
 

 

 

 

Tabell med satser pr. 1.1.2023  
Godtgjøringer utregnet fra folketrygdens grunnbeløp og ordførers godtgjøring reguleres pr. 

1. januar hvert år.  

Grunnbeløp 1.5.2022: kr. 111 477 

 

Verv/ utvalg Beskrivelse Satser pr. 1.1.2023 

Ordfører Årlig godtgjøring tilsvarende 9 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden 

                1 003 293 
  

Varaordfører Årlig godtgjøring tilsvarende 1,5 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden 

167 216 
 

   

Kommunestyret Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 1 ‰ 

av ordførers godtgjøring 
 

1003 

Arbeidsutvalg 
opprettet av 
kommunestyret 

Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring 
 

752 

                                                            Godtgjøring gruppe 1 
 

Formannskapet Formannskapets medlemmer gis en årlig 
godtgjøring tilsvarende 6% av ordførers 
godtgjøring. 
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
får en godtgjøring tilsvarende 2 ‰ av 
ordførers godtgjøring pr. møte. 

60 198 
 
 
 

2 007 

Valgstyret Valgstyret er identisk med formannskapet 
og har ofte møter på samme dag. 
 
Det gis en særskilt godtgjøring til valgstyrets 
leder og medlemmer i etterkant av hvert 
kommunestyre- og stortingsvalg. 

 
 
 
 

                                                       
Godtgjøring gruppe 2 

Ledere i utvalg har ikke krav på møtegodtgjøring utover den årlige godtgjøringen 
 

Forvaltningsutvalget Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 2% 
av ordføreres godtgjøring.  
 

20 066 
 
 



Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

752 

Kontrollutvalget Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 2% 
av ordføreres godtgjøring.  
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

20 066 
 
 

752 

                                                              
Godtgjøring gruppe 3 

Ledere i utvalg har ikke krav på møtegodtgjøring utover den årlige godtgjøringen 
 

Organisasjonsutvalget Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 
1,5% av ordføreres godtgjøring.  
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

15 049 
 
 

752 

Livsløpsutvalget Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 
1,5% av ordføreres godtgjøring.  
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

15 049 
 
 

752 

Næringsutvalget 
 

Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 
1,5% av ordføreres godtgjøring.  
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

15 049 
 
 

752 

Byggeutvalget Leder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 
1,5% av ordføreres godtgjøring.  
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,75 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

15 049 
 
 

752 

                                                            
Godtgjøring gruppe 4 

Ledere i utvalg har ikke krav på møtegodtgjøring utover den årlige godtgjøringen 
 



Eldrerådet Leder gis en årlig godtgjøring på 1 % av 
ordførers godtgjøring. 
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

10 033 
 
 

502 

Råd for mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Leder gis en årlig godtgjøring på 1 % av 
ordførers godtgjøring. 
 
Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

10 033 
 
 

502 

Godtgjøring gruppe 5 
Ingen særskilt godtgjøring til leder 

Sakkyndig nemnd og 
ankenemnd 

Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

502 

Ungdomsrådet Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

502 

Arbeidsmiljøutvalget Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

502 

Samarbeidsutvalg for 
skolene 

Møtende medlemmer og varamedlemmer 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,5 
‰ av ordførers godtgjøring. 
 

502 

                                                         Andre godtgjøringer 
 

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, legitimert og ulegitimert. 
Godtgjøring for tap av inntekt gis bare til de som har et faktisk tap i inntekt. 
 

Legitimert Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste som 
følge av utøvelse kommunalt verv dekkes 
med  
inntil 0,5 ‰ av ordføreres godtgjøring pr. 
time (maks 7,5 t pr. dag). 

Pr. time 
502 

 
 

Ulegitimert Erstatning for ulegitimert tap gis en 
godtgjøring tilsvarende 1 ‰ av ordføreres 
godtgjøring pr. dag 

Pr. dag 
1 003 

Pr. time 
134 



Utgifter til omsorg for 
barn, eldre eller 
funksjonshemmede 

Utgifter til nødvendig stedfortreder omsorg 
for barn, eldre eller funksjonshemmede 
dekkes med 0,2 ‰ av ordførers godtgjøring 
pr. time (maks 7,5 t pr. dag). 

Pr. time 
201 

Gruppeledere 1 % av ordførers godtgjøring pr. år, samt 0,5 
‰ pr. representant i kommunestyret. 

10 033 
+ godtgjøring pr. 

representant 

 

 

Satsene reguleres 1. januar hvert år basert på grunnbeløp i folketrygden og ordførers 

godtgjøring. 

 


