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                        Guovdageainnu suohkan  
                        Kautokeino kommune     
 

           
                 Datert 17.12.20  
  
 

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I 
KAUTOKEINO KOMMUNE. 

 
Vedtatt av kommunestyret 14.04.00, sak 15/00. Saken er senere behandlet i følgende utvalg: 
Formannskapet 29.08.00, sak 81/00. Formannskapet 19.12.00, sak 115/00 – saken ble utsatt.  
Formannskapet 27.03.01, sak 24/01. Formannskapet 18.12.03, sak 59/03.  
Kommunestyret 18.12.03, sak 70/03 – saken ble utsatt.  
Kommunestyret 25.03.04, sak 1/04. Kommunestyret 24.06.04, sak 22/04 – saken ble utsatt.  
Økonomiutvalget 22.11.04, sak 2/04 – saken ble utsatt. Økonomiutvalget 14.06.05, sak 2/05.  
Kommunestyret 26.03.09, sak 08/09.  Kommunestyret 18.06.13, sak 14/13. Kommunestyret 
17.12.15, sak 34/15. Sist endret av kommunestyret 14.12.17. Gjeldende fra 01.01.18.  
Foreløpig endring av kommunestyret 17.12.2020, sak 75/20.  
 
  
1.  GENERELT 

 
Reglementet gjelder godtgjøring til politisk valgte medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer og råd 
i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune.  

 
Samtlige møter bør holdes på dagtid. Møter som likevel kan holdes på kveldstid er ekstraordinære 
møter, samt møter som av åpenbare årsaker ikke kan holdes på dagtid.  

 
Kommunestyrets vedtak danner grunnlag for beregning av godtgjørelse til folkevalgte. Ved endringer 
i grunnlaget skal reglementet legges frem for kommunestyret. 

 
 

2.  FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE 
 

Ordførerens godtgjørelse skal beregnes i prosenter av vedtak om godtgjørelse til 
stortingsrepresentanter, gitt i medhold av Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter av 16. 
desember 2011 nr. 61 og tilhørende forskrifter.  
 
Sats for årlig fast godtgjørelse skal utgjøre 95 % av vedtak om godtgjørelse til 
stortingsrepresentanter som til enhver tid er gjeldende. 
 
Ved endring av satsene etter denne loven endres de årlige godtgjøringene automatisk. 
Dersom det ikke avholdes møter, utbetales ingen godtgjørelse. 
 
I tillegg til disse satsene, kommer eventuell godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 
(unntatt ordfører). 
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a)  Ordfører (100 % av sats for årlig fast godtgjørelse (= 95 % av stortingsrepr. godtgjørelse) 

 

Dekker ordførerens deltakelse i alle kommunale møter. Ordfører får godtgjørelse i 12 måneder. 
Godtgjørelsen er ikke feriepengeberettiget, jfr. Stortingets ordning iht. feriepenger, ordfører som 
ikke fortsetter etter nyvalg får utbetalt feriegodtgjørelse. Feriegodtgjørelse tilsvarer satsene 
fastsatt i Hovedtariffavtalen i staten og beregnes av godtgjørelsen siste år i valgperioden. 
Ordfører avgjør ferieavvikling selv.  

b)  Pensjonsavtale ordfører (23 % ) 
 
c)  Omstillingslønn ordfører, 1 ½ mnd. 
 

 Følger anbefaling fra KS, der omstillingslønn gis med 1 ½ mnd. dersom ordfører inntrer i ny
 stilling etter valgperiodens utløp, eller gjeninntrer i tidligere stilling. I motsatt fall gis
 omstillingslønn i 4 mnd. Omstillingslønna er ikke avhengig av ordførerens "opptjeningstid".  
 Godtgjørelsen er ikke feriepengeberettiget. 
 
 
 FØLGENDE TILSTÅS FAST ÅRLIG GODTGJØRELSE: 
 
d)  Varaordfører. 

Varaordfører godtgjørelse fastsettes til 20 % av ordførerens godtgjørelse. 
Dekker deltagelse i formannskapsmøter og når ordfører avvikler ferie. I de tilfeller varaordfører 
fungerer som ordfører gis godtgjørelse pr. dag lik ordførerens godtgjørelse. 

 
e)  Formannskapsmedlemmer. 

Godtgjørelse fastsettes til 5 % av ordførerens godtgjørelse.  
Dekker faste medlemmers deltakelse i formannskapet. (unntatt ordfører og varaordfører). 
Godtgjørelsen er ikke feriepengeberettiget. 

 
f)  Utvalgsledere 
  
 Hovedutvalgsledere godtgjøres med 5 % av ordførerens godtgjørelse.  
 

Dispensasjonsutvalg for behandling av dispensasjoner i hht. Motorferdselloven 
 Leder godtgjøres med 3 % av ordførerens godtgjørelse.  
Øvrige medlemmer godtgjøres med 1,5 % av ordførerens godtgjørelse. Dekker også 
møtegodtgjørelse.  

 
 Godtgjørelse til utvalgsledere fastsettes til 1,50 % av ordførerens godtgjørelse.  
 Dekker også utvalgslederens deltakelse i arbeidsutvalg til selve utvalget. Godtgjørelsen er ikke  
 feriepengeberettiget. Gjelder utvalgsledere av:  
 

Eldreråd  Klagenemda     
Ungdomsråd Administrasjonsutvalget 
Kontrollutvalg Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. 

 Valgstyret Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 
 Stemmestyret  Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
  
  + utvalg som kommunestyret oppnevner i løpet av valgperioden 2019 - 2023 
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g)  Utvalgsledere i ad-hoc utvalg som varer 6 mnd. eller lenger   

 Godtgjørelse fastsettes til 1,50 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen er ikke  
 feriepengeberettiget. 
 
h)  Ledere av underutvalg og ad-hoc utvalg som varer under 6 mnd.  
 Godtgjørelsen fastsettes til 0,75 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen er ikke  
 feriepengeberettiget. 
 
i) Under utvalgsledere som gjør beslutninger iht. lovverket godtgjøres med 
 100 % av utvalgsleders godtgjørelse.  
 Godtgjørelsen er ikke feriepengeberettiget. 

 
 
3.   MØTEGODTGJØRELSE.  
 
 Dersom det samme utvalget avholder flere møter samme dag, gis det bare én møtegodtgjøring. 

 

 Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene. 
 

 Reisetid er ikke inkludert. 
 

 Det skal ikke utbetales møtegodtgjørelse til folkevalgte som skriftlig melder fra at de ikke ønsker 
dette.  

 
a)  Kommunestyret 
 0 – 4 timer  kr. 300,- pr. møte   Over 4 timer  kr. 600,- pr. møte.  

 
Utbetales til samtlige kommunestyremedlemmer og møtende varamedlemmer, unntatt 
ordføreren. Ordfører tilstås ikke møtegodtgjørelse. 

 
b)  Formannskapet  

0 – 4 timer  kr. 300,- pr. møte  Over 4 timer  kr. 600,- pr. møte. 
  
 Utbetales kun til møtende varamedlemmer. Formannskapets faste medlemmer mottar fast årlig  
 godtgjørelse. 

 
c)  Utvalgene 
 0 – 4 timer  kr. 300,- pr. møte  Over 4 timer  kr. 600,- pr. møte. 
  
 Utbetales til samtlige medlemmer i styrer, råd og utvalg og ad hoc-utvalg, samt deres
 arbeidsutvalg. Unntatt lederne, de mottar fast årlig godtgjørelse. 

 
 Utbetales også til medlemmer av alle midlertidige utvalg. (f.eks. høringsutvalg). 
 
d)  Valgte representanter som møter på vegne av kommunen 
 Representanter som på vegne av kommunen er valgt til å representere kommunen i ulike styrer  

og råd gis en møtegodtgjørelse på lik linje med pkt. 3 c) pr. innkalt møte. Det ytes også tapt 
arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon etter pkt. 4 a) eller b). Kommunens ytelser gjelder ikke 
styrer og råd som har egne godtgjørelser. Ordfører og varaordfører tilkjennes ikke ytelser under 
dette punktet.  
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4. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE. 
 

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1 500,- pr. dag og ytes til den som kan dokumentere et 
faktisk tap i arbeidsinntekten.  

a)  Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 900,- pr. møte. 
 

 Denne satsen baseres på at møtets varighet, inkl. reisetid samme dag, er på minst 4 timer. 
  Dersom møtet inkl. reise varer under 4 timer halveres satsen, dvs. til kr. 450,- pr. møte. 
 Dette punktet er ikke feriepengeberettiget. 

 
 Dersom en folkevalgt har deltidsstilling avkortes satsen i forhold til denne. 

 
 Mottakere av trygd, pensjon, stipend/lån fra Statens lånekasse for utdanning o.l. er ikke
 berettiget til erstatning for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 Hjemmeværende husmødre/-fedre får dekning for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 
b)  Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 
 

 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes etter den enkeltes reelle lønnstrekk  
(Ordinær lønn) + eventuelt tapte feriepenger. Overtid, kveldstillegg o.l. dekkes ikke. 
 

 Tapt arbeidsfortjeneste gis kun for møtedagen, ikke for reisedager i forbindelse med 
møtet, kurset/konferansen el., med mindre lønnstrekk for reisedager kan dokumenteres. 
 

 Tapt arbeidsfortjeneste betales ikke for møter som holdes på kveldstid, med unntak av 
folkevalgte som jobber turnus/skift og kan dokumentere at vedkommende har/hadde vakt 
den aktuelle kvelden. 

 
 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og små aksjeselskap som i 

praksis drives som enkeltmannsforetak dokumenteres med utskrift av siste års ligning, 
evt. utskrift av tre siste års ligninger. Tapt arbeidsfortjeneste pr. dag beregnes ved at 
næringsinntekten, evt. et gjennomsnitt av de tre siste årenes næringsinntekt, deles på 260 
dager. Et evt. jordbruksfradrag, reindriftsfradrag og minstefradrag legges til i inntekten. 
 

 Selvstendig næringsdrivende kan alternativt få dekket utbetalt lønn til stedfortreder med 
inntil 1500 kr pr. dag. Dette skal dokumenteres med bekreftet kopi av innberetning til 

  skattemyndighetene for lønnsinntekter, arbeidsgiveravgift og skattetrekk.      
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5. REISEUTGIFTER 
 
 Reiseutgifter dekkes kun for pålagte/innkalte møter, kurs, reiser o.l. 
 
 For møter som avholdes i Kautokeino kommune, dekkes utgifter for reiser innenfor 

kommunegrensa. 
 
 Reiseutgifter, skyss- og kostgodtgjøring utbetales etter kommunens reiseregulativ. 

 
 Skyss- og kostgodtgjøring dekkes fullt ut, også for reisedager før og etter møtet, kurset, reisen e.l. 

Reisen bør foretas på billigste måte.  
 

 Overnattingsutgifter dekkes ikke når reisen kunne vært foretatt uten overnatting. 
Dersom reisen totalt blir billigere med overnatting, f.eks. ved at man oppnår redusert pris på 
flybillett, kan overnattingsutgifter likevel dekkes. 

 
 For reindriftsutøverne dekkes reiseutgifter i forbindelse med kommunale verv fra og til 

sommerboplass. Det utbetales ikke nattillegg og kostgodtgjøring når man har mulighet til 
overnatting i eget hjem i kommunen. 

 
 Det kan også vurderes å dekke reiseutgifter for andre enn reindriftsutøvere. Studenter som har 

midlertidig tilhold andre plasser, får dekket utgifter til reise på billigste måte for å delta i politisk 
arbeid. 
 

 
6.   BARNEPASS, OMSORGSARBEID O.L. 
 
 Dekning av utgifter til barnepass og/eller tilsyn med eldre/funksjonshemmede: 
 kr. 125,- pr. time for barn/person. 
 
 Med barn forstås barn inntil 12 år. Dersom barnet må ha barnehageplass (barnepasser eller annen 

hjelp) i forbindelse med foreldrenes daglige arbeid, vil ikke vedkommende få dekket utgiftene 
når møtet, kurset e.l. holdes i arbeidstiden. 

 
 For kommunens politikere som har omsorg skal barnepassergodtgjørelse utbetales uavhengig av 

hvem som er barnepasser. 
 
 Utgifter til barnepass/tilsyn utbetales mot dokumentasjon. 
 
 

7.   TELEFONUTGIFTER 
 
 For ordførerens mobiltelefon dekkes fullt ut. 

 
 Det utbetales ikke særskilt telefongodtgjørelse for andre folkevalgte. 
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8.   FRAVÆR 
 
 For faste medlemmer som har mellom 33 - 50 % fravær fra ordinære møter reduseres fast årlig 

godtgjørelse med 50 %. Ved fravær over 50 % avkortes fast årlig godtgjørelse tilsvarende. 
 
 Prosentsatsene for antall møter, får ikke konsekvenser for godtgjørelsene for eventuelle endringer 

 av møtedatoer. 
 
 
9.   IKRAFTTREDEN 
 
Dette reglementet erstatter reglement av 17.12.15, vedtatt av kommunestyret i sak 34/15, og 
gjelder fra og med:  
 
- Tillegget “godtgjørelse for hovedutvalgsledere” gjelder fra 01.01.2020. 
- Endring i satser for møtegodtgjørelse gjelder fra 17.12.2020. 

 
 


