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1

Ordfører

Rakkestad kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjørelse settes til 95 % av
stortingsrepresentantens godtgjørelse pr 1. januar i det enkelte år. Godtgjørelsen skal dekke
alle oppdrag ordføreren utfører for kommunen.
Godtgjørelsen gis som lønn og gir rett til feriepenger etter vanlige regler.
Rakkestad kommune dekker utgifter til ordføreres mobiltelefon. Ordningen beskattes etter
gjeldende regler.
Ordføreren får dekket skyss-/reiseutgifter i henhold til KS reiseregulativ ved innlevering av
reiseregning. Dette gjelder også kjøring innen tjenesteområdet.
Ordføreren skal være innmeldt i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.
Ordfører tilstås ingen godtgjørelse i tillegg i de tilfeller ordfører tiltrer som leder av et utvalg.
Ordfører som etter nyvalg ikke fortsetter i vervet, tilkommer den faste godtgjørelsen etter
dette punkts første ledd i 1,5 måned etter valgperiodens utløp.
Dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt etter valgperiodens opphør, tilstås
godtgjørelse i inntil 3 måneder utover valgperioden.

2

Varaordfører

Varaordføreres godtgjørelse settes til 20 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen
inkluderer møter i formannskap og kommunestyre, samt representasjonsoppgaver som
varaordfører utfører for Rakkestad kommune.
Når varaordføreren trer inn i ordførerens funksjoner under ferier og annet langtidsfravær
(over én uke eller mer), oppebærer varaordfører samme godtgjørelse som ordføreren.
Varaordførerens faste godtgjøring avkortes tilsvarende.
Varaordførers telefongodtgjørelse er den samme som for formannskapets medlemmer
forøvrig.
Varaordfører tilstås ingen godtgjørelse i tillegg i de tilfeller varaordfører tiltrer som leder av
et utvalg.
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3
3.1

Møtegodtgjørelse for medlemmer
Kommunestyret

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis en
møtegodtgjørelse på kr 1 400,- pr kommunestyremøte de deltar i.

3.2

Formannskapet

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis en
møtegodtgjørelse på kr 1 400,- pr formannskapsmøte de deltar i. Medlemmene gis i tillegg
en fast godtgjørelse på kr 34 000,- pr år.
Dersom et medlems fravær i løpet av hvert halvår overstiger 1/3 av møtene, bortfaller den
faste godtgjøringen og det gis kun møtegodtgjøring pr. møte vedkommende har deltatt.

3.3 Utvalg
Velferdsutvalgets og Teknikkutvalgets medlemmer og varamedlemmer gis en godtgjørelse
på kr 1 100,-

3.4 Lovpålagte organer
Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Kontrollutvalget medlemmer og
varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 900,- pr møte de deltar i.

3.5

Bruker- og interesseråd

Medlemmer i bruker- og interesseråd gis en fast årlig møtegodtgjørelse på kr 4 300,-.
Varamedlemmer får kr 900,- pr møte de deltar i.

3.6 Andre politiske organer
Medlemmer i prosjektgrupper, komiteer eller andre ad hoc-utvalg med avgrenset
funksjonstid - også når medlemmet er valgt som representant fra kommunestyre,
formannskap eller et utvalg – gis en møtegodtgjørelse på kr. 900,- pr. møte de deltar i.

3.7

Eierrepresentanter

Kommunens valgte eierrepresentant i generalforsamling og representantskap IKS og
lignende (med unntak av når vervet dekkes av ordfører og varaordfører) gis en
møtegodtgjørelse på kr 1 400,- pr møte de deltar i. Dersom selskapet selv dekker
møtegodtgjørelsen gis det godtgjørelse i henhold til selskapets vedtekter.

6

3.8 Heldagsmøter
Heldagsmøter (over 4 timer) som kurs, konferanser, temamøter m.v. for alle medlemmer og
varamedlemmer i politiske organer gis en godtgjørelse på kr 2 300,- pr dag.
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4.1

Ledergodtgjørelse
Utvalg

Leder av Velferdsutvalget og Teknikkutvalget gis en møtegodtgjørelse på kr 1 400 og i tillegg
gis en fast godtgjørelse på kr 16 000,- pr år.

4.2

Lovpålagte organer

Leder av Arbeidsmiljøutvalget og Kontrollutvalget gis en møtegodtgjørelse på kr 1 400,- pr
møte de deltar i.

4.3

Bruker- og interesseråd

Leder for bruker- og interesseråd gis en fast årlig møtegodtgjørelse på kr 6 300,-.

4.4

Andre politisk organer

Leder for andre politisk oppnevnte organer gis en godtgjørelse på kr 1 400,- pr møte de
deltar i.

4.5 Fravær
Dersom en leders fravær i løpet av hvert halvår overstiger 1/3 av møtene, bortfaller det
faste godtgjøringen og det gis kun møtegodtgjøring pr. møte vedkommende har deltatt.
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Tapt arbeidsfortjeneste

Alle folkevalgte har krav på å få dekt tapt arbeidsfortjeneste som følge av verv i Rakkestad
kommune, det være seg i forbindelse med formelle møter eller andre oppdrag som
folkevalgt.

5.1

Ulegitimert

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste tilkjennes kommunale folkevalgte med kr 250,- pr time
inntil 8 timer pr dag. Påbegynt time regnes som en time. Justeres årlig etter den kommunale
deflatorindeksen.
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5.2

Legitimert

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkludert feriepenger, dekkes ved erklæring fra
arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende/oppdragstaker må fremlegge regning fra
stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontoret.

5.3

Omsorgsarbeid

Legitimert omsorgsarbeid dekkes med kr 125,- pr time inntil 8 timer pr dag. Påbegynt time
regnes som en time.

5.4 Krav
Erstatning om tapt arbeidsfortjeneste eller omsorgsarbeid må fremsettes av den kravet
gjelder. Kravet skal være spesifisert på det enkelte møte/oppdrag.
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Telefongodtgjørelse

Formannskapets medlemmer og leder av Velferdsutvalget, Teknikkutvalget,
Arbeidsmiljøutvalget og Kontrollutvalget tilstås kr 1 000,- pr år i telefongodtgjørelse. Denne
godtgjørelsen innberettes.
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Skyssgodtgjørelse

7.1 Regulativ
Det gis skyssgodtgjørelse til kommunale møter, befaringer o.l. etter satsene i Kommunenes
reiseregulativ. Utgangspunktet for reisen er folkevalgtes bolig og det utbetales
reisegodtgjørelse når det er mer enn 3 km fra boligen til møtestedet (en vei).

7.2

Studenter

Studenter som oppholder seg utenfor Rakkestad kommune, får dekket reiseutgifter til
politiske møter, etter følgende regler:
•

Kommunen refunderer reiseutgifter etter billigste reisemåte og begrenset oppad til en
reiseavstand på 10 mil (en vei).

•

Krav om dekning av reiseutgifter fremsettes på eget skjema.

•

Gruppeleder bekrefter deltagelse.
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7.3 Digitale løsninger
Det tilstrebes å legge til rette for digitale løsninger for fjernkommunikasjon.
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Partistøtte

Rakkestad kommune gir årlig støtte til politiske partier med representanter i kommunestyret.
Støtten gis i form av:
•
•

Gruppestøtte (likt kronebeløp pr kommunestyregruppe)
Representantstøtte (likt kronebeløp pr kommunestyrerepresentant)

I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling hvert år fastsettes partistøtten etter
KPI-indeksen.
I det året et er kommunestyrevalg, utbetales støtte for 3 kvartaler etter valgresultatet for det
sittende kommunestyre, og støtten for siste kvartal etter valgresultatet for det ”nye”
kommunestyret.
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9.1

Diverse bestemmelser
Utbetaling

Møte- og skyssgodtgjørelse utbetales 3 ganger pr år – april, august og desember på
bakgrunn av registrering av oppmøte i protokoller eller fastsatt skjema.
Avregning for representantenes møtegodtgjørelse skal spesifiseres.
For bruker- og interesseråd utbetales fast godtgjørelse etterskuddsvis hvert halvår.

9.2

Regulering av satsene

Satser for møtegodtgjørelse justeres årlig etter den kommunale deflatorindeksen.

9.3

Flere møter på samme dag

Møter hvor formannskap utgjør et annet organ som for eksempel. administrasjonsutvalg,
klagenemd, valgstyre m.v. anses som ett møte når møtene avholdes samme dag som
formannskapsmøte. Det samme gjelder for andre utvalg med personidentiske medlemmer.

9

9.4

Offentlig ansatt

Offentlig ansatte som deltar på møtene i kraft av sin stilling, tilkommer ikke
møtegodtgjørelse.

9.5

Registrering av deltagelse

Politisk sekretariat er ansvarlig for at den godtgjøringen som de folkevalgte er berettiget til,
blir klargjort for anvisning.
Ved deltagelse på møter der sekretær ikke er tilstede, må vedkommende folkevalgte
representant selv melde sitt krav til kommunens administrasjon på fastsatt skjema.

9.6

Evaluering

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte evalueres hvert 2. år.

10 Fortolkning
Fortolkningsspørsmål som gjelder dette reglement avgjøres av formannskapet. Revidert
reglement gjelder fra 01.01.2020.
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