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De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

                           Høringsdokument 
         vedtat av Bø formannskap 30.01.20:

Forskrift [dato] om folkevalgtes ret tl godtggøring og velferdsgoder 
i Bø kommune

Fastsatt av Bø kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) | §§8-3, 8-4,  8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8.10.

§ 1 Formål 
Forskriften skal legge tl rette for bred rekruttering tl tllitsverv i Bø kommune gjennom 
økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitkken.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for valgte tllitsmenn/ombud i Bø kommune valgt av kommunestyret i 
Bø eller av organ med delegert myndighet gitt av Bø kommunestyre.

§ 3 Godtgjørelse tl ordfører 
a. Ordfører i 100% gis årlig godtgjøring med 85% av en stortngsrepresentant’s 
godtgjøring.
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b. Det gis ikke møtegodtgjørelse eller dekning av tapt arbeidsfortjeneste i 
forbindelse med møter i kommunestyret, formannskapet eller andre kommunale råd 
og utvalg.
c. Ordfører gis telefongodtgjøring med kr 5.000,- pr år.
d. På reiser som representant for Bø kommune dekkes skyss, kost og overnatng 
etter kommunens reiseregulatv.
e. Ordfører har rett tl politker pensjon i tråd med Bø kommunes avtale med 
pensjonsselskap, ft.  KP, jfr. kommuneloven §8.7.
f. Ordfører har ved sykdom rett tl å beholde godtgjørelsen som ordfører i inntl 12 
mnd., dette uavhengig av størrelsen på folketrygdenes refusjon tl kommunen, jfr. 
 ommuneloven §8.8
g. Ordfører gis etterlønnsgarant i 3 måneder så fremst vedkommende ikke er 
begynt i annen jobb.
h. Ordfører gis lønn i påfølgende feriemåned etter at vedkommende har avsluttet 
sin ordførerperiode.

I      Ordfører skal meldes inn i Bø kommune sin yrkesskadeforsikring og eventuelle andre 
       tlleggsforsikringer som gir ansatte i Bø kommune rett tl ytelser ved yrkesskade, jfr. 
       kommuneloven § 8.9. 
J     Ordfører har etter søknad rett tl permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 
       tl 12-10, 12-12 og 12-15. Søknad om permisjon avgjøres av Bø kommunestyre. Under
       permisjonen beholder Ordfører godtgjøringen i inntl to uker, med mindre han eller 
       hun gjør avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon,
       fødselspermisjon, foreldrepermisjon og ved barns og barnepassers sykdom har den
       folkevalgte rett tl å beholde godtgjøringen etter samme regler som gjelder for 
       tlsvarende permisjoner for ansatte i kommunen. 

§4 Godtgjørelse tl varaordfører
a. Varaordfører gis 15% av ordførerens godtgjøring.
b. Det gis ikke møtegodtgjørelse i forbindelse med møter i kommunestyret, 
formannskapet og andre råd og utvalg.
c. På reiser som representant for Bø kommune dekkes skyss, kost og overnatng 
etter kommunens reiseregulatv.
d. Dersom varaordfører fungerer som ordfører sammenhengende ut over 7 
kalenderdager, skal denne ha samme godtgjørelse som ordfører for hele 
vikarperioden. 

§5 Godtgjørelse tl medlemmer av kommunestyre, formannskap og faste og midlertdige utvalg 
valgt av kommunestyret eller etter delegasjon fra kommunestyret, når organet har møte.

a. Møtegodtgjørelse pr. møte tl møtende representanter uansett møtets lengde, kr 
1387,-
b. Reisegodtgjørelse dekkes etter kommunens reiseregulatv.
c. Det gis ikke kostgodtgjørelse.
d. Varamedlem gis halv møtegodtgjøring så fremst vedkommende ikke møter i 4 
saker eller mer. I slike tlfeller gis det hel møtegodtgjøring. Varamedlem som må 
være tl stede i hele møtet gis hel møtegodtgjøring.
e. I organer som behandler saker etter avtale om medbestemmelse, gis 
representantene godtgjøring på lik linje med ombudsvalgte.



f. Egne opplæringsmøter gis godtgjørelse etter denne forskrift § 5a.
g. Representanter i eksterne styrer, råd og utvalg og hvor organet selv ikke innvilger
møtegodtgjørelse, gis en godtgjøring på kr 533,- pr. møte.

§6 Tapt av inntekt 
For representanter som kommer inn under denne forskrift § 4 og § 5 og som må ta fri fra 
ordinært arbeid på det tdspunkt møtet gjennomføres, og som kan sannsynliggjøre et 
inntektstap, gis en ekstra godtgjørelse ut over møtegodtgjørelsen på inntl kr 1.600,- pr 
møte. Dette gjelder i hovedsak selvstendig næringsdrivende som ikke kan dokumentere 
inntektstap.

For representanter som kommer inn under denne forskrift § 4 og § 5 og som må ta fri fra 
ordinært arbeid på det tdspunkt møtet gjennomføres, og som kan dokumentere fra 
arbeidsgiver et inntektstap, gis en ekstra godtgjørelse ut over møtegodtgjørelsen på 
inntl kr 2.134,- pr møte. 

§7 Omsorgsgodtgjørelse
I tlfeller der det er nødvendig med barnevakt eller hjelp for å ivareta pleietrengende i 
nærmeste familie, for at den valgte representanten skal kunne ivareta sitt verv, dekkes 
legitmerte utgifter. 

§8. Reiser utenom Bø kommunes grenser
Representanter som omfattes av denne forskrift §5 får dekket skyss, kost og overnatng 
etter kommunens reiseregulatv når de er på oppdrag utenfor kommunens grenser.

§9 Elektroniske dokumenter
a. Møtedokumenter sendes tl representantens e-post adresse.

b. Medlemmer av Bø kommunestyre og andre faste kommunale råd og utvalg gis 
kompensasjon på kr 533,- pr år.

c. Medlemmer av Bø formannskap gis kompensasjon på kr 1.067,- pr. år

d. Medlemmer av kommunale råd og utvalg som ikke har privat e-post adresse må 
aktvt be om annen forsendelsesmåte. I slike tlfeller gis det ingen kompensasjon.

§10 Årlig regulering
a. Satsene tlhørende §3a og4a reguleres årlig 1.5 basert på 
stortngsrepresentantenes lønnsregulering.
b. Øvrige satser reguleres årlig pr.1.5 med samme prosentvise økning som ordførers
godtgjøring.

§11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.




