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Vedtatt møtegodtgjørelse til politikerne 2018
1.1 ORDFØRER
Ordfører i 1/1 stilling får godtgjørelse. Godtgjørelsen til ordfører blir utbetalt etter reglene for
lønnsutbetaling (feriepenger blir utbetalt året etter). Ved skifte av ordfører får ny ordfører
godtgjørelse fra han/hun starter som ordfører, og avgående ordfører fram til 31.12 det aktuelle året.
Ordførers godtgjørelse er pr. 1.januar 2018 kr 785 000.
Ordfører er medlem av pensjonsordningen i KLP («ordførerordningen). Kilometer- og
reisegodtgjørelse blir dekket etter kommunens reiseregulativ. Utgifter til mobiltelefon blir dekket
av kommunen. Andre utgifter blir dekket etter regning.
1.2 VARAORDFØRER
Varaordfører skal ha 20% av ordfører sin godtgjørelse. Denne godtgjøringen inkluderer alt politisk
arbeid utført i funksjonen som varaordfører og medlemskap i kommunestyret, formannskap,
nemnder og utvalg. Varaordfører få dekket telefonutgifter inntil kr 3 500 per år.
1.3 MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET
Medlemmer i kommunestyret skal ha 1% av ordførers godtgjørelse. Dette gjelder ikke ordfører og
varaordfører.
1.4 FORMANNSKAPSMEDLEMMENE INKL. PARTSSAMMENSATT UTVALG
Formannskapsmedlemmene inkl. partssammensatt utvalg skal ha 2% av ordførers godtgjørelse.
Dette gjelder ikke ordfører og varaordfører.
1.5 LEDER FOR HOVEDUTVALG FOR PLAN, MILJØ OG UTVIKLING
Leder for hovedutvalg for plan, miljø og utvikling skal ha 15% av ordførers godtgjørelse. Denne
godtgjørelsen inkluderer alt politisk arbeid utført i funksjonen som utvalgsleder.
1.6 LEDER FOR BYGGEKOMITEEN
Leder for byggekomiteen skal ha 6% av ordførers godtgjørelse. Denne godtgjørelsen inkluderer alt
politisk arbeid utført i funksjonen som utvalgsleder.
1.7 LEDER AV KONTROLLUTVALGET
Leder av kontrollutvalget skal ha 4% av ordførers godtgjørelse. Denne godtgjørelsen inkluderer alt
politisk arbeid utført i funksjonen som utvalgsleder.
1.8 MEDLEMMENE I HOVEDUTVALG FOR PLAN, MILJØ OG UTVIKLING
Medlemmene i hovedutvalg for plan, miljø og utvikling skal ha 2% av ordførers godtgjørelse.
1.9 MEDLEMMENE AV KONTROLLUTVALGET, FELLESRÅD FOR ELDRE OG
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG BYGGEKOMITEEN
Medlemmene av kontrollutvalget, fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og
byggekomiteen skal ha 1,5% av ordførers godtgjørelse.
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MØTEGODTGJØRELSE
a) Medlemmer og verv i andre faste eller midlertidige opprettet utvalg får kr 400 pr møte.
b) Møtende varamedlemmer i utvalgte nemnder under punkt 1.1 til 1.9 får kr 600 pr møte.
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ERSTATNING FOR UTGIFT OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
For å få dekket utgifter eller tapt arbeidsfortjeneste må møtedeltakeren sette fram krav om dette på
eget skjema innen 31.12 for det aktuelle året. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste blir bare utbetalt
dersom møtet er lagt til en slik tid at vedkommende må ta fri fra ordinært arbeid for å delta i møtet.
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a) Dokumenterte kostnader til barnepass kan dekkes. Sats er kr 200 pr møtetime etter eget
skjema.
b) Erstatning for legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan gis med inntil det beløpet som er dagsats
for ordfører sin godtgjørelse for møter som varer over 4 timer. For møter som varer 4 timer
eller mindre er satsen inntil en halv dag av ordførers dagsgodtgjørelse pr møte. Erstatning
for legitimert tapt arbeidsfortjeneste pr dag, skal ikke overstige ordførers dagslønn.
c) Erstatning for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan gis med kr 800 pr dag for møte som varer
over 4 timer og kr 500 for møter som varer 4 timer eller mindre.
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REISE- OG KOSTUTGIFTER
Reiseutgifter i samband med utføring av vervet blir dekket etter gjeldene satser fra KS. Det må
settes fram krav om dette på eget skjema innen 31.12. det aktuelle året.
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ANNET
a) Fast godtgjørelse blir utbetalt hver måned.
b) Krav på dekning av utgifter eller tapt arbeidsfortjeneste bør leveres inn minst hvert kvartal og
senest 31.12 det aktuelle året.
c) Rådmannen har fullmakt til å avgjøre tvilsspørsmål og stå for den praktiske gjennomføringen
av ordningen. Avgjørelser kan klages inn for formannskapet som partssammensatt utvalg.
d) I nemnder, styrer, råd og utvalg som det blir gitt fast godtgjørelse, fører et fravær fra ordinære
møter på mer enn 25%, til en reduksjon i godtgjørelsen på 25%
e) Gruppelederne får utbetalt kr 2500 ekstra hver måned til arbeid med Nye Stavanger
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VIGSEL
a) Vielser innenfor arbeidstid/kontortid godtgjøres med 500 kr.
b) Vielser utenom arbeidstid/kontortid av andre enn de som er nevnt i §2 i forskrift for
kommunale vielser godtgjøres med 1000 kr.
c) Gjelder ikke ordfører, varaordfører, rådmann Birger S. Clementsen og konstituert
kommunalsjef Bente Marie Johansen
Begrunnelse:
Pkt a) samsvarer med nabokommunene Stavanger og Randaberg sin praksis. Brudepar fra andre
kommuner som faller under pkt b) betaler gebyr på 860 kr i kontortid og 2580 kr utenom kontortid til
kommunen.


Presisering som gjelder faste medlemmer i partssammensatt, formannskap,
forhandlingsutvalg og kommunereformutvalg: Disse utvalgene skal ses i sammenheng,
medlemmer i flere utvalg får godtgjørelse for ett.

