
Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2019, sak 0xx/19 

Reglement for møtegodtgjørelse og tap av inntekt for folkevalgte i Værøy 

kommune 2020 – 2023 

Godtgjørelse av ordfører og varaordfører: 

Ordførervervet er i utgangspunktet et heltidsverv, godtgjøring settes til 75 % av 

stortingsrepresentantens lønn. Ordførerens godtgjøring vil da for tiden utgjøre kr. 741 000 

Lønnsutviklingen følger stortingsrepresentantenes lønnsutvikling, inntil annet blir bestemt.  

Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av godtgjørelsen til ordfører. 

Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjørelse. 

Godtgjørelse pr. møte: 

Kommunestyret Kr. 500,- 
Formannskapet Kr. 500,- 
Hovedutvalg, kontrollutvalg og andre utvalg Kr. 300,- 
Ungdomsrådet Kr. 200,- (maks 10 pr. år) 
Møter over 3 timer Kr. 700,- 

 

Ledere av utvalg tilstås 50 % tillegg av møtegodtgjørelsen: 

Det utbetales ikke godtgjørelse før referat foreligger. 

Det gis ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på kurs og konferanser. 

Værøy kommune utbetaler møtegodtgjørelse i desember hvert år. 

Tap av inntekt: 

Krav om tap av inntekt fremmes på eget skjema og utbetales etter følgende satser: 

Uten legitimasjon (ulegitimert) for møter inntil 4 timer Kr.    400,- 
Uten legitimasjon (ulegitimert) for møter over 4 timer Kr.    800,- 
Med legitimasjon for møter inntil 4 timer Kr. 1 000,- 
Med legitimasjon for møter over 4 timer Kr. 2 000,- 

  

Ulegitimert tap betales bare for møter på dagtid inntil kl. 16.00. 

Det skal for lønnsmottakere dokumenteres tap i inntekten for å få utbetalt tapt inntekt etter 

reglene for legitimert tap av inntekt. Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra 

arbeidsgiver for trekk i lønn ved fravær. 

 

For selvstendig næringsdrivende er utgangspunktet at alle arbeidsdager i året representerer 

en potensiell inntekt, og derfor gir møter på vanlige arbeidsdager, 260 i året, rett til tap av 

inntekt, enten legitimert eller ulegitimert. Den enkelte dokumenter ved utskriften av likningen 

fra siste inntektsår, hva han/hun har i inntekt. Det vil da bli beregnet en dagsats etter antall 

arbeidsdager pr. år (260), begrenset oppad til satsene ovenfor. 

Tvist om krav avgjøres av formannskapet. 

 

 

Politisk sekretær ivaretar utbetaling av møtegodtgjørelse mot møtebøker 

 

 

Reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. 

 



 

Værøy kommune 
Rådmannskontoret 

 

KRAV OM:  
TAPT ARBEIDSFORTJENESTE / REFUSJON TIL ARBEIDSGIVER 
FOR FOLKEVALGTE I VÆRØY KOMMUNE 
For regelverk: se baksiden av dette skjema. 
 

Navn:   Fødselsnr:  

Adresse:  

 

Kontonummer:  

 

 

Type krav:  (sett kryss) Krav om dokumentasjon: 

Har mottatt lønn fra arbeidsgiver   Bekreftelse fra arbeidsgiver 

Er trukket i lønn   Bekreftelse fra arbeidsgiver/lønnsslipp 

Er selvstendig næringsdrivende   Kun ved første gangs innsending 

Krever ulegitimert sats (400,-/800,-)   Ingen 

 

 

Utvalg/råd/nemnd Møtedato Antall timer Sats Arb.giveravg/sos. utg Totalbeløp 

      

      

      

      

 Sum:  

 

 

Fylles ut av arbeidsgiver 

Firma:  Org.nr:  

Adresse:  

 

Kontonummer for refusjon:  
(når politiker har mottatt lønn som normalt) 

 

 
Signatur/stempel: 
                               __________________________________________ 

 

 
 
_______________    __________________________________ 
Sted/dato      Signatur politiker 
 


