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Forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i 
Sarpsborg kommune 

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 26. september 2019 med hjemmel i lov av 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. 

 

Kapittel I Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til 
folkevalgte i Sarpsborg kommune i henhold til kommuneloven. Ikrafttredelse fra 
konstituerende bystyremøte i 2019. 

 

§ 2 Virkeområde 

§ 2-1 Forskriften gjelder for personer med kommunalt tillitsverv som deltar i møtevirksomhet i 
et kommunalt organ, eller i et eksternt organ på vegne av kommunen, jf. kommunelovens §§ 
8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10 og nærmere spesifisering i kapittel II. 

§ 2-2 Eksterne og kommunale organer, inkludert kommunale foretak som er egne juridiske 
enheter, er selv ansvarlig for å dekke utgifter, herunder arbeidsgodtgjørelse og tapt 
arbeidsfortjeneste. 

§ 2-3 Reglene for gruppestøtte jf. kapittel III, gjelder bystyregruppene til politiske partier 
representert i bystyret. 

§ 2-4 Frikjøp av folkevalgte har egne bestemmelser som følger av kapittel IV. 

§ 2-5 Folkevalgte behandles etter reglene for frilansere i folketrygdloven. 

§ 2-6 Utbetaling av godtgjøring under sykdom gjelder for ordfører, varaordfører og frikjøpte   
folkevalgte – forskriftens kapittel II §§ 3 og 4 og kapittel IV § 15-5 som følger: 

1) Sarpsborg kommune (arbeidsgiver) utbetaler godtgjøring under dokumentert 
sykefravær de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden) til ordfører, varaordfører og 
frikjøpte folkevalgte. 

2) Fra dag 17 utbetaler Sarpsborg kommune etterskuddsvis eventuell differanse mellom 
utbetalte sykepenger fra NAV og den sykemeldtes godtgjøring. Kommunen dekker 
også tap av godtgjøring etterskuddsvis dersom den sykemeldte som følge av 
inntektsgrunnlag og/eller alder ikke får dekket tapet fullt ut gjennom sykepenger fra 
NAV. Samme prinsipp for utbetaling av differanse legges til grunn ved foreldrepenger 
og svangerskapspenger (ingen arbeidsgiverperiode). Den sykemeldte må gi den 
dokumentasjon fra NAV som er nødvendig for å kunne beregne differanse mellom 
sykepenger og godtgjøring. 
 
Inntektstapet som skal dekkes av Sarpsborg kommune utover arbeidsgiverperioden 
kan oppstå i tilfeller der: 

 Godtgjøringen overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
 Godtgjøringen er mindre enn 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden 
 Godtgjøringen utgjør mindre enn 25 prosent av inntektsgrunnlaget for 

sykepenger dersom den folkevalgte også har inntekt hos annen arbeidsgiver 
 Den frikjøpte er mellom 67 og 70 år 

3) Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV får ikke utbetalt 
sykepenger, og personer over 70 år har ingen rett på sykepenger verken fra 
arbeidsgiver eller NAV. 
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4) Ved utbetaling av godtgjøring under sykdom, svangerskap og fødsel til ordfører, 
varaordfører og frikjøpte folkevalgte følges kommunens interne rutiner. 

 
 
Kapittel II 
§ 3 Ordfører 

Sarpsborg kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjøring settes til 11,5 G 
(avrundet til nærmeste hele 1000). Godtgjøring etter forskriftens §§ 5 og 6 bortfaller. 

Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger. 

Godtgjøring utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. 

Se § 2-6 om utbetaling av godtgjøring under sykdom, svangerskap og fødsel. 

Fast kjøregodtgjøring gis etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ tilsvarende en 
kjørelengde på 5000 km per år. Dette gjelder kjøring innenfor tjenesteområdet.  Kjøring 
utenfor tjenesteområdet godtgjøres etter satser i Statens reiseregulativ som vanlig km-
godtgjøring. 

 

§ 4 Varaordfører 

For valgperioden 2019-2023 har varaordfører en stillingsressurs på 75 %. Stillingsressursen 
godtgjøres i henhold til forskriftens kapittel IV, § 15-3. 

Godtgjøringen dekker faste oppdrag i henhold til denne forskriften.   
Godtgjøring etter forskriftens §§ 5 og 6 bortfaller. 

Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger. 

Godtgjøring utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. 

Se § 2-6 om utbetaling av godtgjøring under sykdom, svangerskap og fødsel. 

Fast kjøregodtgjøring gis etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ tilsvarende en 
kjørelengde på 2.000 km pr. år. Dette gjelder kjøring innenfor tjenesteområdet.  Kjøring 
utenfor tjenesteområdet godtgjøres etter satser i Statens reiseregulativ som vanlig km-
godtgjøring. 

For annen utgiftsdekning og bestemmelser, se forskriftens øvrige bestemmelser. Kontortid 
avtales med ordfører. 

Ved langvarig fravær (sykdom, permisjoner eller lignende), hvor varaordfører etter vedtak i 
formannskapet overtar ordførerens funksjoner, utbetales ordførerens godtgjøring fra den 
dato formannskapet bestemmer. 

 

§ 5 Fast godtgjøring 

§ 5-1 Utvalgsledere gruppe I 

Ledere i kommunale utvalg under gruppe I får godtgjøring som stillingsressurs tilsvarende 
7,5 % årsverk for frikjøp etter forskriften kapittel IV 

Utvalg gruppe I er: 

 Utvalg for kultur og oppvekst 
 Utvalg for plansaker 
 Utvalg for miljø og teknikk 
 Utvalg for velferd og folkehelse 
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§ 5-2 Utvalgsledere gruppe II 

Leder av kommunale utvalg under gruppe II får en godtgjøring tilsvarende 5 % av ordførers 
godtgjøring. 

Utvalg gruppe II er:  
 Kontrollutvalget 

 

§ 5-3 Utvalgsledere gruppe III 

Leder av kommunale utvalg under gruppe III får en godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførers 
godtgjøring. 

Utvalg gruppe III er: 
 Utvalg for vilt- og innlandsfisk 

 

§ 5-4 Utvalgsledere gruppe IV 

Leder av kommunale utvalg under gruppe IV får møtegodtgjøring tilsvarende 1,5 o/oo av 
ordførers godtgjøring. 

Utvalg gruppe IV er:  
 Administrasjonsutvalget 
 Eldrerådet 
 Flerkulturelt råd 
 Forhandlingsutvalget 
 Kirkelig fellesråd (kommunens representant) 
 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 Nedre Glomma regionråd 
 Skattetakstnemnd for bolig – se unntak 
 Skattetakstnemnd for næring – se unntak 
 Klagenemnd for eiendomsskattesaker – se unntak 
 Valgstyret (for møter utover samtidige møter i formannskapet) 
 Utvalg for hastesaker 
 Ad-hocutvalg oppnevnt av bystyret og formannskapet eller utvalg i gruppe I. 

 

Unntak: 

Skattetakstnemdene og Klagenemd for eiendomsskattesaker: Gjeldende fra 1.12.2018 
og så lenge prosjekt omtaksering av eiendommer pågår godtgjøres utvalgsleder for de tre 
skattetakstnemdene med en møtegodtgjøring tilsvarende 2 o/oo av ordførerens godtgjøring. 

Stemmestyrene: Godtgjøring til stemmestyrets leder og medlemmer er for begge 
valgdagene inkludert opplæring. Satsene reguleres hvert år med samme økning som øvrige 
satser i forskriften, første gang 1.1.2017. 
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§ 6 Møtegodtgjøring 

a) Møtegodtgjøring tilsvarende 2,0 o/oo av ordførers godtgjøring gis til følgende: 
 Bystyret 
 Formannskapet 

 

a.a. For møter i utvalg utgått fra formannskapet som administrasjonsutvalg, 
fordelingsutvalget, forhandlingsutvalg, osv gis halv møtegodtgjøring når møtene 
holdes samme dag som formannskapet. Dette gjelder også for møter i 
formannskapet forut for bystyret. Ellers godtgjøres møtene etter bestemmelsene i 
§ 6 punkt d. 

b) Møtegodtgjøring tilsvarende 1,5 o/oo av ordførerens godtgjøring gis til følgende 
utvalg: 

 Utvalg for kultur og oppvekst   
 Utvalg for plansaker 
 Utvalg for miljø og teknikk  
 Utvalg for velferd og folkehelse 

 
c) Ansattes representanter i utvalg i henhold til kommunelovens § 5-11 

(administrasjonsutvalg utgått fra formannskapet) mottar godtgjøring med 1 o/oo av 
ordførers godtgjøring. 

d) For øvrige utvalg settes møtegodtgjøringen til 1,0 o/oo av ordførerens godtgjøring. 
 

Unntak:  
Gjeldende fra 1.12.2018 og så lenge prosjekt omtaksering av eiendommer pågår får 
medlemmer av de tre skattetakstnemdene møtegodtgjøring tilsvarende 1,5 o/oo av 
ordførerens godtgjøring. 

e) Eldrerådets, kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelt 
råds medlemmer oppnevnt av foreningene gis møtegodtgjøring på lik linje med de 
folkevalgte. 

f) Ad-hoc utvalg oppnevnt av bystyret, formannskapet eller utvalg (gruppe I) får 
møtegodtgjøring tilsvarende gruppe IV. 

 

Forutsetning for utbetaling av møtegodtgjøring er at utvalget er blant gruppe I – IV, jf. § 6, 
bokstavene a, aa og f, samt at det foreligger protokoll fra møtene. 

 

§ 7 Telefon og IKT-utstyr 

a) Ordfører:  
- utgifter til privat fasttelefon dekkes fullt ut 
- tildeles kommunal mobiltelefon 

b) Varaordfører: 
- tildeles kommunal mobiltelefon 

c) Leder i viltnemda:  
- tildeles kommunal mobiltelefon 

d) IKT-utstyr: 
- De faste representantene i Bystyret, Utvalg for velferd og folkehelse, Utvalg for 
kultur og oppvekst, Utvalg for plansaker og Utvalg for miljø og teknikk og de første 
vararepresentantene samt Kontrollutvalgets medlemmer får lesebrett ved oppstart av 
ny bystyreperiode. Utstyret skal ivareta de folkevalgtes arbeidsbehov. 
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- Det underskrives på utlånsavtale med betingelsene for utlånet. 
- Ordfører kan vurdere om det er andre som av spesielle årsaker bør få lesebrett. 

 

§ 8 Skyssgodtgjøring 

Folkevalgte skal følge samme regler for skyssgodtgjøring som ansatte i Sarpsborg 
kommune. Alle utlegg dekkes som reise etter regning, og alle utgifter skal dokumenteres 
med kvittering (unntatt bompenger). Kjøregodtgjøring følger satser i Statens reiseregulativ. 

Det gis ikke skyssgodtgjøring i forbindelse med møter som det gis møtegodtgjøring for, og 
som finner sted i Sarpsborg, idet skyssgodtgjøring inkludert parkeringsutgifter er inkludert i 
møtegodtgjøringen. 

Reiseregninger fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene og leveres fortløpende etter 
reisen er foretatt, senest innen leveringsfrist for lønnsutbetaling samme år som reisen er 
gjort. 

 

§ 9 Tapt arbeidsfortjeneste og utgiftsdekning 

Tap av inntekt dekkes etter følgende bestemmelser når den folkevalgte er innkalt til å delta: 

a) Legitimert tap av ordinær inntekt dekkes med inntil en timesats tilsvarende ordførers 
godtgjøring. Dette gjelder for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 
Den folkevalgte må selv stille krav og dokumentere tap av arbeidsinntekt. Selvstendig 
næringsdrivende skal legge fram skriftlig egenerklæring. Det kan stilles krav om 
ligningsattest som dokumentasjon. 

b) Ulegitimert tap av ordinær arbeidsfortjeneste dekkes med en timesats tilsvarende  
2 o/oo av ordførers godtgjøring. 

c) Krav om tap av arbeidsinntekt gjelder for møtets varighet. Tap av arbeidsinntekt 
utover møtets varighet må dokumenteres særskilt. 

d) Tap av arbeidsinntekt dekkes ikke for gruppemøter. 
e) Utgifter til barnepass settes til 0,5 o/oo av ordførers godtgjøring, og kan gis til og med 

det året barnet fyller 12 år. Godtgjøring utbetales ikke når barnepasser er en person 
som normalt har omsorgsplikt for barnet. Utgifter må dokumenteres med kvittering fra 
barnepasser på mottatt godtgjøring, før det utbetales til en folkevalgt. Krav om 
utgiftsdekning fremsettes på eget skjema. 

 

§ 10 Diverse bestemmelser 

§ 10-1 Begrensninger/unntak 

a) Folkevalgte som mottar fast årlig godtgjøring, får ikke møtegodtgjøring innenfor sitt 
område. 

b) Den faste godtgjøringen dekker befaringer, møter i underutvalg, 
representasjonsoppgaver, forhandlinger m.v. 

c) Samlet godtgjøring skal for ingen overstige 80 % av ordførers godtgjøring. 
d) I valgår foretas en forholdsmessig avkorting av den faste godtgjøringen. 
e) Kommunens folkevalgte som er medlem eller leder i flere enn ett styre eller utvalg, 

utbetales det gjeldende beløp for alle styrer og utvalg vedkommende er med i. 
f) Saksordfører: 

 Saksordførervervet godtgjøres gjennom den faste møtegodtgjøringen. 
 Det gis møtegodtgjøring for innkallinger til bystyret, formannskapet og utvalg.  
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales ved behov, etter avklaring med 

ordfører/utvalgsleder. 
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§ 10-2 Regulering og utbetaling 

a) Satsene for godtgjøring fastsettes i % av ordførerens godtgjøring pr. 1/1 i møteåret, 
og avrundes nedover til nærmeste hele 10-krone. Ordførers godtgjøring = 11,5 G. Det 
foretas utbetaling 2 ganger pr. år, den 12.06 og 12.12 (unntatt godtgjøring etter 
kapittel II, §§ 3 og 4 og kapittel IV) 

b) Sekretærene i de forskjellige utvalg, styrer og råd er ansvarlig for at godtgjøringen 
som de folkevalgte er berettiget til, blir registrert og oversendt vedkommende 
anvisningsmyndighet. Ved frammøte hvor det ikke er sekretær til stede, må 
vedkommende folkevalgte representant selv melde sitt krav til sekretæren. 

 
§ 10-3 Representasjon 

Dersom formannskapet eller utvalg (gruppe I) vedtar at politikere som skal representere 
Sarpsborg kommune kan ha med ledsager, dekker kommunen ledsagerens utgifter.  
Utgiftsdekningen er innberetningspliktig. 

 
§ 11 Kommunale vigsler 

Gjennomføring av vigsler utenfor Sarpsborg rådhus (samt Kulåsparken) og vigsler utenom 
alminnelig arbeidstid godtgjøres med 2 o/oo av ordførers godtgjøring pr. 1. januar i 
vigslingsåret.  
 
Godtgjøringen skal dekke forberedelse, gjennomføring samt reiseutgifter til den enkelte 
vigsel og utbetales to ganger per år – 12. juni og 12. desember. 

 

§ 12 Etterlønn 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når 
de fratrer vervet. 

Folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis slik ettergodtgjøring/etterlønn ved valgperiodens 
utløp: 

 I 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. 
 I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp 
 

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme 
gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og 20 skal ikke anses som inntekt etter 
andre ledd. 

 
§ 13 Fortolkning 

Myndigheten til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende godtgjøring og 
utgiftsdekning legges til ordfører. 
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Kapittel III 

§ 14 Gruppestøtte og representantstøtte 

Gruppestøtte og representantstøtte til de politiske partiene med representanter i bystyret 
utbetales i henhold til valgresultatet slik: 

a) Gruppestøtte fastsettes til 0,50 % av ordførerens godtgjøring (likt kronebeløp pr. 
bystyregruppe) 

b) Representantstøtten fastsettes til 0,20 % av ordførerens godtgjøring pr. 
bystyrerepresentant. 

c) I det året det er kommunestyrevalg utbetales støtte for 3 kvartaler etter valgresultatet 
for det sittende bystyret, og støtte for siste kvartal etter valgresultatet for det «nye» 
bystyret. 

 

Kapittel IV 

§ 15 Frikjøp av folkevalgte 

§ 15-1 Årsverk 

Det er pt stilt 6,2 årsverk til disposisjon for frikjøp av folkevalgte.  

 

§ 15-2 Fordeling av stillingsressurs 

Sarpsborg kommune stiller til disposisjon stillingsressurs tilsvarende 6,2 årsverk til fordeling 
slik: 

 3,7 årsverk på partigruppene som er representert i bystyret.  Fordelingen baseres på 
bystyrets representanter fordelt på de forskjellige politiske partiene.  

 0,5 årsverk til opposisjonsleder 
 2,0 årsverk til ledere i utvalg under gruppe I (se kapittel II, § 5-1). 
 

I ordinær kjernearbeidstid forutsettes tilstedeværelse i rådhuset eller deltakelse i andre 
organer som har tilknytning til vervet som bystyrerepresentant. 

Stillingsressursen til partigruppene er primært tenkt brukt til ledelsen av bystyregruppene. 
Bystyrets faste representanter skal dra nytte av fristillingsressursen. Det vil ikke bli gitt 
mulighet til å overføre midlene inn i partiet ved ikke å benytte den tildelte ressurs. 

Stillingsressurs til ledere i utvalg skal fortrinnsvis knyttes opp mot faste dager som også 
sammenfaller med møter i vedkommendes utvalg. Unntak fra hovedregel kan gis etter avtale 
med ordfører. 

Øvrige vilkår: 

 Partienes bystyregrupper oversender for hver valgperiode til ordfører og sekretariatet 
en oversikt over hvilke politikere som er blitt tildelt stillingsressursen og hvilke 
kontordager som inngår i ordningen. 

 Den som er tildelt stillingsressurs, har kontordager på faste ukedager som settes inn i 
en fast plan som stillingsinnehaver utarbeider sammen med sekretariatet 

 Kontorplassering er i Sarpsborg rådhus 
 Endringer i ovennevnte må oversendes sekretariatet og ordfører 

Antall kontordager avhenger av ressursens størrelse.  20 % = en kontordag pr. uke.  
Ressursen tas ut i hele eller halve dager, ikke timer. 
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Frikjøpsressursen fordeles på bakgrunn av valgresultatet ved kommunestyrevalget.  

Det foretas ikke endringer i fordeling av stillingsressurser når representanter skifter parti eller 
om de møter som uavhengige representanter. Dersom et parti blir stående uten 
representanter i bystyret inndras ressursen. 

Det gis ikke dekning av tapt arbeidsfortjeneste for kommunale møter på kontordager. 

 

§ 15-3 Godtgjøringsnivå 

Stillingsressursen til fordeling på partiene har en godtgjøring på 75 % av ordførerens 
godtgjøring per stillingsressurs.  Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger. 
Godtgjøringen utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. 

 

§ 15-4 Pensjon og forsikringer – gjelder også kapittel II §§ 3 og 4 

Kommunens folkevalgte som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning meldes inn i 
KLPs ordinære tjenestepensjonsordning for ansatte i henhold til "Tillegg til vedtekter – 
særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner".  Disse er samtidig 
dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikringen. 

En folkevalgt fyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har en 
stillingsressurs som tilsvarer 20 % av full stilling. 

Folkevalgte med stillingsressurs som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte 
regler sikres at de ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av 
kommunale verv. 

Det er inngått avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte. 
 

§ 15-5 Fravær og ferie 

Sykefravær meldes til ordfører og sekretariatet første fraværsdag dersom det er mulig. Ferie 
avtales med ordfører og meldes til sekretariatet.  Annet fravær må avklares med ordfører og 
meldes til sekretariatet. 

Ved tjenestefrihet og lengre tids fravær trekkes den faste godtgjøringen forholdsmessig for 
den tid tjenestefriheten varer. Ved endelig uttreden stoppes utbetalingen av den faste 
godtgjøringen. Ved fravær uten arbeidsgiverperiode, for eksempel foreldrepenger, 
svangerskapspenger og pleiepenger utbetaler NAV fra første dag.  

Se kapittel I, § 2-6 i innledende bestemmelser om utbetaling av godtgjøring under sykdom, 
svangerskap og fødsel. 

 

§ 15-6 Etterlønn 

Frikjøpte folkevalgte gis godtgjøring ut oktober måned i valgåret. Folkevalgt som ikke har sivil 
stilling eller har stilling hvor man ikke kan gjeninntre senest 1. november, kan etter søknad 
gis godtgjørelse for ytterligere tidsrom, maksimalt 3 måneder. 

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme 
gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og 20 skal ikke anses som inntekt etter 
andre ledd. 
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Ved skifte av posisjoner i kommunestyreperioden kan folkevalgte etter søknad gis etterlønn 
inntil man kan gjeninntre i sivil stilling, maksimalt 3 måneder etter fratredelsesdato. 

 

§ 15-7 Praktiske forhold 

Ved henvendelse til administrasjonen, skal denne alltid gå via respektive direktør, aldri 
direkte til saksbehandler. 

Saker reises via ordfører. 

 

§ 15-8 Fortolkninger 

Ordføreren har fullmakt til å avgjøre tvilstilfeller. 

 

§ 16 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft 17. oktober 2019, ved konstituerende møte i bystyret. 


