
 
 
 
 
 

BALSFJORD KOMMUNE 
 

Regulativ for godtgjøring  
til 

 kommunale tillitsmenn 
 
Gjelder fra 01.01.2008, med endring gjeldende fra 01.01.2009. 
 

1. Ordførerens godtgjøring løsrives fra rådmannens lønn. 
 Ordførergodtgjøringen fastsettes til kr. 534.000-. Fra 01.01.08, og videre  
 fremover reguleres denne med den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten – i 
  kroner – for kommunesektoren. 
 
2. Varaordførerens godtgjøring utgjør til enhver tid 10 % av ordførerens 

godtgjøring. 
 
3. Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører eller varaordfører. 

 
 1.  SKYSS OG KOSTGODTGJØRELSE 
 

 a) Hvor det ikke er mulig å benytte rutegående skyssmidler, og hvor det heller 
  ikke er satt opp felles  transport, gis kommunale tillitsmenn anledning til  
  å benytte egen bil for reiser i kommunale ærend. Ved bruk av egen bil  
  forutsettes det at reisene samordnes.  Godtgjørelse for bruk av egen bil i hht 
  gjeldende bestemmelser i kommunens reiseregulativ. 
 

b)  Når kommunen ikke holder felles bespisning betales kostgodtgjørelse i hht 
 kommunens reiseregulativ kap. 2, reiser innenfor tjenestedistrikt. 

 
c)  For reiser i kommunale ærend ut av kommunen gjelder kommunens 

 reiseregulativ kap. 3 og 4. 
 
 2. GODTGJØRING FOR ARBEID 
 

 a) Formannskapets øvrige medlemmer utbetales en årlig godtgjørelse på kr.  
  3.000,- og en godtgjørelse på kr. 300,- pr. møte/befaring. 
 

b) Kommunestyrets medlemmer utbetales en godtgjørelse på kr. 400,- pr.  
 møte/befaring. 

 
 c) Medlemmer av Styret for Balsfjord kommunalteknikk utbetales   
  samme godtgjørelse som til enhver tid gjelder for kommunestyrets medlemmer. 
 
 d) Medlemmer av Planutvalget og Kontrollutvalget utbetales en årlig  
  godtgjørelse på kr 2500,- og en godtgjørelse på kr 300,- pr møte/befaring. 
  Ledere for disse utvalgene utbetales en tilleggsgodtgjørelse på kr. 100,- pr 
  møte. 



 
 e) Medlemmer av andre faste styrer, nemnder, råd og utvalg utbetales en  
  godtgjørelse på kr. 150,- pr. møte/befaring. 
 
 f) Ledere i pkt. d, utbetales en tilleggsgodtgjørelse på kr 50,- pr møte. 
 
 g) Det gis ikke særskilt godtgjørelse for befaring som foretas i tilknytning til 
  møte. 

 
 3. TAP I ARBEIDSINNTEKT – UTGIFTER TIL STEDFORTREDER M.V. 
 

 a) For tap i ordinær inntekt som følge av kommunale tillitsverv, gis ulegitimert 
  erstatning på inntil kr. 800,- for hel dag og kr. 400,- for halv dag. 
 

b)  Mot legitimasjon gis erstatning for tap i inntekt med inntil ordførerens 
 dagslønn pr. møtedag, pluss tillegg av feriepenger, evt. ½ parten dersom møtets 
 varighet er under 3,5 time. 

 
c)  For utgifter som utøvelsen av vervet nødvendiggjør for eksempel utgifter til 

 barnepass, stell av syke og eldre og lignende gis erstatning etter legitimasjon 
 med inntil kr. 800,- pr møtedag. 

 
d)  Inntektstap i hht pkt. a og b beregnes forholdsvis i samsvar med møtets 

 varighet.  Inntektstapet omfatter lønnsinntekt, selvstendig næringsinntekt, 
 freelancere, hjemmeværende og pensjonister.  For fiskere, jordbrukere, 
 forretningsdrivende mv kan ligningsattest benyttes som legitimasjon. 

 
e)  Det er en forutsetning at erstatning for tap av inntekt eter pkt. a og b, og for 

 utgifter etter pkt. c bare skal utbetales etter regning. 
 
f)  Det kan ikke utbetales erstatning for tap i påregnet overtidslønn eller annen 

 ekstra fortjeneste. 
 
  4. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
 

a) Kommunale tillitsmenn kan ikke gis godtgjøring av kommunekassen i andre 
 former eller etter andre regler enn disse. Jfr KL. § 49.  I den utstrekning disse 
 regler ikke bryter med vedkommende særlovs kompetansesystem, gjelder disse 
 godtgjøringsbestemmelser også for tillitsmenn som velges etter særlov. 

 
b) Arbeidsgodtgjøring som gis etter disse reglers pkt. 2 skal ikke komme til  

 fradrag ved beregning av inntektstap og erstatningen skal heller ikke komme til 
 fradrag i arbeidsgodtgjøringen. 

 
c) Lovbestemte medlemmer av kommunale organer og personer som har  

 lovbestemt plikt til å være tilstede i møte i kommunale organer, kan ikke  
 tilståes godtgjøring for arbeidet i disse verv. 

 
 d) Ingen kan få godtgjørelse etter disse regler for to møter på samme dag. 
 

e) Blir et krav om erstatning etter reglenes pkt 1 ikke etterkommet, avgjør  
 formannskapet det med endelig virkning. 
 



f) Politiske parti disponerer kommunale bygg vederlagsfritt til politiske møter. 
 
g) Disse regler trer i kraft fra og med 01.01.2008.  Fra samme tidspunkt oppheves 
 tidligere regler og ordninger. 

 


