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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE OG 

VELFERDSGODER FOR FOLKEVALGTE I SIRDAL 

 

Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning 

av utgifter og økonomisk tap (§ 8-4), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og 

permisjoner (§ 8-10).  

Revidering av forskriften bygger i all hovedsak på gjeldende retningslinjer godtgjørelse til 

folkevalgte i Sirdal kommune, sist revidert 09.09.2018. Tilpasninger til ny kommunelov 

medfører noen endringer. 

Ordfører har i dag godtgjøring på 87 % av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse. Dette 

foreslås å endres til 100 % av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse i jfr. forskriften §5. 

 

Formannskapet behandlet 16.06.2022 sak 22/69 «Forslag til forskrift om godtgjørelse og 

velferdsgoder for folkevalgte i Sirdal» og gjorde følgende innstilling til kommunestyret. 

 

 « Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte legges ut på høring.» 

 

 

Endring/ presisering i forhold til dagens reglement  

I dag har ordfører en godtgjøring på 87 % av stortingsrepresentantenes 

fastgodtgjørelse. Dette foreslås endret til 100 % av stortingsrepresentantenes 

fastgodtgjørelse jfr. forskriften §5. Dette er på nivå med nærliggende kommuner, ref. 

vedlegg sammenligning av satser til folkevalgte  

Til orientering er Stortingsrepresentantens fastgodtgjørelse: 987.997,- per år (beløpet 

er «frosset» siden 2019) 

Jfr forskriften §4 er utmåling av utgifter og økonomisk tap presisert (ref. dagens 

praksis kap. 3 og kap. 4) 

Ettergodtgjøring – her fremgår det av ny kommunelov, § 8-6, 2. ledd, at 

ettergodtgjøringen skal avkortes krone for krone mot annen inntekt, jfr. forskriftens § 

7.  

Rett til sykepenger (kommunelovens § 8-8), rettigheter ved yrkesskade (§ 8-9) og 

permisjoner for folkevalgte som har sitt tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse er tatt 

inn i hhv. §§ 9, 10 og 11 i forskriften. 
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I kommunelovens § 8-7 Pensjonsordning – fremgår det at kommunestyret selv kan 

vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.  

 

Hjemmel 

Kommuneloven. 

 

Frist for uttalelse må være sendt Sirdal kommune, post@sirdal.kommune.no innen 

31.08.2022. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Aud Sunniva Fuhr       Marit Auset 

Kommunedirektør       Arkivleder/konsulent 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 UTKAST - forskrift om godtgjøring og velferdsgoder til folkevalgte i Sirdal kommune 

2 Sammenligning av satser for godtgjørelse til folkevalgte 

3 Nåværende retningslinjer for godtgjøring til politikerne 
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