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Forskrift om godtgjøring til folkevalgte mfl., Agder fylkeskommune

Hjemmel: Fastsatt av fylkestinget i Agder fylkeskommune 28. april 2020 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-6 og § 8-10.

§ 1. Virkeområde og definisjoner
Forskriften gjelder for folkevalgte og andre som er oppnevnt i fylkeskommunale verv i
medhold av kommuneloven eller andre særlover som fylkeskommunen er bundet av, jf.
kommuneloven § 8-3 til § 8-10.
Med fylkeskommunalt folkevalgt menes direkte valgt medlem av fylkestinget eller en
person som er medlem av annet fylkeskommunalt politisk organ, jf. kommuneloven § 5-1.
Forskriften gjelder ikke for personer som er oppnevnt av fylkeskommunen til å
representere denne i selvstendige juridiske enheter. Det forutsettes at det er det enkelte styre
som selv fastsetter og dekker møtegodtgjørelsen. I de tilfeller vervet ikke utløser noen
godtgjøring tilstås satsen for møtegodtgjøring for møter i andre råd og utvalg.
En fylkeskommunal arbeidstaker som er valgt/oppnevnt medlem av et fylkeskommunalt
politisk organ i henhold til gjeldende bestemmelser har rett til samme møtegodtgjøring som
andre medlemmer av utvalget. En forutsetning for slik rett er at vervet som medlem ikke er
en del av arbeidstakerens ordinære plikttjenester. Dette gjelder også skoleelever som møter
utenom skoletiden.
Møtegodtgjøring utbetales kun til personer som er oppnevnt i fylkeskommunale verv i
henhold til denne forskriften.
Forskriften inneholder bestemmelser om fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning
for tapt arbeidsinntekt, skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse, samt elektronisk
kommunikasjon, leie av bolig og etterlønn.
§ 2. Fast godtgjørelse
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§ 2-1. Fast årlig godtgjørelse og beregningsgrunnlag
Det gis følgende faste godtgjørelser:
Fylkesordfører 100 %
Fylkesvaraordfører 80 %
Opposisjonsleder 70 %
Medlem av fylkesutvalg 7 %
Leder av hovedutvalg 60 %
Nestleder hovedutvalg 10 %
Medlem av hovedutvalg 6,5 %.
Godtgjørelsen beregnes med utgangspunkt i stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Det
beregnes ikke feriepenger av godtgjørelsen.
I tillegg til godtgjørelsen ovenfor tildeles gruppeledere en godtgjørelse på 15 % av
grunnlaget. Hver gruppe tildeles en godtgjørelse på 2 % per medlem i gruppen når
gruppelederen sees bort i fra. De enkelte gruppene avgjør selv hvordan disse skal disponeres.
Ingen kan ha godtgjørelse som overstiger 100 %. Godtgjøring for verv både i kommune
og fylkeskommune skal ses i sammenheng slik at godtgjøringsandel i kommunene og
fylkeskommunen ikke overstiger 100 % stillingsandel for folkevalgte verv.
§ 2-2. Representanter som mottar fast godtgjørelse på 50 % eller mer
For representanter som mottar fast godtgjørelse på 50 % eller mer erstatter den faste
godtgjørelsen møtegodtgjørelse og tapt arbeidsinntekt. Dette gjelder også ved kurs, seminar,
foredrag, konferanser, studieturer, tilstelninger og lignende. Andre utgifter som vervet
nødvendiggjør dekkes etter særskilt regning.
Unntatt er de verv hvor godtgjøringen bestemmes av andre enn fylkestinget og hvor
fylkeskommunen ikke betaler godtgjøringen – eksempelvis verv i selskaper, stiftelser og
institusjoner som har egne ansatte.
§ 2-3. Fungeringstillegg
Dersom fylkesvaraordfører/nestleder fungerer for fylkesordfører/leder i mer enn en
måned gis godtgjørelse som fylkesordfører/leder for fungeringsperioden.
§ 2-4. Forfall
Ved forfall i mer enn ¼ av ordinære møter i løpet av et kalenderår for de faste
representantene som mottar fast godtgjørelse, reduseres den faste godtgjørelsen med 3 500
kroner per møtedag. Sykefravær medfører ikke reduksjon i den faste godtgjørelsen.
§ 2-5. Pensjonsordning
Alle med fast godtgjørelse på 20 % eller mer innlemmes i fylkeskommunens
pensjonsordning, jf. forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og
fylkeskommuner § 1, jf. kommuneloven § 8-7.
§ 2-6. Permisjon
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Ved innvilget permisjon fra vervet stoppes den faste godtgjørelsen fra og med første hele
måned etter at permisjonen starter. Det gis full godtgjørelse fra den måned tillitsvervet
gjenopptas. Den som trer inn som vararepresentant vil motta fast godtgjørelse for de måneder
vedkommende fungerer.
§ 3. Møtegodtgjørelse
§ 3-1. Representanter som ikke mottar fast godtgjørelse på 50 % eller mer
Møtegodtgjørelse tilstås de som ikke mottar fast godtgjørelse på minst 50 % eller mer.
Videre tilstås møtegodtgjørelse for møter i andre utvalg oppnevnt med hjemmel i
kommuneloven eller særlov som fylkeskommunen er bundet av.
§ 3-2. For møter i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og kontrollutvalg og møter i andre
råd og utvalg
For møter i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og kontrollutvalg er møtegodtgjørelsen
på 3 250 kroner per møtedag. For møter i andre råd og utvalg er møtegodtgjørelsen på 1 600
kroner per møtedag. Møteleder i andre utvalg får i tillegg 50 % av ordinær møtegodtgjørelse.
§ 3-3. Representanter i medvirkningsorgan for ungdom
For representanter i medvirkningsorgan for ungdom tilstås en godtgjørelse på 800 kroner
per møte.
§ 3-4. Deltakelse på kurs, seminar, foredrag, konferanser, studieturer, tilstelninger og
lignende
Det tilstås ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på kurs, seminar, foredrag, konferanser,
studieturer, tilstelninger og lignende.
§ 4. Erstatning for tapt arbeidsinntekt
§ 4-1. Folkevalgte som mottar fast godtgjørelse lavere enn 50 %
Folkevalgte som mottar fast godtgjørelse lavere enn 50 % får dekket tap i arbeidsinntekt
og andre utgifter som vervet nødvendiggjør.
§ 4-2. Legitimerte og ulegitimerte tap og utgifter
Selvstendig næringsdrivende/folkevalgte med fast inntekt som kan legitimere sitt tap, får
erstattet sitt samlede tap/utgift med inntil 3 500 kroner per møtedag. Ulegitimert tap og utgift
kan kreves godtgjort med inntil 1 400 kroner per møtedag.
Erstatning for tapt arbeidsinntekt er ment å dekke inntektstap påført som en konsekvens
av at den folkevalgte må forsømme ordinært inntektsbringende arbeid.
Erstatning for ulegitimert inntektstap er ment å dekke tap som folkevalgte påføres fordi
vedkommende ikke kan utføre sitt daglige arbeid, men som er vanskelig å sannsynliggjøre.
Dette kan gjelde for eksempel hjemmearbeidende, selvstendig næringsdrivende, studenter,
skoleelever og pensjonister. Det er en forutsetning for utbetaling at den folkevalgte selv
fremmer kravet.
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§ 4-3. Utgifter til omsorgstilsyn
Nødvendige utgifter som følge av tillitsverv til ekstraordinært omsorgstilsyn kan dekkes
etter legitimasjon. Utgiftene kan erstattes med den timesats som tilsvarer laveste grunnlønnen
i KS-området.
§ 4-4. Utgifter til ledsager
Nødvendige utgifter som følger av tillitsvervet til ledsagerhjelp for funksjonshemmet kan
dekkes etter legitimasjon.
§ 4-5. Kurs, konferanser og studiereiser m.m.
Det tilståes ikke tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på kurs, seminar, foredrag,
konferanser, studieturer, tilstelninger og lignende med mindre det er avtalt og godkjent i
forkant av deltakelsen.
§ 5. Skyss, kost og overnattingsgodtgjørelse
§ 5-1. Reiseutgifter
Reiseregulativet inngått mellom Kommunens Sentralforbund og organisasjonene gjelder
tilsvarende for folkevalgte. Det forutsettes at det brukes billigste reisemåte til og fra møtene.
Offentlige kommunikasjonsmidler bør brukes der dette er hensiktsmessig og ved bruk av
privat bil bør flere kjøre sammen.
§ 5-2. Folkevalgte med fast kontorplass på fylkeshuset
For folkevalgte med fast kontorplass på fylkeshuset gis ikke kjøregodtgjørelse når
reiseavstanden er under 40 km tur/retur og fremmøte på fylkeshuset ikke har forbindelse med
ordinært plenumsmøte. For reiseavstander mer enn 40 km t/r, kommer den nevnte
reiseavstanden i fratrekk fra kjøregodtgjørelsen.
§ 5-3. El-bil til disposisjon for fylkesordfører og fylkesvaraordfører
For fylkesordfører og fylkesvaraordfører stilles det el-bil til disposisjon. Bilen stilles til
fri disposisjon. Det vil derfor ikke blir utbetalt kjøregodtgjørelse med mindre reiseavstanden
vanskeliggjør bruk av el-bil.
§ 6. Innsending av krav
§ 6-1. Elektronisk innsending av skjema
Kravet skal i hovedsak sendes på elektronisk skjema via fylkeskommunens løsninger.
§ 6-2. Frist sende krav
Kravet bør sendes umiddelbart, og senest innen tre måneder etter at kravet oppstod.
§ 6-3. Oppgjør om erstatning for tap inntekt
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Oppgjør om erstatning for tap i inntekt bør fortrinnsvis skje etter avtale direkte mellom
fylkeskommunen og arbeidsgiver. Oppgjørsterminer for dette avtales i det enkelte tilfellet og
må følge kalenderåret.
§ 7. Godtgjørelse for elektronisk kommunikasjon m.m.
§ 7-1. Godtgjørelse for telefon
For folkevalgte med godtgjørelse som utgjør 50 % eller mer stilles det telefon til
disposisjon, og telefonregningen dekkes av fylkeskommunen. Retningslinjene for elektronisk
kommunikasjon gjelder.
§ 7-2. Godtgjørelse for nettbrett
Nettbrett er fylkeskommunens verktøy for å arbeide med saksdokumenter. Fylkestingets
medlemmer kan få utdelt nettbrett, som de har til disposisjon for arbeidet som folkevalgt. Det
gis ikke noen økonomisk kompensasjon for internettilgang med unntakene som følger av §
7-1. Vararepresentanter til fylkestinget og representanter i andre råd og utvalg kan etter
nærmere vurdering få utdelt nettbrett.
§ 7-3. Kommunal Rapport
Fylkestingets medlemmer får dekket abonnement på Kommunal Rapport i nettutgave.
§ 8. Leie av bolig
Dersom fylkesordfører, fylkesvaraordfører eller opposisjonsleder bor for langt fra
fylkeshuset til at man kan pendle daglig, leier fylkeskommunen bolig i rimelig nærhet.
§ 9. Etterlønn
Folkevalgte i Agder fylkeskommune med godtgjørelse på mer enn 50 % gis slik etterlønn
ved valgperiodens utløp:
- I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste.
- I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til.
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme
gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Unntatt for dette er
pensjonsinntekter etter folketrygdloven.
§ 10. Fylkeskommunal partistøtte
Fylkeskommunen utbetaler årlig partistøtte til partiene representert i fylkestinget.
Partistøtten utbetales med et grunnbeløp per gruppe og et beløp per representant.
Grunnbeløpet per gruppe er 50 000 kroner og 73 000 kroner per representant. Beløpet
reguleres med deflatoren i statsbudsjettet fra år til år.
Partistøtten skal nyttes til tiltak som setter medlemmer i fylkestingsgruppene med
vararepresentanter i bedre stand til å utføre arbeidet som folkevalgt.
§ 11. Revisjon og fravikelighet
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§ 11-1. Endringer i godtgjørelsesreglementet
Endringer i godtgjørelsesreglementet gjøres av fylkestinget i forkant av hver ny
valgperiode eller ved behov. Ved revisjon av reglementet skal beløpsstørrelser og frikjøp
vurderes.
§ 11-2. Tolkningsspørsmål
Spørsmål om fortolkning av dette reglementet avgjøres av fylkesutvalget.
§ 12. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 28. april 2020.
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