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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune, Nordland 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet vedtar å legge forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Herøy 

kommune ut på høring.  

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og Herøyfjerdingen, og høringsfristen settes 

til 25. mai 2021.  

3. Eventuelle uttalelser skal sendes skriftlig til Herøy kommune. 

 

 

Formannskapets behandling av sak 27/2021 i møte den 04.05.2021: 

 

Behandling:  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1.    Formannskapet vedtar å legge forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Herøy kommune ut på 

høring.  

2.    Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og Herøyfjerdingen, og høringsfristen settes til 25. 

mai 2021.  

3.    Eventuelle uttalelser skal sendes skriftlig til Herøy kommune. 

  

 

 

Saksutredning: 

Bakgrunn: 



Herøy kommunestyre vedtok endring av reglement for godtgjøring til folkevalgte i møte 15.12.20. 

Reglementet trådte i kraft fra samme dato.  

 

I henhold til kapittel 8 i den nye kommuneloven, LOV-2018-06-22-83, skal folkevalgtes rett til 

godtgjørelser fastsettes i form av forskrift. Det er kommunestyret selv som skal vedta forskriften.  

 

FVL §2 definerer en forskrift som en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, 

og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall eller en ubestemt krets 

av personer.  

 

Forskriften skal fastsettes i tråd med forvaltningslovens (FVL) bestemmelser i Kap. VII.  

Kapitlet inneholder regler om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser, formkrav og 

kunngjøring m.v.  

 

Det følger av FVL §37 at kommunestyret skal påse at saken er «så godt opplyst som mulig» før en 

forskrift blir vedtatt. Forvaltningsorganet skal som hovedregel sende forslaget til berørte 

virksomheter og organisasjoner for uttalelse før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. 

Hensikten er å gi de virksomhetene og organisasjonene som blir berørt, en mulighet til å fremme 

sine synspunkter. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvordan høringen skal gjennomføres. 

Høringen skal vanligvis være skriftlig, men kommunestyret kan samtykke i muntlige uttalelser. Det 

følger av samme paragraf at høring kan unnlates hvis det ikke er praktisk mulig eller at det anses 

åpenbart unødvendig m.v.  

 

Etter at forskriften har vært ute på høring, skal kommunestyret vedta forskriften.  

Deretter skal den, i henhold til FVL §38 c), kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 

Endringer  

I forhold til reglementet som ble vedtatt i desember 2020, er det foreslått noen mindre endringer i 

innholdet i forskriften. Disse endringene er:  

 § 1 Formål, er et nytt punkt. 

 § 2 Virkeområde, er et nytt punkt.  

 § 4 Når reglementet gjelder, her er pålagte befaringer og pålagte kurs/konferanser tatt med.  



I tillegg er representasjon utenom ordinære utvalgsmøter, som er pålagt av ordfører eller 

formannskap, tatt med. 

 § 5 Godtgjøring til ordfører, her presiseres det at godtgjøringen ikke genererer feriepenger og at 

den utbetales med 1/12 hver måned. 

a. Pensjonsordning. Her presiseres at det er KLP som benyttes. 

b. Ettergodtgjøring. Her er ordet lønn endret il ettergodtgjøring, og setningen «Det utbetales 

feriepenger året etter fratredelse, jfr. samme ordning som for stortingsrepresentantene» , er 

tatt ut da det ikke utbetales feriepenger på godtgjøring. 

c. Sykelønn og forsikringer. Her presiseres hvor i HTA en finner bestemmelsen. 

d. Yrkesskade. Nytt punkt, jfr. KL 8-9, og presiserer at ordfører har samme rett til ytelser ved 

yrkesskade som ansatte i kommunen. 

e. Permisjoner. Nytt punkt, jfr. KL 8-10. 

 § 6-10 lister opp godtgjøringen som gjelder for ordfører, varaordfører, formannskapets 

medlemmer, samt utvalgsledere. 

 § 11. Møtegodtgjøring. Innledningen beskriver hva godtgjøringen skal dekke. 

 § 11 c) Fjernmøter. Det utbetales møtegodtgjøring ved fjernmøter. Nytt punkt. 

 § 13 Frist for å fremsette krav. Her fastsettes frist for å levere krav om møtegodtgjøring, tapt 

arbeidsfortjeneste osv . Nytt punkt. 

 §14 Tvils- og fortolkningsspørsmål. Nytt punkt. 

 §15 Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Nytt punkt. 

 

Når det gjelder selve oppbyggingen av forskriften er den utformet i henhold til formkrav i 

forvaltningsloven.  

 

Vurdering og konklusjon  

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte gjelder en begrenset krets av personer. Det foreslås 

imidlertid at forskriften legges ut på høring og at kunngjøring skjer via kommunens hjemmeside og 

på Herøyfjerdingen. Eventuelle uttalelser skal sendes skriftlig til Herøy kommune, og fristen settes 

til 25. mai 2021. 

 

Vedlegg: 

Utkast til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune, Nordland  



Gjeldende reglement for godtgjørelse 

KS Folkevalgtprogram 2019-2023. Folkevalgtes rettigheter og plikter


	Rådmannens innstilling:

