøring i forhold til pkt. 1.5 a . per møte, fra
kommunen dersom det ikke tilstås egen godtgjøring fra angjeldende organ.

2. TAP T ARB EI D S FO RTJE N E S TE O G B ARN E PAS S

a. Arbeidstakere som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver, eller vedkommende
arbeidsgiver som krever refusjon for utbetalt lønn, får dekket sitt faktiske tap, også
feriepenger, etter nærmere oppgave og attestasjon fra arbeidsgiver, maksimalt kr 4 0 00, -
per dag (se kommunelovens § 41 annet ledd). Maksimalsummen skal harmoniseres me d
fylkestingets satser.

b. Som alternativ kan folkevalgte med særlig omfattende arbeidsbyrde få godtgjort frikjøpt
tid. Slik frikjøp av tid kan innebære plikt til å være tilstede i kontortid når det fysisk er
lagt til rette for det. Ordføreren gis myndighet til å avgjøre slike saker.

c. Selvstendig næringsdrivende (bl.a. gårdbrukere , forretningsdrivende, fiskere m.v.) får
dekket det tap som antas oppstå ved utførelsen av offentlige verv. Godtgjøringen gis med
330, - per time, maks 8 timer pr. dag. Godtgjøringen omfatter den vanlige arbeidstiden for
den det g jelder.
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d. Barnepass godtgjøres med en sats på 220, - per time.

e. Selvstendig næringsdrivende som må benytte leid hjelp eller som kan dokumentere tapt
inntekt når de utfører offentlige verv, får dette godtgjort e tter regning, maks. 4 0 00, - per
dag . Maksimalsummen skal harmoniseres med fylkestingets satser.

3. REI S E UTGI F TE R

a. Reiseutgifter m.v. dekkes etter de regler som til enhver tid blir fastsatt i medhold av
statens reiseregulativ. Det skal benyttes elektronisk reiseregning.

b. Folkevalgte som midlertidig bor utenfor kommunen (uten å komme inn under
kommunelovens § 15 om uttreden) kan gis reisegodtgjøring i forbindelse med
møtedeltakelse etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Ordføreren gis i samsvar med
kommunelovens bestemmelser myndighet til å avgjøre slik forespørsel.

4. AN D RE B E S TE M M E L S E R

- Medlemmene fastsetter selv møtetiden. Ordinære møter forutsettes vanligvis avholdt
utenom det som for flertallet av medlem mene er vanlig arbeidstid.

- Møtegodtgjøring utbetales kun for møter der det foreligger innkalling og sakliste med
dokument samt referat etter møtet.

- Kommunale tjenestemenn, til like med de andre medlemmene, utbetales
møtegodtgjøring hvis vedkommende møter som valgt medlem, dette i t illegg til vanlig
lønn dersom møtet foregår i arbeidstiden.

- Møtegodtgjøring, reisegodtgjøring og godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste utbetales
fortløpende . Siste f rist for innlevering av krav for reiser og tapt ar beidsfortjeneste
fastsettes til 10. de sember.

- Ved første gangs utbetaling o ppgis e - postadresse, postadresse, bankkonto nummer og
personnummer .

- F olkevalgte som oppebærer fast godtgjøring, utbetales godtgjøringen ut september
måned.

5. D E L TAKE L S E PÅ KUR S/KO N F E RAN S E R M. M.

- Det utbetales ikke møt egodtgjøring for kurs/konferansedeltakelse o.l./
orienteringsmøter uten møteplikt. Adm. forpleining tils tås ved møter med overnatting.

- Deltakelse på kurs/konferanser skal godkjennes av ordfører, utvalgsleder eller leder av
politisk se kretariat.

- Når medle mmer av folkevalgt organ blir oppnevnt til - eller får aksept av
ordfører/utvalgsleder/leder av politisk sekretariat - til å delta på kurs eller konferanser,
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skal spørsmål om dekning for tapt arbeidsfortjeneste avklares samtidig.

6. KO M M UN ALT TI LS KUD D TI L KO M M UN E S TYRE G RUPPE N E

Kommunestyregruppene i Strand gis et kommunalt tilskudd som beregnes slik:

- Grunnbeløp pr. gruppe: 10% av avsatt beløp
- De resterende 90% av avsatt beløp tildeles prosentvis etter oppnådd stemmetall ved

kommunestyrevalget.

Utbetaling av tilskudd skal skje innen første halvår.
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