Reglement for møtegodtgjørelse
Medlemmer i fellesnemnd, partssammensatt utvalg og arbeidsgrupper
i Nye Tjeldsund
Innledning:
Godtgjørelse skal fastsettes ut i fra den arbeidsbelastningen en antar vervet medfører,
uavhengig av viktigheten av de enkelte verv. Godtgjørelse tilfaller møtende medlemmer /
varamedlemmer i fellesnemnd, partssammensatt utvalg (PSU), arbeidsutvalg eller andre
utvalg opprettet av fellesnemnda.

1. Møtegodtgjørelse
1.1. Møtegodtgjørelsen utgjør kr. 1.200 pr møte. Møtegodtgjørelse utbetales 2 ggr/ år, i
juni og desember.
1.2. Ordførerne:
Leder i Fellesnemnda gis en godtgjørelse på kr 1.500 pr møte.
Nestleder i Fellesnemnda gis en godtgjørelse på kr 1.200 pr møte
1.3. Varaordførerne får møtegodtgjøring på linje med medlemmer i fellenemnd, PSU,
arbeidsutvalg eller andre utvalg knyttet til kommunesammenslåingsprosessen.
1.4. Kurs og konferanser
Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste
dekkes dersom dette er avtalt på forhånd.

2. Godtgjøring for tapt arbeidsinntekt
Som hovedregel utbetales erstatning bare for inntektstap i hovedstilling. Erstatning for
ekstraordinære inntekter kan bare tilstås i særlige tilfelle og etter særskilt søknad.
2.1. Legitimert tap
I medhold av kommunelovens § 41, pkt. 2, har den som innehar kommunalt tillitsverv,
rett på erstatning for legitimert tap i arbeidsfortjeneste (inkl. feriepenger) for utførelse
av vervet.
Maksimalt beløp som kan erstattes pr. dag kan tilsvare en dagslønn, 7,5 timer for
rådmannen/prosjektleder. Den som er lønnsmottaker skal som legitimasjon legge fram
erklæring fra arbeidsgiver om trekk i lønn. Det kan avtales med arbeidsgiver at denne
utbetaler ordinær lønn mot refusjon fra kommunekassen med de begrensninger på
timeantall som nevnt ovenfor.
Selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter faktisk
ligningsattest dividert på 260 uten begrensning av rådmannens dagslønn, eventuelt
sette et tak på 30 G. Kravet må fremstilles skriftlig. Som dokumentasjon godkjennes
ligningsattest/attestasjon fra regnskapskontor/revisjon eller tilsvarende.

2.2. Ulegitimert tap
Ulegitimert tap erstattes med kr. 1 125,- pr. dag.

3. Utgiftsdekning for øvrig
I medhold av kommunelovens § 41, pkt. 1, har den som innehar kommunalt tillitsverv,
krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet.
a) Skyss- kost- og overnattingsgodtgjørelse utbetales i henhold til statensreiseregulativ.
b) Utlegg til barnepass, pass av eldre og uføre og til stedfortreder godtgjøres mot
legitimerte utgifter.
Krav etter punkt må fremmes skriftlig av det enkelte medlem

4. Tolkninger
Tvil om tolkning av reglementet legges fram for partssammensatt utvalg

5. Ikrafttredelse
Reglementet gjøres gjeldende fra 01.07.2017

