Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny/evt.
gjeninntrer i tidligere stilling etter valgperiodens utløp.
Lønn i 3 mnd. dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer
i ny stilling etter valgperiodens utløp.

GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER

1.1

1.2

1.3

Krav om tilstedeværelse
For å oppebære den faste godtgjørelsen, kreves en tilstedeværelse
på 75%. Deretter reduseres godtgjørelsen forholdsvis.

2.2

Flere møter under ett
Når flere utvalg settes innenfor ett og samme fysiske møte
(eksempelvis formannskap, næringsfondsstyre,
administrasjonsutvalg, valgstyre m.v.), tilstås godtgjørelse bare for
ett møte.

Varaordførerens godtgjørelse
a) I medhold av kommunelovens § 42 fastsettes varaordførerens
godtgjøring av kommunestyret i forbindelse med det årlige
budsjettet.

2.3

Faste årlige godtgjørelser
a) Ledergodtgjørelse på kr. 13.000,- gjøres gjeldende for:
Driftsstyret

Varamedlemmer
Møtegodtgjørelse tilfaller varamedlemmer når disse møter.

b) Ledergodtgjørelse på kr. 6.500,- gjøres gjeldende for:
Kontrollutvalg
Overformynderiet
Styreleder Husasnotra/Geitbåtmuseet, forutsatt at
vedkommende er Halsa kommunens representant i
stiftelsens styre

GODTGJØRELSE FOR FASTE VERV
2.1

Ordførerens godtgjørelse
a) I medhold av kommunelovens § 42 fastsettes ordførerens
godtgjøring av kommunestyret i forbindelse med det årlige
budsjettet. Halsa kommune har ordfører i 100% stilling.
b) Ordføreren gis samme sykelønnsrettigheter som
tjenestemennene.
c) Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning
godtgjøres fullt ut. Ordføreren tilknyttes kommunens
pensjonsordning (jfr. k.sak 60/02)
d) Ordføreren gis anledning til avspasering for møter og
ubekvem arbeidstid – med ramme som for rådmannen.
e) Ordføreren tilstås fast dekning av mobiltelefon.
f) Ordføreren mottar ingen godtgjørelse ut over
fastgodtgjørelsen.
g) KS’s prinsipper om etterlønn til folkevalgte gjøres gjeldende
for Halsa kommune etter følgende retningslinjer:

Øvrige nemndsledere gis ikke fast godtgjørelse.
c) Formannskapets medlemmer (med unntak av ordføreren, jfr.
pkt. 2.1, bokstav f)) gis i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse,
en fast årlig godtgjørelse på kr. 13.000,-.

MØTEGODTGJØRELSER
3.1

Kommunestyret
Medlemmer av kommunestyret gis en møtegodtgjørelse på kr.
780,- pr. møte.

3.2

Formannskapet
Medlemmer av formannskapet gis en møtegodtgjørelse på kr. 780,pr. møte.

3.3

Driftsstyret
Medlemmer av driftsstyret gis en møtegodtgjørelse på kr. 780,- pr.
møte.

3.4

Andre kommunale utvalg
Medlemmer av følgende kommunale utvalg gis en
møtegodtgjørelse på kr. 780,- pr. møte:
Administrasjonsutvalg
Overformynderiet
Kontrollutvalget
Medlemmer, uansett rolle, valgt fra kommunen til styret i Stiftelsen
Geitbåtmuseet. Disse tilkjennes også rett til kompensasjon for tapt
arbeidsinntekt og kjøregodtgjørelse som regulert i kml §41, pkt 1 og
2.

3.6

Øvrige nemnder og råd
a) Ledere i øvrige nemnder og råd (herunder lokalutvalg) gis en
møtegodtgjørelse på kr. 780,- pr. møte.
b) Medlemmer i øvrige nemnder og råd (herunder lokalutvalg og
ad hoc utvalg) gis en møtegodtgjørelse på kr. 195,- pr. møte.
c) Leder for ungdomsrådet gis en møtegodtgjørelse på kr. 300,per møte. Ordinære medlemmer i ungdomsrådet gis en
møtegodtgjørelse på kr. 250,- per møte.

GODTGJØRING FOR TAPT ARBEIDSINNTEKT
a) I medhold av kommunelovens § 41, pkt. 2, har den som innehar
kommunalt tillitsverv, rett på erstatning for legitimert tap i
arbeidsfortjeneste (inkl. feriepenger) for utførelse av vervet.
Maksimalt beløp som kan erstattes pr. dag skal tilsvare en dagslønn for
rådmannen. Den som er lønnsmottaker skal som legitimasjon legge
fram erklæring fra arbeidsgiver om trekk i lønn.
Selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste
etter faktisk ligningsattest dividert på 260 uten begrensning av

rådmannens dagslønn, eventuelt sette et tak på 30 G. Tapt
arbeidsfortjeneste for arbeid utenom ordinære møter (reiser,

befaringer, kurs m.v.) godtgjøres tilsvarende.
b) Ulegitimert tap erstattes med kr. 750,- pr. dag.

UTGIFTSDEKNING FOR ØVRIG
I medhold av kommunelovens § 41, pkt. 1, har den som innehar
kommunalt tillitsverv, krav på skyss- kost- og overnattingsgodtgjørelse
for reiser i forbindelse med vervet.
a) Skyss- kost- og overnattingsgodtgjørelse utbetales i henhold til
statens reiseregulativ.
b) Utlegg til barnepass, pass av eldre og uføre og til stedfortreder
godtgjøres mot legitimerte utgifter.

STØTTE TIL PARTIGRUPPER
I henhold til refundert statstilskudd for politiske partier i kommunen.

HJEMME-PC
Politikere omfattes av tilsvarende ordning som ansatte i Halsa
kommune.

VIRKNINGSTIDSPUNKT

Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2017.
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