
  Vedtatt av Bystyret i møte 13.12.2012 
(Siste endring vedtatt av Bystyret i møte 05.03.2020)  

 (Adm. endret november 2022, lønnsjustering 2022 med 2,56% årslønnsvekst, fra 01.05.2022) 

 

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Skien kommune 
Gjeldene fra 1. januar 2013, siste vedtatt 05.03.2020, med virkningspunkt fra 01.05.2020.  

 

1 Generelt 
Dette reglement inneholder regler om godtgjøring, dekning av økonomisk tap og påførte 

utgifter, telefongodtgjøring, stillingsressurs og arbeidsforholdene for de folkevalgte. 

 

1.1 Hvem reglementet gjelder for 

Reglementet omfatter alle som er valgt som medlemmer av kommunale organer i Skien 

kommune underordnet Skien bystyre. 

 

1.2 Hjemmel og gyldighet 

Folkevalgte har krav på godtgjøring for arbeid samt dekning av utgifter tilknyttet utøvelsen 

av folkevalgte verv, jf. kommuneloven §§ 8-3 og 8-4 og rundskrivet "Kommunelovens regler 

om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte" (Kommunal- 

og regionaldepartementet, H-2097). Bystyret fastsetter regler for dette, og denne 

myndigheten kan ikke delegeres til andre. 

 

1.3 Godtgjøringer 

Godtgjøringer til ordfører og øvrige folkevalgte fastsettes av bystyret etter særskilte vedtak 

ved starten av hver kommunestyreperiode. Det fremmes en sak til politisk behandling høsten 

før hvert kommunestyrevalg, slik at det avgående bystyret kan komme med en anbefaling til 

nye bystyret. 

 

1.4. Regulering 

Alle faste godtgjøringer og møtesatser reguleres i takt med den generelle lønnsutviklingen i 

kommunen. 

 

2.0 Fast arbeidsgodtgjøring - jf kommunelovens § 8-5. 
 

Funksjon Timer pr. 

år 

 

% 

stilling 

Prosjekt 

Nr. 

Godtgjøring Kroner / 

time  

Ordfører 1950 100 1008 1.130.636,-  

Varaordfører 1950 100 1008    847.977,-  

Bystyremedlem og 1.vara for 

bystyregruppe med 6 eller flere repr. 

175 8,97 1008  347,- 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem** 

Utvalgsmedlem i UKMB 

102 

125 

173 

5,23 

6,41 

8,87 

…. 

….. 

60102 

 347,- 

Formannskapsmedlem 

Ekstra til formannskapsmedlem som 

ikke er leder/gruppeleder 

102 

 

94 

5,23 

 

4,82 

1020 

 

1020 

 347,- 

PSU, ansatte repr. 50 2,56 60105  347,- 

Kontrollutvalg og Klagenemnd 

Kontroll/Klagenemndsmedlem**   

102 

125 

5,23 

6,41 

1007 

1007 

 347,- 

Eldrerådet *** 

Rådet for funksjonshemmede *** 

Ungdomsrådet 

23 

23 

23 

1,18 

1,18 

1,18 

1004 

1005 

60112 

 347,- 



 

** Medlemmer av utvalg og kontrollutvalg som ikke er valgte bystyremedlemmer            

tilstås ekstra godtgjøring på 23 timer per år.  

*** Gjelder medlemmer som ikke er valgte bystyremedlemmer. 

 

Ordfører og varaordfører skal ikke motta godtgjøring utover godtgjøring som ordfører og 

varaordfører. Ordfører og varaordfører (dette gjelder den delen av godtgjøring som relaterer 

seg til varaordførervervet), mottar godtgjøring som innrettes på en slik måte at den gir samme 

nivå som rådmannen både når det gjelder godtgjøring, abonnementer og telefongodtgjøring. 

 

Alle med 40 % arbeidsgodtgjøring eller mer (regnet ut fra 1950 årstimer) skal i samråd med 

ordfører og øvrige gruppeledere finne fram til mest mulig hensiktsmessig innretning av 

arbeidstiden.  Innretning av arbeidssted avtales med ordfører. 

 

Tillegg (Timesats som i tabell ovenfor.) 

B

. 

Gruppeledere i bystyret Time

r pr. 

år. 

% 

stillin

g 

Prosj. 

nr 

1 For partier med 1 representant 346 17,74 1008 

2 For partier med 2 til 10 representanter 622 31,90 1008 

3 For partier med 11 til 25 representanter i bystyret. 692 35,49 1008 

C Utvalg - ledere    

1 Leder i utvalget for Klima Miljø og Byutvikling (UKMB) 622 31,90 60102 

2 Leder i utvalgene UOPP, UHO og UKIFF  467 23,95 …. 

3 Nestleder i utvalgene UOPP, UHO og UKIFF  117 6,00 …. 

4 Opposisjonsleder for parti i utv. med over 1 representant  117 6,00 …. 

D Kontrollutvalg/ Klagenemnd/ Landbruksutvalg - ledere    

1 Kontrollutvalg /Klagenemnd - leder 234 12,00 …. 

2 Kontrollutvalg /Klagenemnd - nestleder 156 8,00 …. 

3 Landbruksutvalg- leder 137 7,03 60111 

4 Landbruksutvalg - nestleder 91 4,67 60111 

E Opposisjon    

1 Opposisjonstillegg for partier med 2 til 5 repr. i bystyret  86 4,41 1008 

2 Opposisjonstillegg for partier med 6 til 10 repr. i bystyret 173 8,87 1008 

3 Opposisjonstillegg for partier med 11 til 15 repr. i bystyret 259 13,28 1008 

F Eldrerådet/Rådet for mennesker med ned nedsatt 

funksjonsevne 

   

1 Leder 36 1,85 …. 

2 Nestleder 14 0,72 …. 

 

Trekk i fast godtgjøring: 

Ved forfall til bystyre, formannskap, utvalg eller kontrollutvalg trekkes et beløp tilsvarende 

det beløp varamedlem tilstås ved fremmøte. Unntatt fra denne bestemmelsen er ordfører og 

varaordfører. Forfall som skyldes sykdom v/ egenmelding eller ved tjenestereise for politisk 

arbeid for kommunen skal ikke føre til trekk i godtgjøring. 

 

3.0 Annen godtgjørelse 
All godtgjøring utenom de faste godtgjøringene må legges inn i kommunens elektroniske 

løsninger, av den folkevalgte som har krav på godtgjøring. Bystyresekretariatet skal være 

behjelpelig. 
 



3.1   Varamedlemmer til bystyret 

Varamedlemmer til bystyret tilstås en møtegodtgjørelse på kr. 1716,- per helt møte, og kr. 

858,- for del av møte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres. 

Varamedlemmer som møter i over 60 % av bystyrets møter avregnes etterskuddsvis, og 

tilstås timegodtgjøring tilsvarende 60 % av bystyrets 175 timer per år. 

 

3.2   Varamedlemmer til formannskapet/partssammensatt utvalg 

Varamedlemmer til formannskapet gis godtgjøring på kr. 1716,- pr. møte og kr. 858,-for del 

av møtet. 

 

3.3   Varamedlemmer til utvalg / kontrollutvalg 

Varamedlemmer til utvalg og kontrollutvalg tilstås en møtegodtgjørelse på kr. 1716,- per helt 

møte, og kr. 858,-for del av møte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres. 

Varamedlemmer som møter i over 60 % av utvalgets møter avregnes etterskuddsvis, og 

tilstås timegodtgjøring tilsvarende 60 % av utvalgets 102 timer per år. 

 

3.4 Over 100 % stilling 

a)  Ordfører og varaordfører har oppgaver som betyr uregelmessig og forskjøvet arbeidstid, 

samtidig som det ikke gis godtgjøring utover det som for Skien kommune regnes som full 

stilling for folkevalgte, 1950 timer per år. 

b)  Uansett timetall i henhold punkt 2.0 kan ingen tilstås godtgjøring utover full stilling som 

folkevalgt, 1950 timer per år. Det er imidlertid ingen ting til hinder for at sum sivil 

stilling og folkevalgt arbeid kan overstige 100% stilling. 

 

3.5 Ettergodtgjøring 

Dersom folkevalgte med mer enn 50 % stilling ikke umiddelbart etter avsluttet periode(r) går 

inn i nytt arbeidsforhold tilstås inntil 3 måneders ettergodtgjøring.  

 

3.6.  Utbetaling  

De som tilstås fast godtgjøring får denne utbetalt pr. måned på samme måte som for 

kommunens ansatte. Folkevalgte som ikke ønsker full utbetaling avgjør selv hvor mange 

timer de ønsker godtgjøring for. Den enkelte folkevalgte kan da selv i samråd med ordfører 

fordele timer til andre folkevalgte. 

 

3.7.  Hva godtgjøringen omfatter 

Godtgjøringen omfatter alle oppgaver tilknyttet det folkevalgte organets arbeid, herunder: 

- Bystyre 

- Formannskap 

- Utvalg 

- Kontrollutvalg 

- Styrer ved skoler og barnehager, eldreråd, råd for funksjonshemmede og lignende 

- Møter med befolkningen og interesseorganisasjoner  

- Budsjettmøter  

- Befaringer 

- Temasamlinger for kommunestyret 

- Gruppemøter 

- Møteforberedelser 

- Konferanser, møter, kurs 

- Publikumskontakt 

- Møter i forbindelse med større kommunale prosjekter 

- Adhocutvalg 

  



4.0 Møtegodtgjøring for folkevalgte som ikke mottar fast godtgjøring 

etter punkt 2.0. 
 

Det utbetales møtegodtgjøring etter følgende satser: 

Verv  Møtegodtgjøring: 
Ledere i følgende utvalg:    

Eldrerådet  

Flerkulturelt utvalg 

Kontrollnemda for alkoholsaker 

Lokalutvalgene 

Navneutvalget 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse  

Sakkyndig nemd eiendomskattesaker 

Klagenemd eiendomskattesaker 

  Kr. 858,- pr. møte (høy sats) 

Medlemmer /varamedlemmer: 

Adhocutvalg nedsatt av bystyret, 

formannskapet eller utvalgene. 

 Kr. 428,- pr. møte (mellom sats) 

Medlemmer / varamedlemmer: 

Barnehagenes styrer  

Eldrerådet  

Flerkulturelt utvalg 

Gimsøy grendehus  

Kontrollnemnda for alkoholsaker 

Lokalutvalgene  

Navneutvalget 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse  

Sakkyndig nemd eiendomskattesaker 

Klagenemd eiendomskattesaker 

Skien kirkelige fellesråd  

 Kr. 343,- pr møte (lav sats) 

 

4.1     Lokalutvalg 

Lokalutvalg inntil 8 møter årlig, samt Lokalutvalgenes fellesråd og arbeidsutvalg inntil 4 

møter hver årlig. Ved behov kan ytterligere møtevirksomhet avtales med ordfører.  

 

4.2     Andre råd og utvalg etter kommuneloven  

Andre råd / utvalg som etter kommuneloven har krav på godtgjøring, gis møtegodtgjøring 

etter laveste sats dersom annet ikke er bestemt. Listen over verv /utvalg er ellers 

uttømmende.  

 

4.3     Flere påfølgende møter  
Dersom møter i ulike råd / utvalg avholdes i umiddelbar tilknytning til hverandre - med 

samme medlemmer -  gis det møtegodtgjøring for kun ett møte. Høyeste sats benyttes.  

 

4.4    Skolenes driftsstyrer  
Samtlige medlemmer av skolenes driftsstyrer gis arbeidsgodtgjøring for den del av styrenes 

virksomhet som faller inn under kommunens godtgjøringsplikt i henhold til kommuneloven. 

Godtgjøres etter laveste sats. 

 

4.5    Politisk oppnevnt fra interesseorganisasjoner  
Politisk oppnevnte representanter fra ulike råd og interesseorganisasjoner som i henhold til 

reglement møter fast i utvalgene som observatører, får en møtegodtgjøring tilsvarende 

mellomste sats.  

  

 



4.6      Ansattes representanter i partssammensatt utvalg  
De ansattes representanter i partssammensatt utvalg som har fulle rettigheter gis godtgjøring 

med 50 timer pr. år. Det gis ikke godtgjøring til ansattes representanter i andre utvalg.  

 

 

5.0   Diverse bestemmelser 
 

5.1      Takseringsgodtgjøring 

I tillegg til eventuell dekning av tapt arbeidsfortjeneste, godtgjøres arbeidet med  

1/5 promille per time av ordførerens godtgjøring (p.t. kr 220,-) samt formannstillegg på 1/30 

promille per time (p.t. kr 36,-). 

 

5.2 Reisegodtgjøring 

Det gis ikke reisegodtgjørelse til / fra rådhuset for dem med fast godtgjøring, med mindre 

rådhuset er utgangspunkt for pålagt tjenestereise. Reisegodtgjøring utbetales etter 

kollektivsatser eller etter kommunens reiseregulativ for bruk av privatbil.  

 

5.3 Abonnement 

Det abonneres på Kommunal Rapport til medlemmer av bystyret. 

 

5.4       Barnepassordning 

For folkevalgte som har fast arbeidsgodtgjøring under 20 % og for varamedlemmer som har 

behov for barnepass, avtales godtgjøring med utvalgsleder eller ordfører. 

 

5.5 Telefongodtgjøring 

Ordfører og varaordfører skal ha mobiltelefon på samme betingelser som rådmannen. Andre 

behov for dekning av kostnader til mobiltelefon avtales med ordfører.  

 
5.6 Urimelige utslag av reglementet 

Partier eller enkeltrepresentanter som mener ordningen slår urimelig ut i forhold til tid/ 

arbeidsmengde/ sivil jobb, kan ta spørsmålet opp gjennom partiets gruppeleder med Ordfører. 

Ordfører har fullmakt til å innvilge endringer for den enkelte. Formannskapet skal orienteres.   

 

5.7       Pensjonsordning for folkevalgte. 

Bystyret har vedtatt egen pensjonsordning for folkevalgte, sist i møte 13.02.2014. 

 

 

 

 

 

 

 


