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1. Reglementets omfang  
 

1.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 
Reglementet gjelder for  

• Bystyrets medlemmer 
• Medlemmer av formannskapet 
• Medlemmer av bystyrets utvalg 
• Medlemmer av kontrollutvalget 
• Medlemmer av organisasjonsutvalget, valgt av bystyret 
• Styret i kommunale foretak  
• Styret og representantskap i interkommunale selskap 
• Kommunale nemnder og råd oppnevnt av bystyret 
• Kommunedelsutvalg 
• Brukerrepresentanter valgt av bystyret 

 
 

1.2 Barnas talsperson 
Bystyret oppnevner barnas talsperson i plansaker for hele valgperioden. Barnas talsperson mottar 
fast ledergodtgjøring ihht pkt 2.3.1.2. I tillegg gis møtegodtgjøring for deltakelse i møter i folkevalgte 
organer der disse behandler plansaker ihht pkt 2.3.2.2 

 

1.3 Pensjon 
Alle som mottar godtgjørelse tilsvarende 37,33 % stilling eller mer omfattes av pensjonsordningen 
for folkevalgte i Bodø kommunale pensjonskasse. Kravet til full opptjening er 30 år. 

 

1.4 Forsikringer 
Ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som mottar frikjøp har gruppelivsforsikring og 
yrkesskadeforsikring etter Hovedtariffavtalens bestemmelser.  

Folkevalgte kan også etter eget ønske omfattes av ulykkesforsikring i fritiden på samme måte som 
ansatte i Bodø kommune. Egenandel trekkes av godtgjøringen. 

 

2. Godtgjøring som omfattes av reglementet 
 

2.1 Generelt om godtgjøring 
Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som omfattes av 
frikjøpsordningen, utbetales i 12 like månedsrater. Godtgjøringen omfattes ikke av ferielovens 
bestemmelser vedrørende opptjening av feriepenger og trekk for feriefritid. 

 



2.2 Fast godtgjøring 
 

2.2.1 Ordførers godtgjøring 
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik stortingsrepresentants lønn ganget med en faktor på 1,1. 

 

2.2.2 Varaordførers godtgjøring 
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik 80 % av ordførers godtgjøring 
 

2.2.3 Politisk rådgiver 
Ordfører avgjør ansettelse av politisk rådgiver og rådgivers stillingsstørrelse. Politisk rådgiver 
er ikke ansatt som lønnsmottaker i Bodø kommune og mottar derfor godtgjøring etter pkt 
2.1. Godtgjøringen kan maksimalt utgjøre 70 % av ordførers godtgjøring.  
 

2.2.4 Utvalgsledere 
Ledere for utvalg opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 bokstav d – med unntak av 
kontrollutvalg og kommunedelsutvalg – skal godtgjøres med 0,5 årsverk og etter samme beregning 
som frikjøpsordningen i punkt 2.2.5.  

 

2.2.5 Frikjøpsordningen 
 
Hver partigruppe representert i bystyret gis en grunnressurs på 0,12 årsverk til frikjøp av folkevalgte. 
Det anbefales at representanter med byrdefulle verv prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs.  
 
Ressursen disponeres av partiet vedkommende er valgt inn for, men samarbeidende partigrupper 
kan disponere samlet tilgjengelige frikjøpsressurs. 
 
Når folkevalgte innlemmes i frikjøpsordningen benyttes følgende grunnlag for beregning av frikjøp:  
 

1) For lønnsmottakere: Dokumentert inntekt i ordinært arbeidsforhold, med unntak som nevnt i 
punkt 4.  

2) For selvstendig næringsdrivende: gjennomsnitt av beregnet lønnsinntekt i skattemelding de 
tre siste år.   

3) For folkevalgte med frikjøp som hovedinntekt i forrige valgperiode: frikjøp ved valgperiodens 
slutt.  

4) Folkevalgte som ikke omfattes av punkt 1, 2 og 3 godtgjøres med et grunnlag tilsvarende 
425.000 for fullt frikjøp. Tilsvarende gjelder folkevalgte med ordinær lønnsinntekt under 
425.000. 

 
For punkt 1, 2 og 3 er godtgjørelsen begrenset oppad til maks 80 % av ordførers godtgjøring. 
 
Frikjøpsgrunnlaget for samtlige punkter reguleres årlig pr 01.05 i tråd med endring i godtgjøring for 
ordfører, uavhengig av annen lønnsinntekt. Folkevalgte som har godtgjøring basert på lønn i sitt 
ordinære ansettelsesforhold kan få godtgjørelsen regulert etter dokumentasjon av endring i lønn i 
ordinært arbeidsforhold.  
 



 
2.2.6 Rettigheter ved sykdom 
Ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som inngår i frikjøpsordningen har rettighet 
ved sykdom, fødselspenger o.l som ordinære arbeidstakere.  
 
2.2.7 Ettergodtgjøring 
Avtroppende ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse (50 % stilling eller mer) kan etter søknad gis slik ettergodtgjøring ved 
valgperiodens utløp: 

• I 1 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å gå tilbake til etter 
endt tjeneste 

• I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å gå tilbake til 
etter endt tjeneste 
 

Ettergodtgjøringen avkortes krone mot krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær 
inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.  
 
 

2.3 Godtgjøring for folkevalgte organ 
 

2.3.1 Fast ledergodtgjørelse 
Fast ledergodtgjøring gis til leder av folkevalgt organ opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 
bokstav a-d, hvor det påregnes utstrakt kontakt fra berørte parter, interesseorganisasjoner, presse 
og publikum forøvrig. Den faste godtgjøringen kompenserer for arbeidet slik kontakt utløser, 
udokumenterte utlegg til telefon, internett m.v.  
 
Det gis ikke ledergodtgjøring dersom representanten er innvilget 50% eller mer politisk godtgjøring 
(frikjøp). 
 
2.3.1.1 Ledergodtgjørelse høy sats 
 
Ledere i følgende utvalg og komiteer har en årlig fastgodtgjørelse på 2,4% av ordførerens 
godtgjøring: 

• Organisasjonsutvalget 
• Kontrollutvalget 
• Klagenemnda 

 
2.3.1.2 Ledergodtgjørelse lav sats 

 

Ledere i andre utvalg har en årlig fastgodtgjørelse på 0,8% av ordførerens godtgjøring: 
• Eldrerådet  
• Rådet for funksjonshemmede 
• Ungdomsrådet 
• Råd for psykisk helse og rus 
• Flerkulturelt råd 
• Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg  
• Saltstraumen kommunedelsutvalg 



• Skjerstad kommunedelsutvalg 
• Tverlandet kommunedelsutvalg 
• Væran kommunedelsutvalg 
• Viltnemda  
• 17.maikomiteen  
• Barnas talsperson 

 

Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes forholdsmessig av den faste ledergodtgjøringen. Nestleder 
eller den som har fungert i leders fravær godtgjøres tilsvarende. 

 

2.3.2 Møtegodtgjørelse  
Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert i 
møtegodtgjørelsen pr møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i gruppemøter, 
befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff for å ta stilling til de saker 
som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag gis èn møtegodtgjørelse. 
 
Ordfører, varaordfører og andre folkevalgte med frikjøp tilsvarende 75 % stilling eller mer mottar 
ikke møtegodtgjørelse 
 

2.3.2.1 Møtegodtgjørelse høy sats 
Medlemmer og varamedlemmer i følgende utvalg/komiteer gis en møtegodtgjøring 0,13% av 
ordførerens godtgjøring: 

• Bystyret 
• Formannskapet 
• Bystyrets utvalg opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 bokstav d) som ikke omfattes 

av punkt 2.2.4 
• Organisasjonsutvalget  
• Klagenemnda  
• Kontrollutvalget 
• Kommunale foretak  
• Interkommunale selskaper  

 
2.3.2.2 Møtegodtgjørelse lav sats 
Medlemmer og varamedlemmer i følgende nemnder, utvalg, styrer og råd på 0,07% av ordførerens 
godtgjøring:  

• Ad hocutvalg oppnevnt av formannskapet 
• Brukerråd – kommunale sykehjem 
• Eldreråd 
• Råd for funksjonshemmede 
• Råd for rus og psykisk helse  
• Flerkulturelt råd 
• Innkvarteringsnemd 
• Legatstyrer (belastes legatene) 
• Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg 
• Skjerstad kommunedelsutvalg 
• Saltstraumen kommunedelsutvalg 



• Tverlandet kommunedelsutvalg 
• Væran kommunedelsutvalg 
• Norske kommuners sentralforbund fylkeslag 
• Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt 
• Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
• Skolenes samarbeidsutvalg 
• 17. maikomiteen 
• Tilflyttingsnemd  
• Valgstyret 
• Valgnemnda 
• Vei- og stedsnavnutvalg 
• Viltnemd 
• Befaringer organisert av faste utvalg utenom møte, godtgjørelse som for møte 

 
2.3.2.3 Møtegodtgjørelse for varamedlemmer 
Varamedlemmer som er innkalt til å møte godtgjøres tilsvarende som faste medlemmer. Dersom 
fremmøtet varer i mindre enn 2 timer gis halv godtgjøring. 

 

3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt mv.  
Medlemmer og varamedlemmer av kommunale utvalg nevnt under punkt 2.3, som har tap i ordinær 
arbeidsinntekt som følge av vervet, gis refusjon fra Bodø kommune. 

 

3.1 Legitimerte tap  
Lønnsmottakere som blir trukket i lønn for å delta på møter i folkevalgte organer som omfattes av 
reglementet, får refundert det faktiske beløp inklusive feriepenger.   

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være dokumentert og attestert av arbeidsgiver. Alternativt kan 
arbeidsgiver sende refusjonskrav om lønn med tillegg av feriepenger og arbeidsgiveravgift. Ved 
refusjon av lønn til arbeidsgiver skal refusjonskravet spesifiseres og faktureres. 

For legitimerte krav fastsettes maksimumsbeløpet til 1 daglønn av ordførerens godtgjøring med 
tillegg av arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.   Maksimal utbetaling pr. møtetime er 
maksimumsbeløpet delt på 7,5 timer.  

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende utbetales etter gjennomsnitt av 
beregnet lønnsinntekt i skattemelding de tre siste år. 
 
Når særlige grunner foreligger gis Godtgjøringsutvalget fullmakt til å gi kompensasjon til selvstendig 
næringsdrivende ut over dagtakst. 

 

3.2 Stedfortreder, landbruksvikar 
Utgifter til eventuell stedfortreder, landbruksvikar og lignende likestilles med tap av arbeidsinntekt, 
og utbetales etter dokumentasjon, begrenset oppad til inntil 0,07% av ordførerens godtgjøring eller 
etter gjeldende tariffer der slike finnes. 

 



3.3 Utgifter til omsorgsarbeid  
Ved omsorg i hjemmet, og/eller nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes 
dokumenterte utgifter etter forhåndsgodkjenning av ordfører med inntil 0,08 % av ordførerens 
godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes. 

 

4. Reise- og oppholdsutgifter 
Folkevalgte får skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i henhold til reiseregulativ som benyttes i 
Bodø kommune for reiser i forbindelse med møter man er innkalt til. Dette gjelder: 

a) Ordinære møter i organ vedkommende er medlem i, og 
b) Møter, konferanser og kurs som vedkommende er kommunens valgte utsending til. 

 

Det gis ikke skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med 

a) Styre- og representantskapsmøter i aksjeselskaper hvor vedkommende er valgt som 
kommunens representant, og aktiviteter for medlemmer i slike organer, og 

b) Gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe, eller i andre sammenhenger hvor 
vedkommende representerer partiet eller gruppen. 

 

Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Bodø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet 
transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. møte. 

 

5. Utbetalingsmåte 
 

5.1 Frikjøp, møtegodtgjørelse, reise- og oppholdsutgifter 
Politisk sekretariat har ansvaret for å påse at folkevalgte får utbetalt godtgjørelse og refusjonskrav i 
rett tid. Folkevalgte som krever refusjoner skal fortrinnsvis fremme krav gjennom elektronisk portal i 
Visma. 

Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte med frikjøp utbetales månedlig 
ved ordinær lønnskjøring. 

Møtegodtgjørelse og reise- og oppholdsutgifter utbetales månedlig forutsatt elektronisk registrering. 

Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser som ikke er registrert elektronisk utbetales halvårlig. 

 

5.2 Frister for refusjonskrav 
Dokumentert krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes politisk sekretariat innen 3 måneder etter 
møtet som det kreves tapt arbeidsfortjeneste for.  

Refusjon av lønn til arbeidsgiver skal faktureres fortløpende og senest innen 3 måneder etter møtet 
det kreves lønnsrefusjon for.  

 



5.3 Telefon, IKT og avis 
Ordfører og varaordfører får dekket utgifter til mobiltelefon i tråd med Regler for mobiltelefoni som 
vedtatt i 2018.  Øvrige folkevalgte som inngår i frikjøpsordningen, inkludert politisk rådgiver, kan 
etter ordførers avgjørelse gis telefongodtgjørelse i samsvar med frikjøpsprosent, der frikjøp 
tilsvarende 100 % stilling godtgjøres med kr 550,- pr mnd. Ordningen fordelsbeskattes etter 
gjeldende regelverk.  

Elektroniske avisabonnement skal gjøres tilgjengelig for ordfører og varaordfører. 

Bodø kommune har som mål å ha fulldistribusjon av elektroniske møtedokumenter til alle folkevalgte 
organer i Bodø kommune. Faste medlemmer av bystyret får tildelt nettbrett til fri disposisjon til dette 
formålet. Varamedlemmer får låne nettbrett når de møter som vara.   

 

6. Tilskudd til partigruppene i bystyret 
Hver partigruppe i bystyret får utbetalt følgende partistøtte: 

Grunnstøtte pr parti:    9000 

Støtte pr representant:  14000 

Tilskuddet skal brukes til driften av partigruppene, herunder opplæring, skolering og annet politisk 
arbeid. Tilskuddet skal også dekke utgifter til deltakelse på konferanser for bystyrets medlemmer, 
med mindre deltakelse er på oppdrag for Bodø kommune.   

Utbetaling av partistøtten foretas ut fra bystyrets sammensetning ved konstituerende møte. Ved 
uttreden fra partigruppe eller overgang til annen partigruppe forblir støtten pr representant i 
partigruppen den folkevalgte ble valgt inn for. 

 

7. Revidering, tolking av reglementet 
 

7.1 Revidering 
Godtgjøringsreglementet følger valgperioden og revideres før nytt kommunestyrevalg. 

 

7.2 Tolking av reglementet 
Godtgjøringsutvalget gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette 
regulativ med formannskapet som ankeinstans. 
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