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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL 
FOLKEVALGTE I MIDTRE NAMDAL:

Godtgjørelse av kommunale ombud/ tillitsverv gis med hjemmel i kommunelovens § 42.

1. Godtgjørelse.

1.1 Godtgjørelse til ordførere.
Heltidsengasjerte ordførere gis ikke møtegodtgjørelse eller godtgjørelse som leder eller 
medlem i interkommunalt styre i Midtre Namdal. Ordførere gis ikke vederlag for tapt 
arbeidsfortjeneste. 

1.2 Ledere av andre styrer.
Godtgjørelse gis til følgende ledere av styrer med følgende satser pr. møte:
Midtre Namdal regionråd kr.  1.500
Styret for miljø –og landbruk kr.  1.500
Styret for barnevern kr.  1.500
Andre styrer kr.  1.500

1.3 Medlem av andre styrer.
Kr. 750,- pr. møte for folkevalgte medlemmer av Midtre Namdal regionråd og alle styrer i 
Midtre Namdal når møtet har en varighet over 1 time. Det utbetales bare 1 – en –
møtegodtgjørelse  for fortløpende møter for flere styrer innen samme dag. 
Det utbetales ikke møtegodtgjørelse ved deltakelse på kurs og konferanser og lignende, 
unntatt når dette er pålagt. 

1.4 Fungerende leder og  varamedlemmer.
Ved leders forfall i organ nevnt i pkt. 1.1 får fungerende møteleder et møteledertillegg på 
kr. 250 pr. møte i tillegg til ordinær medlemsgodtgjørelse.

Møtende varamedlem får møtegodtgjørelse som gjelder for det aktuelle organ.

2. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste. 

2.1 Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste 
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres med kr. 80/time begrenset oppad til 
kr. 600 pr. hele arbeidsdag.

2.2 Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter som vervet nødvendiggjør, kompenseres 
innenfor en øvre grense på kr. 175 pr. time. Dette gjelder for møtetid innenfor den 
folkevalgtes normale arbeidstid. 

Normal arbeidstid defineres i denne sammenheng innenfor kl. 0700-1700.

2.3 Ansatte i offentlig virksomhet.
Ansatte i offentlig virksomhet eller andre som opprettholder sin lønn under fravær for ivareta 
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.



3. Dekning av barnevakt -/stedfortrederutgifter.
I særlige tilfeller kan leder/medlem med barn under 12 år eller annet omsorgsansvar få dekket  
dokumenterte utgifter/levert regning med inn til kr. 500,- pr. møte. 

4. Reiseutgifter

4.1 Skyssutgifter 
blir dekket etter kommunens reiseregulativ. Reiser hvor flere deltar må være best mulig 
samordnet. 

4.2 Kostgodtgjørelse 
blir gitt etter kommunalt regulativ. Det gis ikke kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir 
gitt kommunal eller annen servering.

5. Utbetaling av godtgjørelse og refusjoner

5.1. Utbetaling av godtgjørelse og refusjoner til medlemmer i Midtre Namdal regionråd
Godtgjørelse og refusjoner for møter i regionrådet og organer der regionrådets medlemmer 
danner styre gis av den enkelte deltakerkommune til sine respektive medlemmer etter attestert 
regning fra deltakerne i møtet.

Krav om godtgjørelse og refusjoner innsendes deltakerkommunen så snart som mulig, og 
senest ved utgangen av hvert kvartal. Reiseregninger til medlemmene leveres ut på møtet.

5.2. Utbetaling av godtgjørelse og refusjoner til medlemmer i andre styrer
Godtgjørelser og refusjoner for møter i andre faste politiske styrer utbetales fra den 
kommunen som er juridisk person for ordningen (vertskommunen) etter attestert regning fra 
deltakerne i møtet.

Krav om godtgjørelse og refusjoner innsendes vertskommunen så snart som mulig, og senest 
ved utgangen av hvert kvartal. Skjema for møtegodtgjørelse, refusjoner og reiseregninger skal
utleveres ut på møtene. Alle regninger må være innlevert til sekretariatet i vertskommunen for 
den enkelte ordning innen 01.04, 01.08 og 01.11. hvert år.

6. Tvist
Dersom det oppstår uenighet om tolking av reglementet, får Midtre Namdal Regionråd 
fullmakt til å ta avgjørelser.

7. Politisk arbeid

7.1 Møter
Møter i regionrådet og styrene avvikles i hovedsak  på  dagtid. 



Kommunens møterom stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske partigruppene ved 
forberedelse av saker som er til politisk behandling i Midtre Namdal.

7.2 Møteinnkallinger og utskrifter. Regionrådets hjemmeside på internett.
Møteinnkallinger og møteutskrifter sendes medlemmene pr. e-post. Det enkelte medlem kan 
selv avtale med sekretær å få oversendt innkallingene og møteutskriftene pr post.  

Det er en målsetning at møteinnkallinger og møteutskrifter legges ut på Midtre Namdal 
Regionråds hjemmeside. 

8. Ikrafttreden
Endret reglementet trer i kraft fra 01.01.2008

8. Endring av reglement
Endring av dette reglement kan bare gjennomføres av kommunene.


