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FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I KAUTOKEINO KOMMUNE 
- HØRING 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Legges ut på høring på kommunens hjemmeside.   
- Sendes til alle politiske styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune. 
- Sendes til alle politiske partier som er representert i kommunestyret.  
 
Det vises til:   

- Dokument “Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunen” fra 
regjeringen.no. Link: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/andre-
dokumenter/brev/utvalgte_brev/2019/utforming-av-nye-forskrifter-i-kommunene-og-
fylkeskommunene/id2683618/ 

- Kommunlovens kap. 8.  
- Forvaltningslovens  
 
Vedlegg:  

- Forslag til forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune, datert 
16.04.21.  

- Gjeldende Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune, sist 
vedtatt i kommunestyret 17.12.20.  

 
Sakens bakgrunn:  

Bakgrunn for denne saken er endringer i kommuneloven, som slår fast at 
kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk 
tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjørelse (§ 8-4), ettergodgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10). 
 
Kommunestyret har tidligerer vedtatt Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 
Kautokeino kommune, sist vedtatt 17.12.20. Det som er nytt er at regelmentet skal gis 
som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt.  
 
Det er tatt utgangspunkt i gjeldende reglementet ved utforming av forslag til forskrift. 
Høringsfristen er satt til 3 måneder og det tas sikte på å få sak etter høring til 
kommunestyremøte 28.10.21.  
 
Forslag til vedtak:  

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune legges ut på høring.  
Høringsfristen er på 3 måneder fra 11.05.21 – 11.08.21. Høringsuttalelsene skal være 
skriftlige.  



 
SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPET - 11.05.2021  
 
 
Ovdagotti meannudeapmi:                    

Sátnejođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
 
   
Ovdagotti mearrádus, ovttajien.:                           

Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune legges ut på høring.  
Høringsfristen er på 3 måneder fra 11.05.21 – 11.08.21. Høringsuttalelsene skal være 
skriftlige.  
 
 
 
 
 


