Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune
- gjeldende fra 19. oktober 2015
vedtatt av Fylkestinget 15. juni 2015

1. Innledning
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven §42, krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av fylkestinget.
Fylkestinget i Akershus har lagt til grunn at det skal ytes godtgjøring for politisk arbeid som
står i et forsvarlig forhold til den innsats og det ansvar som påhviler de enkelte verv.
I fylkeskommunens godtgjøringsreglement har fylkestinget fastsatt fylkesordfør erens
lønn. Fylkesordførerens godtgjøring utgjør til en hver tid 80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring, og reguleres årlig i takt med Stortingets lønnskommisjons fastsettelse av
regjerningsmedlemmenes årgodtgjøring. De øvrige politikere får godtgjøring i form av
en prosentsats av fylkesordførerens til enhver tid fastsatte lønn. Til ledere og
medlemmer av særlig arbeidskrevende utvalg ytes en fast årlig godtgjøring, mens det for
ledere og medlemmer av øvrige utvalg utbetales godtgjøring pr.møte.
I kommuneloven § 41 er det fastsatt regler om at folkevalgte skal ytes dekning for tap i
arbeidsinntekt begrenset oppad til fastsatte maksimumsbeløp vedtatt av fylkestinget for
henholdsvis legitimerte og ulegitimerte tap i forbindelse med verv de utøver.
For hvert møte fyller den folkevalgte ut et skjema for møtegodtgjøring, reiseutgifter og
eventuell erstatning for tap i arbeidsinntekt.
Godtgjøringsreglementet er utformet slik at det i stor grad bygger på tillit til at de
folkevalgte følger fylkeskommunens etiske retningslinjer. Administrasjonen og
fylkesrevisor etablerer vanlige kontrollordninger.
2. Reglementet gjelder for:
Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer i fylkestinget og andre fylkeskommunale
organer som er hjemlet i kommuneloven eller særlov og organer hvor medlemmer er oppnevnt
av eller etter fullmakt fra fylkestinget.
Ansattes representanter som er frikjøpt i mer enn 50 % stilling for å ivareta dette vervet,
godtgjøres ikke etter dette reglementet.
Reglementet gjelder ikke for administrative organer uten folkevalgte medlemmer.
3. Godtgjøringens størrelse/godtgjøringens omfang :

Fylkesordførers godtgjøring settes til 80 % av regjeringsmedlemmenes godtgjøring.
Satsen justeres årlig etter fastsettelse av Stortingets lønnskommisjon.
Prosentsatsene i tabellen refereres til fylkesordførers godtgjøring.
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i) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
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fast årsgodtgjøring
85%
50%
55%

godtgjøring pr.møte
0

65%

0

80%

0

3%
10%

0.33%
0.33%

3%

0.33%

30%
50%

0
0

0

0,33%

0
0

0,28
0,14%

0
0

a) Fylkesordfører/fylkesvaraordfører
Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesvaraordfører fastsettes av fylkestinget
Fylkesordfører arbeider med fylkeskommunale saker på heltid.
Fylkestinget tar i begynnelsen av hver periode stilling til om vervet som fylkesvaraordfører
skal være heltids- eller deltidsverv.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører kan motta godtgjøring fra andre oppdragsgivere f.eks
styreverv i AS, stiftelser mv. For selskaper mv. helt eller delvis eid av Akershus
fylkeskommune gjelder det samme.
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører/gruppeledere oppnevnes til verv eller mottar
godtgjørelser av andre, det vil si offentlige, private eller internasjonale organer, kan de motta
godtgjøring for slike verv. Ved tvil om godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget. FU skal orienteres om alle slike godtgjøringer.
Tjenestefri i 2 ukers varighet eller mer og spørsmål om godtgjøring i den forbindelse avgjøres
av fylkesutvalget

b) Gruppeledere i partiene
Gruppelederne ytes årsgodtgjøring i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg,
samt godtgjøring pr.møte i disse utvalgene.
Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg som samtidig er gruppeledere ytes imidlertid ikke
godtgjøring pr møte.
Gruppeledere mottar ikke godtgjøring når de er medlemmer av administrasjonsutvalget,
fylkesvalgstyret, yrkesopplæringsnemnda, råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne,
eldrerådet, klagenemnda eller underutvalg og ad hoc-utvalg som tilknyttes de utvalgene de
allerede er medlemmer av.
Gruppeledere ytes imidlertid godtgjøring for verv i skoleutvalgene.

c, d, e) Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg samt utvalgsledere skal
ha en fast periodisert årsgodtgjøring iht. prosentsatsene i tabellen. Godtgjøringen utbetales
med 1/12 del pr måned, unntatt i feriemåneden da opptjente feriepenger utbetales. I tillegg ytes
godtgjøring pr møte i disse utvalgene. Ordningen skal honorere faktisk oppmøte og stimulere til
mindre forfall.
Det ytes ikke godtgjøring for ekstraordinært fylkesutvalg som avholdes på samme dag som
fylkestingsmøte. Det ytes ikke dobbel godtgjøring for personidentiske utvalg samme dag.
For medlemmer dekker godtgjøringen alle felles møter, møter i underutvalg, konferanser,
befaringer og oppdrag innenfor vedkommende utvalgs ansvars- og arbeidsområde. Dersom
enkeltmedlem oppnevnes av utvalget til arbeidskrevende tjenesteoppdrag ut over det som de
øvrige medlemmer har, ytes møtegodtgjøring etter sats pr. møte. Dette skal alltid fastsettes
gjennom vedtak.
Ev. særskilt godtgjøring må vedtas i forbindelse med oppnevningen til styrer, råd og utvalg.
Hvis det ved årets slutt viser seg at et medlem har fungert som leder i halvdelen eller mer av de
avholdte møter, tilkommer vedkommende en forholdsmessig andel av leders godtgjøring
beregnet etter antall møter.
Ved sykefravær gjelder reglene om trekk i årsgodtgjøringen i pkt. 11. Ved fravær som ikke
skyldes sykdom foretas trekk i årsgodtgjøringen i samsvar med reglene i pkt. 4.
f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
For leder dekker godtgjøringen alle oppdrag innenfor utvalgets arbeidsområde herunder også
deltakelse og/eller medlemsskap i faste og midlertidige underutvalg, komiteer, intervjugrupper
og andre oppdrag som er knyttet til utvalget/komiteen, samt andre oppdrag utvalget oppnevner
lederen til og oppdrag lederen selv påtar seg.
Ledere skal ikke ha godtgjøring pr.møte.
g) Varamedlemmer av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
For fungering i enkelte møter ytes møtegodtgjøring pr. møte slik tabellen angir.
For fungering i 3 kalendermåneder eller mer i sammenheng i utvalg med fast årsgodtgjøring
tilkommer vararepresentanten godtgjøring som bestemt for medlem i denne tid (forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen).

For personidentiske utvalg som i hovedsak behandler samme saker i påfølgende møter samme
dag ytes kun møtegodtgjøring i ett styre/utvalg eller råd.
h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
Ledere av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast årsgodtgjøring ytes en godtgjøring
pr møte på 0,28% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
i) Medlemmer/varamedlemmer av øvrige styrer, råd og utvalg
Medlemmer/varamedlemmer av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast
årsgodtgjøring ytes en godtgjøring pr møte på 0,14% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
3.1 Øvre grense for godtgjøringer
Samlet godtgjøring i verv i fylkeskommunen inkludert partienes bruk av partistøtten til
enkeltmedlemmer, samt erstatning for tap i sivil arbeidsinntekt som vedkommende er oppnevnt
til av fylkeskommunen, skal ikke overstige fylkesordførerens faste fylkeskommunale
godtgjøring.
Ved sammenlikningen skal det regnes med godtgjøring både for verv som medlemmet formelt
er oppnevnt til av fylkeskommunen og verv som medlemmet er oppnevnt til på bakgrunn av
sine tillitsverv i fylkeskommunen.
Det fylkeskommunale organ som oppnevner eller foreslår medlemmet til et verv, skal også
vurdere den betydning dette kan få for medlemmets samlede godtgjøring.
4. Forfall/fravær:
Medlemmene av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det
foreligger gyldig forfall, jf. kommuneloven § 40 nr. 1 og fellesreglement for folkevalgte
organer i Akershus fylkeskommune punkt 5.3.
Dersom et medlem med fast årsgodtgjøring er innvilget fritak, tjenestefri fra sitt verv i minst 3
måneder i sammenheng uavhengig av evt. årsskifte, trekkes godtgjøringen forholdsmessig for
denne tid.
Trer et medlem endelig ut av vedkommende organ i valgperioden, ytes en forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen for den tid vedkommende har fungert i angjeldende kalenderår.
Den folkevalgte har plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt godtgjøring, alternativt vil beløpet
bli trukket i senere utbetalinger.
5. Godtgjøring til ledsager:
For funksjonshemmede medlemmer i fylkesting, fylkesutvalg og andre styrer, råd og utvalg
som omfattes av dette reglementet som har behov for ledsager til møter gjelder følende:

Ledsager får dekket utgifter til reise, samt kost og eventuelt overnatting, og eventuelt tap i
inntekt etter samme regler som gjelder for fylkeskommunale tillitsvalgte.
6. Tap av arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter for stedfortreder e.l:
6.1
Hva kan det ytes erstatning for
a. For å få erstatning for tap av ordinær inntekt eller dekning av påførte utgifter må
vedkommende ha deltatt i slikt fylkeskommunalt arbeid som kvalifiserer til møtegodtgjøring
etter tabellen i punkt.3.
Folkevalgte som benytter opparbeidede ferie- og fridager til møtevirksomhet har ikke krav
på erstatning, da det ikke medfører tap i arbeidsinntekt.
b . Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes som hovedregel innenfor normalarbeidstiden (8-16).
Erstatningen regnes fra tidspunkt som angis i møteinnkallingen. For folkevalgte som har
avvikende arbeidstid, for eksempel skiftarbeid, turnus eller lignende, skal den avvikende tid
regnes som normalarbeidstid. Erstatning for tap utenfor vedkommendes normalarbeidstid kan
gis når tapet dokumenteres helt konkret. For selvstendig næringsdrivende som krever
erstatning for tap utenfor normalarbeidstiden forelegges erstatningskravet for fylkesordfører
til avgjørelse.
c. Utvalgsledere og medlemmer av faste utvalg tilstås erstatning etter punkt 6.1. a for ordinær
felles møtevirksomhet. Videre ytes erstatning for oppdrag ut over ordinær felles
møtevirksomhet som faller innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, når dette er
godkjent/protokollert av utvalget.
d. Folkevalgte som er hjemmearbeidende, pensjonister, studenter, mfl. vil kunne kreve
erstatning i de tilfeller de har et reelt tap i arbeidsinntekt. Tap som er vanskelig å dokumentere,
må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse. Ved tvilstilfeller forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget til avgjørelse. Erstatning ytes i tilfelle inntil maksimumssatsene i pkt. 6.2.a.
e. Folkevalgte kan få erstattet det beløp NAV trekker fra dagpenger og arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid som folkevalgt.
f. Folkevalgte som trenger dekning av utgifter til erstattere, vikarer, barnevakt o.l må
dokumentere faktiske utgifter til stedfortreder begrenset til vanlige satser for slikt arbeid og
innenfor takstene i punkt 6. 2.a.

6.2 Erstatningens størrelse
Det ytes erstatning for reelle tap i arbeidsinntekt eller til dekning av utgifter til stedfortreder,
vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Erstatningen beregnes i
prosentsatser av fylkesordførerens godtgjøring. Erstatningen beregnes på grunnlag av antall
timer i møte pluss reisetid begrenset oppad til følgende maksimumssatser/beløp:
a. Udokumentert inntektstap eller utgifter til stedfortreder m.v. (her fremlegges kun en
erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være).
inntil 0,0875% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid på 4 timer eller
mindre. Inntil 0,175% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid som varer
over 4 timer.

b.Dokumentert inntektstap (må dokumenteres konkret):
inntil 0,195% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid, på 4 timer eller mindre.
Inntil 0,389% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid; som varer over 4 timer.
Dersom det er tvil om det konkrete erstatningskrav skal godkjennes legges det fram for
fylkesutvalget til avgjørelse. Skriftlig begrunnelse for kravet må medfølge til fylkesutvalget.
6.3 Dokumentasjon av inntektstapet/kontroll
For å få erstatning innenfor rammen av de laveste satsene, jf. 6.2.a, må den folkevalgte første
gang det fremsettes krav i valgperioden, legge fram en bekreftelse fra arbeidsgiver om at
vedkommende blir trukket i lønn ved fravær og oppgi beløpets størrelse pr fraværstime.
Erstatning etter de høyeste satser, jf. 6.2 b, forutsettes dokumentert konkret.
Selvstendig næringsdrivende får tapt arbeidsfortjeneste dekket etter egenerklæring og inntil de
erstatningsbeløp som er fastsatt for udokumenterte tap, jf. 6.2.a. Alternativt må selvstendig
næringsdrivende dokumentere at hans/hennes øvrige inntekter står i et rimelig forhold til den
erstatning som kreves for å få erstatning inntil de høyeste satser, dvs. etter 6.2.b.
Administrasjonen etablerer vanlige kontrollordninger og fastsetter krav til dokumentasjon for
å sikre at erstatningsreglene følges.
6.4 Erstatningen utbetales til den tillitsvalgtes arbeidsgiver
I stedet for at erstatningen utbetales til den folkevalgte kan den folkevalgte om mulig avtale
med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn under fravær mot at arbeidsgiver får refusjon fra
Akershus fylkeskommune begrenset til satsene i punkt 6.2 med tillegg av feriepenger og
arbeidsgiveravgift til folketrygden. Refusjonskrav fra arbeidsgiver framsettes 2 ganger pr år,
med spesifikasjon av møtedatoer, navn på utvalg, og spesifikasjon av erstatningsbeløpene m.v.
6.5 Bruk av skjema ved framsetting av erstatningskrav
Faktiske tap eller utgifter innenfor disse satser dekkes etter regning/utfylt skjema, for hvert
enkelt møte, fra den enkelte. Kravet skal inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet
med nødvendig dokumentasjon. Krav fremsettes snarest og senest innen 3 måneder fra
møtedato.
7. Dekning av utgifter
Til dekning av utgifter til telefon, internettilkobling, aviser m.v. i forbindelse med utførelsen
av vervet utbetales følgende:
7.1 Telefoni og internettilkobling
a. Kr. 1.000,- pr. år utbetales til
ledere og medlemmer av fylkestinget, hovedutvalgene og kontrollutvalget.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører får dekket telefoni og internettilkobling av Akershus
fylkeskommune.
7.2 Aviser
Fylkeskommunen betaler følgende abonnementer:
Fylkesutvalgets medlemmer:
Ledere av hovedutvalgene og kontrollutvalget

2 lokalaviser
2 lokalaviser

(dersom de ikke er medlem av fylkesutvalget)
Første vararepresentant i hvert av partiene i
Fylkesutvalget:
Fylkesordfører/fylkesvaraordfører:
Partienes gruppeledere i fylkestinget

2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser

Fylkestingets og kontrollutvalgets medlemmer: Kommunal Rapport
7. 3 Nettbrett
Medlemmer av fylkestinget og hovedutvalgene får tilbud om lån av nettbrett. Låneforholdet
reguleres av «Utlånsavtale for nettbrett».
8. Reiseutgifter og godtgjøring på reiser
Det vises til egne retningslinjer for reisevirksomheten i Afk del I og II vedtatt 11/2-13.
Fylkeskommunale ombud får dekket reiseutgifter til og fra bosted/arbeidssted som følger av vervet
for reiser innenlands og i Norden.. Ev. reiser utenfor Norden skal være spesielt godkjent av
vedkommende utvalg.
Det godtgjøres ikke for deltakelse på kurs/konferanser/studiereiser Det kan imidlertid søkes om
erstatning for tap av arbeidsfortjeneste, eller dekning av utgifter i forbindelse med denne type
deltakelse.
Folkevalgte som etter eget ønske innvilges deltakelse i kurs/konferanser/studiereiser ,vil få dekket
faktiske utgifter etter regning, dvs. normalt reise- og oppholdsutgifter samt dekning av
eventuell kursavgift. Tillitsvalgte som deltar på eget initiativ uten behandling i vedkommende
utvalg, ytes ingen form for erstatning eller dekning av utgifter.
Dersom vedkommende er anmodet (reell anmodning som forutsettes protokollert i utvalget) om å
delta, og reisen er godkjent av fylkesordfører, vil vedkommende også være berettiget til
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 5.
9. Pensjon
Folkevalgte med faste periodiserte årsgodtgjøringer inkludert erstatning for tap i
arbeidsinntekt, og partienes bruk av partistøtten til enkeltmedlemmer som tilsvarer 50 % eller
mer av fylkesordførerens faste godtgjøring, har rett til pensjonsordning for folkevalgte etter
retningslinjer vedtatt av fylkestinget 25. og 26. april 1995 i sak 21/95.
Godtgjøring fra tilfeldige komiteverv o.l. regnes ikke med i beregningsgrunnlaget for pensjonsmedlemskap. Folkevalgte som på grunn av verv i fylkeskommunen får redusert
opptjeningsgrunnlag i egen pensjonsordning, kan tilbys dekning av arbeidsgiverkostnader til
opprettholdelse av medlemskap i den aktuelle tjenestepensjonsordningen, dersom representantene
ønsker det og ordningen ellers tillater en slik løsning.
Ved kostnadsdekning til egen pensjonsordning legges lønnsnivå og deltidsbrøk i fast stilling til
grunn, begrenset oppad til lønnsgrunnlag i fylkesordførerens faste godtgjøring.
10. Sykelønn og fødselspenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer (årsgodtgjøringer og godtgjøringer fra møter
i faste utvalg, råd og utvalg) som overstiger minimum halvparten av folketrygdens grunnbeløp,
har rett til å beholde godtgjøringen (sykelønn) i inntil ett år etter samme regler som gjelder for
fylkeskommunens ansatte.

Sykefravær kan meldes ved skriftlig egenmelding 4 ganger pr. år. Utover dette må sykefravær
dokumenteres ved legeerklæring. Den folkevalgte sender gjenpart av sykemelding til
Akershus fylkeskommune v/utvalgssekretariatet, Schweigaardsgt. 4, 0185 OSLO.
Sykefravær som ikke meldes i samsvar med dette, gir avkorting i godtgjøringen etter reglene i
punkt 4.
Sykelønn fra fylkeskommunen faller bort ved valgperiodens utløp eller ved fritak i perioden. Rett
til fødselspenger følger folketrygdens bestemmelser.
11. Feriepenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer ytes feriepenger. Forholdet mellom sykelønn
og feriepenger reguleres etter gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og ferieloven.
12. Etterlønn
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og folkevalgte med mer enn 50 % av fylkesordførers
godtgjøring kan motta etterlønn:


I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste.



I 3 måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå tilbake til.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under første kulepunkt.
13. Starttidspunkt for utbetaling av godtgjøring til folkevalgt
Medlemmer i det nye fylkesting og fylkesutvalg ytes godtgjøring fra og med dato for konstitueringsmøtet. Fra samme dato opphører utbetaling til medlemmer av det gamle fylkesutvalg
og fylkesting. For medlemmer av øvrige utvalg, råd og utvalg skal utbetaling av godtgjøring
foretas fra og med det møtet organene er oppnevnt av fylkestinget.
14. Tidsfrist for innlevering av krav om møtegodtgjøring m.m
Som hovedregel skal skjema for møtegodtgjøring og dekning av reiseutgifter m.v. fylles ut og
leveres til utvalgssekretæren i møtet. Krav som ikke leveres i møtet, inkludert krav om erstatning
for tap av arbeidsfortjeneste skal fremsettes så raskt det lar seg gjøre.
(Krav som gjelder fra foregående år kan bli avvist av regnskapsmessige grunner.)
15. Kontrollordninger


Den folkevalgte som krever erstatning for tap av arbeidsinntekt, eller dekning av utgifter til
stedfortreder skal dokumentere dette til administrasjonen første gang krav om dette
fremsettes i en valgperiode. Ny dokumentasjon skal fremlegges fortløpende ved endringer
i inntektssituasjonen i løpet av valgperioden.



Revisjonen har mulighet for å etterprøve forvaltningen av godtgjøringsreglementet.



Administrasjonen etablerer forøvrig vanlige kontrollordninger.

16. Fortolkning/revidering av reglementet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å fortolke og i særlige tilfeller å dispensere fra godtgjøringsreglementet.
Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre de mer praktiske og skjønnsmessige spørsmål og
problemstillinger som måtte oppstå.

Fylkesutvalget gis fullmakt til å revidere reglementet.

