Vedtatt godtgjøringsreglement for fellesnemnd og AU
Oppdatert pr. 1. mai 2018

Generelle bestemmelser
Medlemmer av fellesnemnd og AU gis skyss- og kostgodtgjørelse etter statlige satser. Reiser
gjennomføres på rimeligst mulige måte. Det oppfordres til samkjøring og bruk av offentlige
transportmidler.
Møter i fellesnemnda, arbeidsutvalg og øvrige møter som følge av regionreformen godtgjøres slik:
Tapt arbeidsfortjeneste - ulegitimert:
Inntil kr. 2 046,- pr. møtedag.
Inntil kr. 1 023,- for møter som (inkl. reisetid) varer mindre enn 4 timer.
Tapt arbeidsfortjeneste - legitimert:
Inntil kr. 3 311,- pr. møtedag
Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste for møtedager som allerede er dekket gjennom den faste
godtgjøringen. Dvs. dersom fylkesting og fellesnemnd avholdes samme dag, utbetales ikke tapt
arbeidsfortjeneste for fellesnemnda.
Møtegodtgjørelse
Kr. 1 202,- pr. møtedag
Kr. 601,- for møter som (inkl. reisetid) varer mindre enn 4 timer
Dersom fellesnemnd avholdes på møtedag som allerede er dekket gjennom den faste godtgjøringen,
utbetales det allikevel møtegodtgjørelse. Dette for å dekke opp representantenes merarbeid for
møteforberedelse.
Fylkesordfører, fylkesråd
Godtgjøringen dekker alle arbeidsoppdrag / ombudsroller som utføres for fylkeskommunen.
Fylkesordfører og fylkesråd har ikke krav på møtegodtgjørelse (omtalt i pkt. 2.1) erstatning for tapt

inntekt (omtalt i pkt. 2.3) eller refusjon for dekning av utgifter etter pkt. 2.4 i Hedmark
fylkeskommunes reglement for godtgjøringer.
Gruppeledere
Når det gjelder deltakelse i fellesnemnd legges pkt. 1.7 i Hedmark fylkeskommune
godtgjøringsreglement til grunn.

Fellesnemndsmøter behandles på samme måte som fylkestingssamlinger. Dette innebærer at
deltakelse i fellesnemnd anses å gå inn i rollen som gruppeleder. Dette grunngis med at
fellesnemndsmøtene legges i tilknytning til de vanlige fylkestingsmøtene, og at det gjennom
sammenslåingsperioden vil bli en reduksjon av saker som skal opp i komitemøter og ordinære
fylkesting. Når det gjelder møter i arbeidsutvalget, anses ikke dette som en del av
gruppelederfunksjon. Dette innebærer at gruppeleder vil kunne kreve møtegodtgjørelse (etter pkt.
2.1), erstatning for tapt inntekt (etter pkt. 2.3) og refusjon for dekning av utgifter etter pkt. 2.4 i
Hedmark fylkeskommunes reglement for godtgjøringer.

Fra Hedmark fylkeskommune godtgjøringsreglement:
1.7 Gruppeledere
Godtgjøringen skal dekke funksjonen som gruppeleder.
Når det gjelder utførelse av oppgaver som ligger inne i rollen som gruppeledere, har ikke gruppeleder
krav på møtegodtgjørelse (omtalt i pkt. 2.1) erstatning for tapt inntekt (omtalt i pkt. 2.3) eller
refusjon for dekning av utgifter etter pkt. 2.4 i dette reglementet. I rollen som gruppeleder ligger det
å møte på fylkestingssamlinger, komitemøter som vanlig medlem, gruppeledermøter m.m.
Når en fylkestingsrepresentant som er gruppeleder, utfører oppdrag for fylkeskommunen i egenskap
av å være et fylkeskommunalt ombud, – og ikke i egenskap av å være gruppeleder, kan
vedkommende ha krav på møtegodtgjørelse (etter pkt. 2.1), erstatning for tapt inntekt (etter pkt.
2.3) og refusjon for dekning av utgifter etter pkt. 2.4 i dette reglementet.
Oppdragene kan gjelde plikter som medlem i et fylkeskommunalt styre, utvalg, råd, komité etc. Det
kan også være plikter for fylkeskommunen som medlem av en nemnd oppnevnt av staten,
kommune, en organisasjon, et aksjeselskap etc. Videre kan det gjelde et enkeltstående oppdrag om å
representere fylkeskommunen i et møte, på en konferanse osv.
For medlemmer i statlige, kommunale eller private organer oppnevnt av fylkeskommunen, gjelder de
godtgjøringsregler som vedkommende organ selv følger. Dersom vedkommende organ ikke har egne
bestemmelser, gjelder fylkeskommunens regler.
Gruppeledere godtgjøres med 40 % av godtgjøringen til fylkesrådsleder, pluss 1 % godtgjøring pr.
representant i partigruppa.
Annen godtgjøring og dekning av utgifter
a) Skyss- og kostgodtgjørelse blir utbetalt etter statens reiseregulativ, jf. pkt. 2.2
b) Dekning av utgifter til nettbrett, telefon/datautgifter og ett avisabonnement dekkes i henhold til
fylkeskommunens reglement.
c) Ved sykdom eller velferdspermisjon, se pkt.3
2.1 Møtegodtgjøring
I kommunelovens § 42 står det:
” Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid
etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.”
Medlemmer av fylkestinget tilstås en nærmere fastsatt godtgjøring pr. møtedag for deltakelse i
møter. Det ytes også møtegodtgjøring til medlemmer i utvalg, styrer og råd som oppnevnes av
fylkesting/fylkesråd.
Fylkesordfører og fylkesråd får ikke møtegodtgjøring etter pkt. 2.1 (se under hvert enkelt punkt i del

1).
Når et medlem av et valgt organ representerer dette organet i møte, ytes det møtegodtgjøring. Det
skal også ytes godtgjøring til den som fylkeskommunen utpeker til å delta i et utvalg oppnevnt av
staten, en kommune, en organisasjon eller et selskap, dersom vedkommende ikke mottar
møtegodtgjøring og/eller styrehonorar fra vedkommende. Varamedlemmer som møter i de
sammenhenger som her er nevnt, har samme krav på møtegodtgjøring som faste medlemmer.
Møtegodtgjøring ytes pr. møte i et valgt organ, eller ved befaringer, ekskursjoner og
fylkeskommunale oppdrag.
Folkevalgte som ønsker å delta på relevante kurs/konferanser/studieturer hvor utgiftene ønskes
dekket av Hedmark fylkeskommune, må få dette godkjent på forhånd av fylkesordføreren. I slike
tilfeller gis det ikke møtegodtgjøring, men tapt arbeidsfortjeneste dekkes i henhold til pkt. 2.3.
Møtegodtgjøring blir ikke gitt for de politiske partiers gruppemøter.
Møtegodtgjøring for en dag er satt til kr. 1202,- pr. møtedag. For møter som - inkl. reisetid - varer
mindre enn 4 timer gis det halv dags møtegodtgjørelse – dvs. kr. 601,- pr. møtedag. Det utbetales
ikke mer enn én møtegodtgjøring for møter på samme dag.
2.3 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
I kommunelovens § 41 punkt 2 står det:
Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes
opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes
ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.
Ved starten av fylkestingsperioden skal hver representant legge fram en dokumentasjon til
fylkesordføreren om erstatning for tap i inntekt (pkt. 2.3.1) eller en redegjørelse for krav om
ulegitimert erstatning (pkt. 2.3.2). Den enkelte representant har selv ansvar for å melde fra om
endringer som skjer undervegs i perioden.
Lønnsmottakere som beholder ordinær lønn under møtet, har ikke krav på erstatning.
Erstatningen begrenses til det tidsrommet ombudet faktisk har et tap i inntekt (dvs møtetid og ev
reisetid).
Det må fremmes krav om erstatning etter hvert enkelt møte.
Kommuneloven presiserer at "tap av fritid erstattes ikke”. Dette innebærer at møtedeltakelse og
reisetid som kommer utenom, eller etter vedkommende sin ordinære arbeidstid, ikke gir rett til
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
Det ytes heller ikke erstatning når vedkommende møter på fridager som følger av turnus, eller som
følger av redusert arbeidstid. I sistnevnte tilfelle kan det vurderes om det kan ytes ulegitimert
erstatning dersom det faktisk kan vises til et tap (se pkt. 2.3.2).
Dersom arbeidstaker taper hel dags inntekt selv om møtet er av kort varighet, utbetales erstatning
tilsvarende en hel dags tap. Dette kan være arbeidstakere som går skiftarbeid, og hvor det må leies
inn vikar for hel dag/helt skift. Dersom arbeidstaker som går skiftarbeid ikke rekker nærmeste skift på
grunn av møte eller reisetid, utbetales erstatning for tapt inntekt.
For fravær inntil 4 timer ytes halv dags erstatning. Det gis også anledning til å be om erstatning pr.
time i de tilfeller dette er naturlig.
2.4 Dekning av andre utgifter som følge av verv i Hedmark fylkeskommune

I tillegg til dekning av utgifter nevnt i pkt. 2.1 til 2.3, kan det ytes dekning for øvrige påførte utgifter
som følge av vervet. Disse dekkes med inntil kr. 2.407,- pr. møtedag. Ombudet må framsette krav om
erstatning etter hvert enkelt møte.
Utgifter som kan dekkes etter denne bestemmelsen, er eksempelvis utgifter som:
-leie til pass av barn, pass og stell av eldre, syke, funksjonshemmede
-reise- og oppholdsutgifter for person som representanten må ta med til møtestedet fordi det ikke er
mulig å skaffe avlastning
-stedfortreder, eller avløser i ombudets yrke. Erstatning etter dette kulepunktet utbetales kun
dersom det ikke kreves erstatning for tapt arbeidsfortjeneste (pkt. 2.3).
Utgifter som skal utbetales til andre enn ombudet, skal utbetales direkte fra fylkeskommunen til
personen slik at innberetnings- og skattemessige forhold blir ivaretatt.

