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Saksframlegg 

 

Lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune 

 

Kommunedirektørens/Rådmannens innstilling: 

Vedlagte utkast til forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune legges ut på høring med 
høringsfrist 15.09.19. 

 

Saksopplysninger 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 (kommuneloven) pålegger 
kommunestyret å regulere folkevalgtes rettigheter til godtgjøring mm i lokal forskrift.  

Følgende paragrafer viser til fastsetting av rettigheter i forskrift: 

- § 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 

- § 8-4 Arbeidsgodtgjøring 

- § 8-6 Ettergodtgjøring 

- § 8-10 Permisjoner 

Loven trer i kraft fra og med det konstituerende møte i kommunestyret ved oppstart av 
valgperioden 2019 – 2023. I Smøla kommune er konstituerende møte 24.oktober 2019. 

Krav om lokal forskrift er en ny bestemmelse i kommuneloven, og det foreligger derfor ingen 
gjeldende lokal forskrift som regulerer dette i Smøla kommune. Gjeldende reglement for 
rettigheter, godtgjøring mm for folkevalgte er vedtatt av Smøla kommunestyre i sak 32/15 Politisk 
organisering i Smøla kommune. Dette reglementet er lagt til grunn ved utarbeidelse av forslag til 
lokal forskrift. 

Forvaltningsloven kapittel VII regulerer forskrifter. Lokale forskrifter bestemmer private personer 
eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, f.eks. en kommune. De 
lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret.  

Smøla kommune har kunngjort oppstart med lokal forskrift på kommunens hjemmeside 28.06.19. 
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Vurdering 

Utkast til forskrift er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende bestemmelser for vilkår for 
folkevalgtes samt drøftinger i formannskapet.  
Det ble gjort en større gjennomgang og endring av folkevalgtes vilkår i fbm evaluering av politisk 
organisering høsten 2015. Bestemmelsene har i all hovedsak fungert etter intensjonen, og det har 
vært få innspill på endringer. Utkast til lokal forskrift tar høyde for nye bestemmelser i ny 
kommunelov.  

Forslaget til forskrift omfatter følgende områder: 

- Dekning av utgifter og økonomisk tap 
Tapt arbeidsfortjeneste, reisegodtgjørelse og øvrige utgifter. 

- Arbeidsgodtgjørelse – fast godtgjøring 
Ordfører, varaordfører, medlemmer formannskap, ledere i hovedutvalg, leder kontrollutvalg 
og andre utvalg. 

- Arbeidsgodtgjørelse – møtegodtgjørelse 

- Ettergodtgjørelse for folkevalgt som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse 

- Permisjoner for folkevalgt som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse 

Framdriftsplan: 

 
28.06.19. Kunngjøring oppstart med lokal forskrift 

20.08.19. Vedtak høring og framdriftsplan i Formannskap 

15.09.19. Høringsfrist 

03.10.19. Vedtak lokal forskrift i Formannskap 

22.10.19. Vedtak lokal forskrift i Kommunestyre 

Kunngjøring lokalt og i Norsk Lovtidend 

24.10.19. Lokal forskrift trer i kraft 

 

Vedlegg 

Forslag til forskrift godtgjøring folkevalgte 
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