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1.

INNLEDNING

1.1 Generelt
I Kommunelovens §42 framgår følgende: «Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt
tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv.»
Fylkeskommunen har alltid hatt regler for godtgjøring til utvalgsmedlemmer. Reglene ble
sist endret av fylkestinget i sak 68/15.
Grunnlaget for godtgjørelsene er den godtgjørelsen Stortingets lønnskommisjons fastsetter for
stortingsrepresentantene. Virkningspunkt for endringer er 01. 01., dersom ikke annet er
bestemt.
Troms fylkeskommune bruker Statens reiseregulativ som grunnlag for reiseoppgjør.
Reiseregninger skal leveres elektronisk.
Summeringsprinsippet legges til grunn for utregning av den faste godtgjøringen. Den samlede
godtgjøringen til enkeltrepresentanter kan ikke overstige 100 % av fylkesordførers
godtgjøring.
Reglene om godtgjøring gjelder i all hovedsak politisk valgte medlemmer til faste utvalg,
styrer og råd, samt fylkesrådet.
Heldagspolitikere får ingen annen godtgjøring for fylkeskommunale verv, i de tilfeller
godtgjøringen skal gis av fylkeskommunen.
1.2 De forskjellige arter godtgjøring
Litt forenklet kan det sies at reglene omfatter to hovedtyper godtgjøring:
1) Vederlag for det arbeid som utføres (fast godtgjøring og møtegodtgjøring).
2) Vederlag for utlegg (kostgodtgjøring, utgifter til overnatting, godtgjøring av
reiseutgifter og omsorgsarbeid o.l.).

2.

FASTE ÅRLIGE GODTGJØRINGER

2.1 Generelt
Den faste godtgjøringen vil bli utbetalt en gang i måneden. Godtgjøringen er
innberetningspliktig og skattepliktig. Det utbetales ikke feriepenger av godtgjøringen, jf.
Ferielovens bestemmelser.
Medlemmer som får utbetalt fast godtgjøring med et beløp tilsvarende 33,33 % eller mer av
fylkesordføreres godtgjøring, har rett til innmeldelse i pensjonsordningen etter gjeldende
bestemmelser. Ingen kan tjene opp pensjonspoeng i mer enn til sammen 100 % stilling.
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Fylkesordfører og fylkesråd skal være dekket av samme forsikringsordninger som ansatte i
Troms fylkeskommune. Folkevalgte i Troms fylkeskommune dekkes av fylkeskommunens
ulykkes - og tjenestereiseforsikring under utøvelse av ombudet.
Medlemmer av fylkestinget har rett til sykepenger, fødsels - og adopsjonspenger på lik linje
med ansatte i fylkeskommunen.

2.2 Fast godtgjøring

2.2.1 Fylkesordfører - fylkesvaraordfører
a) Godtgjøring til fylkesordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.
b) Fylkesvaraordførers godtgjørelse settes til 10 % av fylkesordførers godtgjørelse.
I tillegg har fylkesvaraordfører krav på godtgjørelse oppad begrenset til 1/12 av
fylkesordførers godtgjørelse ved eventuell ivaretakelse av fylkesordførers arbeidsoppgaver og
funksjoner i inntil en måned av fylkesordførers ferie.

2.2.2

Fylkesrådet

a) Fylkesrådets leder utbetales en godtgjøring på 105 % av fylkesordførers godtgjøring.
b) Øvrige fylkesråder utbetales en godtgjøring på 100 % av fylkesordførers godtgjøring.

2.2.3

15 % av fylkesordførers godtgjøring (Basisgodtgjøring)

Alle medlemmer av fylkesting får utbetalt en Basisgodtgjøring på 15 % av fylkesordførers
godtgjøring.
Basisgodtgjøringen dekker deltakelse i fylkestingssamlinger, gruppemøter, komitémøter og
komitéreiser. Basisgodtgjøringen skal også dekke deltakelse på kurs og konferanser.
Varamedlemmers godtgjøring settes lik dagsatsen for ordinære medlemmer, dvs. en
godtgjøring på 1/30 av Basisgodtgjøring pr. møtedag. Er møtetid og reisetid under 6 timer
totalt, settes møtegodtgjøringen til 1/60 av Basisgodtgjøring. Varamedlemmene h a r rett til
godtgjøring for gruppemøter i tilknytning til fylkesting.

2.2.4

10 % av fylkesordførers godtgjøring

 Leder av kontrollutvalget
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2.2.5

7 % av fylkesordførers godgjøring

 Ledere av fylkestingets komiteer

2.2.6

5 % av fylkesordførers godtgjøring

 Medlemmene av kontrollutvalget

2.2.7

Gruppene

Partigruppene utbetales en godtgjøring som beregnes med en fast sum uavhengig av
gruppens størrelse, og en variabel sum avhengig av gruppens størrelse.
Godtgjøringen settes til 5 % uavhengig av gruppestørrelse samt 5 % pr. gruppemedlem.
Dersom ikke annet oppgis fra gruppen, utbetales godtgjøringen til gruppeleder.

2.2.8

Opposisjonsgruppene

 Opposisjonsgruppen utbetales en ekstra godtgjøring, jfr. Kommuneloven, på 6 % pr.
fylkestingsmedlem. Dersom ikke annet oppgis fra gruppene, utbetales
godtgjøringen til gruppeleder.

2.2.9

Telefon - og IKT godtgjøring

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og fylkesrådets medlemmer innvilges fri mobiltelefon og
fri bredbåndsdekning i henhold til gjeldende reglement for ansatte i Troms fylkeskommune.
Fylkestingets medlemmer gis mobiltelefon -/bredbåndsgodtgjøring med et fast beløp i henhold
til gjeldende reglement for ansatte i Troms fylkeskommune.

2.2.10 Refusjon ved sykdom og fødselspermisjon
Dersom den folkevalgte som har fast godtgjøring ikke får full refusjon av sykelønn eller
fødselspenger fra sin ordinære arbeidsgiver eller direkte fra NAV Trygd, vil Troms
fylkeskommune dekke mellomlegget, slik at den folkevalgte ikke får noe inntektstap i
perioden.
Den folkevalgte pålegges å sende dokumentasjon til Personal - og organisasjonssenteret,
som bekrefter hva som utbetales av sykepenger/fødselspenger av ordinær arbeidsgiver eller
NAV Trygd. Sykemelding eller søknad om fødselspenger sendes Personal - og
organisasjonssenteret.
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3. MØTEGODTGJØRING
3.1 Møtegodtgjøring for utvalg, styrer og råd
Under dette punktet handteres de utvalg, styrer og råd som ikke kommer inn under punkt 2
med fast årlig godtgjøring. Møtegodtgjøringen inkluderer tapt arbeidsfortjeneste.
Dersom krav om møtegodtgjøring fremmes skal det føres opp på reiseregningen. Beløpet er
innberetningspliktig og skattepliktig. Det utbetales ikke feriepenger av møtegodtgjøringen.
Er møtetid og reisetid under 1 time totalt, utbetales ikke møtegodtgjøring. Er møtetid og
reisetid innenfor en ramme av 1 til 6 timer totalt, settes møtegodtgjøringen til 1/80 av
Basisgodgjøringen. Møtegodtgjøring for møter der møtetid og reise overstiger 6 timer totalt,
settes til 1/40 av Basisgodtgjøringen.
D e t gis kun en møtegodtgjøring for hver møtedag. Strekker et møte seg over flere dager, gis
det en møtegodtgjøring – ref. 3. ledd - pr. møtedag.
Møteleder utbetales et tillegg på 10 %.

3.2 Deltakelse på kurs og konferanser
Et medlem av fylkestinget som blir b e d t o m eller får aksept av fylkesordfører, fylkesråd
eller etatsjef til å delta på kurs og konferanser, tilstås dekning av reise - og oppholdsutgifter.
Slike utgifter dekkes i så fall av budsjettrammen til den som har bedt om eller gitt slik aksept.
Jfr. pkt.2.2.3, 2. ledd, tilstås ikke møtegodtgjøring for å delta på kurs og konferanser.
3.3 Representasjon i eksterne møter
Et medlem av fylkestinget som blir bedt av fylkesordfører, fylkesråd eller etatsjef om å
representere fylkeskommunen i eksterne møter, tilstås møtegodtgjøring etter pkt. 3.1, og
dekning av reise – og oppholdsutgifter. Møtegodtgjøring og slike utgifter, dekkes i så fall av
budsjettrammen til den som har bedt om slik representasjon.

4.

ETTERLØNN TIL POLITIKERE

Fylkesordfører, fylkesrådene, politisk sekretær og fylkestingsmedlemmer med samlet frikjøp
med 50 % eller mer av fylkesordførers godtgjøring, k a n e t t e r s ø k n a d tilstås etterlønn i
inntil 3 måneder etter utløpet av den perioden vedkommende har vært valgt.
Etterlønn bortfaller ved inntreden i ny stilling. Etterlønnsmottakeren plikter i slike tilfeller å
gi melding til fylkeskommunen.
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5.

KOSTGODTGJØRING

Kostgodtgjøring dekkes etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.
Som hovedregel ytes ikke kostgodtgjøring når reiseavstanden fra hjemmet til møtestedet er
mindre enn 15 km en vei. Denne begrensningen gjelder ikke medlemmer av fylkestinget og
fylkesrådet når det er møte i fylkestinget.
Gruppemøter som holdes dagen før og i tilknytning til fylkestingets åpning, gir rett til
kostgodtgjøring for de som er innkalt til fylkesting og/eller komitemøter. Kostgodtgjøringen
gjelder også for komitemøter/komitereiser og inkluderer møtende varamedlemmer.
Det skal ikke gis kostgodtgjøring for mer enn den tid som normalt må antas å medgå til å
skjøtte vervet. Avvik må derfor forklares på reiseregningen.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det
måltidstrekk.

6.

GODTGJØRING AV UTGIFTER TIL OVERNATTING

Utgifter til overnatting/ulegitimert tillegg (nattillegg), dekkes etter bestemmelsene i Statens
reiseregulativ.

7.

GODTGJØRING AV REISEUTGIFTER

Reiseutgifter dekkes etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.
Reisen skal foretas på den for fylkeskommunen hurtigste og rimeligste måte så langt dette
er mulig. For øvrig vises til bestemmelsene i Statens reiseregulativ.
Kvitteringer for reiseutlegg skal vedlegges reiseregningen.

8.

GODTGJØRING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID

Legitimerte utgifter vedrørende omsorgsarbeid, begrenset oppad til kr 1.250 pr. møtedag
dekkes ved deltakelse i fylkeskommunale møter. Godtgjøring skal utbetales til den som
utfører omsorgsarbeidet.
Reise - og oppholdsutgifter i forbindelse med omsorgsarbeid som medfører at
møtedeltakeren medbringer den person omsorgen omfatter til møtestedet, dekkes etter Statens
reiseregulativ.
Dette punktet gjelder både for de som får fast godtgjøring etter punkt 2.2. og de som får
godtgjøring etter punkt 3.
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9.

REDUKSJON I GODTGJØRING VED FRAVÆR

Dersom et fylkestingsmedlem har fravær fra fylkestingssamlinger, komitemøter/komitebefaringer og gruppemøter, trekkes 1/30 av Basisgodtgjøring pr. møtedag. Ved egenmeldt
sykdom er inntil 3 fraværsdager trekkfrie. Ved sykemelding følges rutinebeskrivelse:
Sykepenger, foreldrepenger m.v. for fylkesråd og andre folkevalgte med fast godtgjøring.»

10.

FOLKEVALGTE SOM ER TILSATT I FYLKESKOMMUNEN

Folkevalgte med tilsettingsforhold i Troms fylkeskommune, skal innvilges permisjon uten
lønn fra sin stilling i det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt jfr.
AML § 12 -13, Kommunelovens § 40.1 og HTA § 14.1.
Godtgjøringsreglementet gjelder videre på vanlig måte for ansatte i Troms fylkeskommune
som er folkevalgte i Troms fylkeskommune.
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