
 

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om folkevalgtes rett til 
godtgjøring og velferdsgoder, Arendal kommune, Agder 
 
Kommunedirektøren har etter at det ble vedtatt i bystyret 27.10.2022, sak 22/176, å legge 
forslaget ut på høring, gått gjennom forslag opp mot gjeldende forskrift og laget denne 
oversikten over endringer.  
 
Arbeidsutvalget foreslå følgende endringer:  

 
§ 3 rett til dekning av utgifter og økonomisk tap 
Ny § 3 bokstav b som regulere folkevalgtes parkeringsutgifter.  Gjeldene forskrift § 3 bokstav b har 
blitt flyttet til ny c, og gjeldede c har blitt flyttet til ny d. 
 
§ 4 Utmåling av utgifter og økonomisk tap 
I § 4 (1) er det tatt inn et nytt vilkår om at det forutsettes en avstand på minst 4 km en vei for at 
godtgjøring skal ytes.  
 
I § 4 (3) bokstav a økes dekning av tapt inntekt fra kr 4500 til kr 5000 for fast inntekt. Det foreslås at 
beløpet indeksreguleres med 2,5 % årlig. Det er videre tatt med en ny setning om at dersom den 
folkevalgte ikke trekkes i lønn, kan vedkommende arbeidsgiver sende refusjonskrav til kommunen 
innenfor denne sats, men med tillegg av sosiale utgifter (feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift). 
 
I § 4(3) bokstav b foreslås det en ny siste setning hvor det fremgår at eventuelle nyetablerte 
næringsdrivende ikke kan vise til netto inntekt ved siste ligning behandles saken i lønns- og 
godtgjøringsutvalget.  
 
Gjeldende forskrift § 4 (3) bokstav c som gjelder dekning av inntil kr 1000 per møtedag for 
ulegitimert tap, er tatt ut av ny forskrift. 
   
I ny § 4 (3) bokstav c foreslås det at folkevalgte som er ansatt hos en arbeidsgiver hvor det er rett til 
fri med lønn for å delta i politisk virksomhet, skal benytte denne muligheten.  
 
§ 5B Varaordfører 
I første ledd siste punktum foreslås det at varaordfører som er gruppeleder ikke skal ha 
gruppeledergodtgjøring.  
 
§5C Opposisjonsleder 
Det foreslås å redusere opposisjonsleders godtgjørelse fra 50 % til 40 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§ 5E Utvalgsledere 
Her har man byttet ut komiteledere med utvalgsledere, ellers er bestemmelsen lik som i gjeldende 
forksriften. 
 
§ 5F Gruppeledere i bystyret 
Gruppeledernes tillegg pr gruppemedlem forslås økt fra 0,3 % av ordførerens godtgjøring til 0,5 %. 
 
§ 5G Ledergodtgjøring i forhold til ordførerens godtgjøring:  



Det foreslås å øke leder av kontrollutvalgets godgjøring fra 5% til 10 %.  I tillegg foreslås det å 
styrelederne i foretakene en møtegodtgjøring i tillegg til ledergodtgjøring tilsvarende 0,20 % av 
ordførers godtgjøring. Det foreslås å ikke utbetales møtegodtgjøring i tillegg til ledergodtgjøring for 
leder av kontrollutvalget. 
 
 
§ 6 Møtegodtgjørelse - fast 
Det foreslås at møtegodtgjørelsen til medlemmer av bystyret og kommuneplanutvalget økes fra 2 % 
til 2,5 % av ordførerens godtgjørelse i § 6 (2) bokstav a og d. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsen at fast godtgjøringer utbetales pr måned i samsvar med kommunens 
ordinære rutiner for utbetaling av lønn. 
 
§6A. Møtegodtgjørelse –variabel 
Det er foreslått et nytt sjette ledd som sier at variabel møtegodtgjørelse utbetales to ganger pr år. 
 
§8 Ettergodtgjøring 
Det foreslås at ettergodtgjøring til folkevalgte som har hatt et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse 
reduseres fra 3 måneder til 1,5 måneder fra de fratrer vervet 
 
Ny § 9 – Andre godtgjøringer 
Det er kommet inn en ny § 9 som gjelder andre godtgjørelser, som regulerer utgifter til mobil, utlån 
av PC/nettbrett og godgjøring til folkevalgte som møter for ordføreren i ulike møter. 
 
Gjeldene § 9 har blitt ny § 10. Gjeldende § 10 har blitt ny § 11. 
 
Ny § 12 - Fortolkning 
Det er tatt inn en ny bestemmelse om at en eventuell tvil om forståelsen av bestemmelsene i 
godtgjøringsreglementet legges fram for lønns- og godtgjøringsutvalget til avgjørelse. 
 
Gjeldende § 11 har blitt ny § 13. 
 
 
Datert 19.12.2022. 


