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   Uforming av forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og 
velferdsgoder i Gjemnes kommune 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes 
kommune legges ut på høring.  

Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 6 uker fra dato for vedtak  av 
høringsutkastet. 

 

 

Denne saken gjelder 

Vedlagt er forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i 
Gjemnes kommune. 

Vedlagt er også hjelpedokument fra Kommunal- og moderniseringsderpartementet, for 
hvordan en forskrift kan utformes.  

Saksopplysninger  

Kommuneloven slår fast at kommunestyret gir forskrift om folkevalgtes rett til dekning av 
utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og 
permisjoner (§ 8-10). 

Kommunestyret og fylkestinget har også tidligere fastsatt regler om dekning av utgifter, 
økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42. Det 
som er nytt, er at reglene skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i 
forvaltningsloven skal være oppfylt. Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan 
forskrifter skal utformes, at de skal høres og at det gjelder særlige krav til kunngjøring 
for at kommunen skal kunne påberope seg reglene. De folkevalgtes økonomiske 
rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det 
gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi 
forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner. 
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Vurdering 

Kommunestyret har i sak 19/00502 vedtatt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v til kommunale 
folkevalgte i Gjemnes kommune. Det er tatt utgangspunkt i dette reglementet ved utforming av 
forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune. 

 

Konsekvenser for økonomi 

Ja. I sak 19/00502 beskrives merkostnadene i forhold til kommunens tidligere reglement.   

Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling   

Rekruttering politisk arbeid. 

Konsekvenser for miljø 

Nei. 

Konsekvenser for barn og unge, folkehelse, og universell utforming 

Nei 
 
 
Rådmannen i Gjemnes 
 
Birgit Eliassen 
24.11.2020 
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