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1.Innledning
1.1 MÅLSETTING
Reglementet har som formål å sikre fylkeskommunens folkevalgte kompensasjon for sin
arbeidsinnsats som ombud, erstatte tap i arbeidsinntekt, samt dekke utgifter forbundet med
tillitsverv, slik det er bestemt i kommunelovens § 8-4:
”Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt
arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.”
Dette reglementet gjelder for alle ombud i Nordland fylkeskommune. Med ombud menes i denne
sammenheng:
• Alle medlemmer av fylkestinget og møtende varamedlemmer.
• Alle som fylkestinget har valgt til å delta i ulike fylkeskommunale organer jfr.
kommuneloven §§5-1 og 5-2.
• Alle fylkesrådets medlemmer og dets politiske rådgiver(e).
• Alle som fylkesrådet har valgt til å delta i ulike fylkeskommunale organer.
Reglementet gjelder ikke for de som velges til å representere fylkeskommunen i en ekstern
organisasjon eller et selskap.
Reglementet gjelder ikke for den som velges eller oppnevnes i kraft av sin stilling som ansatt i
fylkeskommunen.

1.2 GODTGJØRELSENES STØRRELSE
Fylkesrådslederens godtgjørelse benevnes som basis. Denne utgjør 80 % av den årlige
godtgjørelsen til regjeringens medlemmer.
Når godtgjørelsen til regjeringsmedlemmer endres skal nye satser beregnes i forhold til basis og tas
med i vedlegg til dette reglementet, uten ny behandling av fylkestinget.
Regler og satser i ”Kommunenes reiseregulativ (SGS 1001)” (heretter Reiseregulativet) fastsettes
for de ombud som ”har krav på skyss-, kost og overnattingsgodgjøring for reiser i forbindelse med
vervet”, jfr. kommunelovens § 8-3.
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2.Årsgodtgjørelser for fylkestinget
Godtgjørelser og dekning av utgifter i dette kapittel er hjemlet i kommunelovens kapittel 8
”Rettigheter og plikter for de folkevalgte”, §§8-3 og 8-4.

2.1 Fylkestingsrepresentanter
Medlemmer av fylkestinget får utdelt IT-verktøy som skal brukes til saksbehandling, dette eies av
Nordland fylkeskommune som også yter support på utstyret 1. I tillegg får medlemmer av
fylkestinget utbetalt en fast årlig godtgjørelse (IT-godtgjørelse), til dekning telefonutgifter og
utgifter for å være tilgjengelig på nett/e-post .
Denne godtgjørelsen utgjør kr. 5000,- pr. år.
Dette gjelder ikke representanter med frikjøp på 60 % eller mer.

2.2 Frikjøpte fylkestingsrepresentanter
Frikjøpsordningen for fylkestingsrepresentanter utgjør 0,25 årsverk pr. fylkestingsrepresentant for
partiets fire første representanter, deretter 0,15 årsverk for de påfølgende. Partigruppen skal gi
fylkesordføreren skriftlig orientering om hvordan frikjøpsressursene skal benyttes, og hvem som
skal fungere som gruppeleder. Dette gjelder bare fylkestingets faste representanter.
Partienes frikjøpskvote skal brukes til frikjøp av partiets egne representanter.
Med posisjonen menes de partier som ved avtaler utgjør det parlamentariske grunnlaget for
fylkesrådet, med opposisjonen de øvrige partier.
Frikjøp godtgjøres med 78 % av basis pr. helt årsverk (100 % frikjøp) og reduseres forholdsvis ved
deler av årsverk.
Om partigruppen velger å samle opp frikjøpsressurser for å ta ut en større prosent frikjøp over en
kortere periode vil ikke dette utløse rettigheter tilsvarende frikjøp over 60 %. Utgifter til reise og
opphold må da dekkes av partigruppens midler.
Frikjøpsressursen beholdes i opprinnelig gruppe ved evt. uttreden av representanter.
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Vilkår for bruk av PC og mobiltelefon eid av fylkeskommunen:
Fylkeskommunen vil utstyre fylkestingspolitikere og fylkesrådsmedlemmer mv med bærbar PC og i noen tilfeller også
mobiltelefon. Dette er portabelt utstyr som man bringer med seg og som det også er naturlig blir brukt privat.
Fylkeskommunens IT-tjeneste vil yte support på dette utstyret slik at funksjoner som er nødvendig for at den
folkevalgte kan utføre sin jobb ivaretas. Det må legges i bunn en forutsetning om at utstyret behandles etter hensikten
og at det benyttes av den folkevalgte og ikke andre personer. Når det ikke har skjedd kan det oppstå et
erstatningsansvar, særlig i tilfeller med fysisk skade på utstyret.
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2.3 Generelle bestemmelser ved frikjøp 60 % eller mer.
Når bosted er utenfor Bodø kommune, eller uforholdsmessig lang reisevei, kan møblert hybel/bolig
stilles til disposisjon i Bodø, ved behov. Lys, oppvarming og kommunale avgifter dekkes. I tillegg:
•

diett med overnatting i pendlerbolig skal utgjøre 50 % av satsen for ” Diett pensjonat eller
hybel/brakke med kokemuligheter ”. Denne satsen er skattepliktig.

•

dekkes hjemreise en gang pr. uke. Fylkesordfører/kontorleder kan i særskilte tilfeller
innvilge ekstra hjemreise.

•

stilles kontorfasiliteter på fylkeshuset til disposisjon.

•

Tjenestepensjonsordning i KLP som for fylkeskommunalt ansatte, med full opptjening etter
30 år. Om man som frikjøpt politiker blir pensjonist i perioden, plikter man selv å sette seg
inn i hva det vil si for pensjonen.

•

Sykepenger etter lov og avtaler 2.

•

Deltakelse i fylkeskommunens forsikringsordninger

•

Tjenestetelefon 3)

•

Skyss, kostgodtgjørelse, nattillegg mv. i henhold til Reiseregulativet.

•

Sluttgodtgjørelse i henhold til punkt 6.2.

Ved frikjøp mindre enn 60 % dekkes reise- og oppholdsutgifter vedrørende fylkeskommunale møter
etter vanlig praksis normalt av den som innkaller. Andre reiser og deltakelse på kurs/konferanser på
partigruppens eller eget initiativ dekkes gjennom økonomisk støtte til partigruppen, jfr. punkt 2.5
Frikjøpte representanter mottar ikke variable godtgjørelser, jfr. pkt. 3 i dette reglementet, samt faste
godtgjørelser i pkt. 2.7, 2.8 og 2.9.
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Dersom den folkevalgte som har fast godtgjøring ikke får full refusjon av sykelønn eller fødselspenger fra sin
ordinære arbeidsgiver eller direkte fra NAV, vil Nordland fylkeskommune dekke mellomlegget slik at den folkevalgte
ikke får noe inntektstap i perioden. Den folkevalgte pålegges å sende dokumentasjon som bekrefter hva som utbetales
av sykepenger/fødselspenger av ordinær arbeidsgiver eller NAV. Sykemelding eller søknad om fødselspenger sendes til
fylkesordførers sekretariat. Fylkestingets kontor. Kommuneloven §8-8: Fylkeskommunen skal sørge for at folkevalgte
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i fylkeskommunen.
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Skattlegges som ”Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon” etter retningslinjer fastsatt av Skattedirektoratet.
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2.4 Ledere av partigrupper og uavhengige representanter
Ledere av partigrupper og uavhengige representanter godtgjøres 2 % av basis.

2.5 Økonomisk støtte for partigrupper og uavhengige representanter (Representantstøtte)
Partigrupper og uavhengige representanter ytes en årlig støtte på 1,5 % av basis pr. representant, og
opposisjonen, jfr. pkt.2.2, ytes i tillegg en årlig støtte på 2,5 % av basis pr. representant. Støtten skal
gå til dekning av utgifter for representantene i forbindelse med møter, studieturer, konferanser,
honorar, sekretærbistand, utredningsbistand etc. Midlene kan ikke brukes til frikjøp, i dette
reglementets betydning.
Partigrupper med to eller færre representanter i fylkestinget ytes kr. 30 000,- ekstra i støtte til
dekning av utgifter, dersom de ikke har en representant med 60 % frikjøp eller mer. Dette gjelder
ikke ved uttreden fra opprinnelig gruppe.
Ubrukte midler kan overføres til neste år i valgperioden. Ubrukte midler ved valgperiodens slutt,
trekkes inn ved årsavslutningen. Ordningen administreres av Fylkestingets kontor. Partienes
allerede inngåtte forpliktelser skal gis mulighet til å avsluttes, dette i samråd med fylkestingets
kontor.
Ubrukte opposisjonsmidler trekkes inn ved skifte fra opposisjon til posisjon. Ved skifte fra
posisjon til opposisjon vil disse midlene beregnes på nytt, gjeldende fra det tidspunkt endringen
skjer.
Det stilles et felles gjestekontor til disposisjon for partigrupper som ikke har frikjøpte politikere
med kontor ved Fylkestingets kontor.
Fylkestingsvalget og den mandatfordeling som valgresultatet gir for valgperioden, legges til grunn
for utregning av beløp i pkt. 2.5.
Ved endringer i mandatfordelingen (uttreden eller partiskifte) skal representantstøtten følge de(n)
representant(er) som skifter parti eller trer ut av det parti den/disse er innvalgt for. Hvis det skjer
slik endring, skal grunnbeløpet fordeles etter antall gruppemedlemmer i hver gruppe.
Ny fordeling skjer først for kalenderåret etter at endringen har funnet sted.

2.6 Kontrollutvalget
Leder av Kontrollutvalget ytes en godtgjørelse 8 % av basis, mens øvrige medlemmer godtgjøres
5 % av basis.
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2.7 Klagenemda
Alle medlemmer av Klagenemnda ytes en godtgjørelse 5 % av basis.

2.8 Øvrige komiteer, faste råd og utvalg oppnevnt av fylkestinget
Leder av øvrige komiteer, faste råd og utvalg godtgjøres 4 % av basis.

2.9 Fylkesordfører
Fylkesordføreren ytes en godtgjørelse 90 % av basis, samt generelle bestemmelser ved
frikjøp over 60 %.

2.10 Fylkesvaraordfører
Disse bestemmelsene gjelder bare når fylkesvaraordføreren ikke kommer inn under bestemmelsene
i punkt 2.3 om frikjøp.
Fylkesvaraordføreren ytes en godtgjørelse 8 % av basis.
Godtgjørelser etter andre bestemmelser
Møtegodtgjørelse for fylkestingssamlinger, etter 3.1.
Andre bestemmelser
Dersom fylkesvaraordfører er frikjøpt godtgjøres denne med 2 % av basis.
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3.Variable godtgjørelser for fylkestinget
Kommuneloven § 8-4:
”Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt
arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring.”

3.1 Fylkestingssamlinger
Fylkestingrepresentanter uten frikjøp ytes en godtgjørelse 0,18 % av basis pr. møtedag.
Møtende vararepresentanter ytes en godtgjørelse 0,18 % av basis pr. møtedag.
Ytelser og refusjoner
Tap av inntekt og påførte utgifter i henhold til kapittel 5.
Skyss, kostgodtgjørelse, nattillegg mv. i henhold til Reiseregulativet.

3.2 Tilleggsgodtgjørelser for komitémøter og befaringer under fylkestingssamlingene
Møteleder uten frikjøp, når den valgte komitéleder ikke deltar, ytes en godtgjørelse 0,09 % av basis
pr. dag.

3.3 Tilleggsgodtgjørelser for komitémøter og -befaringer utenom fylkestingssamlingene
Komiteleder uten frikjøp ytes en godtgjørelse 0,18 % av basis pr. dag.
Medlemmer uten frikjøp ytes en godtgjørelse 0,09 % av basis pr. dag.
Møteleder uten frikjøp, når den valgte komitéleder ikke deltar, ytes en godtgjørelse 0,09 % av basis
pr. dag
Ytelser og refusjoner
Tap av inntekt og påførte utgifter i henhold til kapittel 5.
Skyss, kostgodtgjørelse, nattillegg mv. i henhold til Reiseregulativet.
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3.4 Tilleggsgodtgjørelse for representasjonsoppdrag
Fylkestingsrepresentanter uten frikjøp som blir pålagt av fylkestinget eller fylkesordføreren å
representere fylkeskommunen, mottar 0,09 % av basis pr. møtedag.
Ytelser og refusjoner
Tapt av inntekt og påførte utgifter i henhold til kapittel 5.
Skyss, kostgodtgjørelse, nattillegg mv. i henhold til Reiseregulativet.

3.5 Studieturer og utenlandsreiser
Ved studieturer og utenlandsreiser ytes ikke møtegodtgjørelse.
Ytelser og refusjoner
Tap av inntekt og påførte utgifter i henhold til kapittel 5.
Skyss, kostgodtgjørelse, nattillegg mv. i henhold til Reiseregulativet.
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4. Årsgodtgjørelser for fylkesrådet
Godtgjørelsen dekker alle arbeidsoppdrag/ombudsroller som utføres for fylkeskommunen.

4.1 Fylkesrådet
Fylkesrådets leder godtgjøres i henhold til punkt 1.2.
Øvrige fylkesråder godtgjøres 90 % av basis.
Ytelser og refusjoner jfr. pkt. 2.3 Generelle bestemmelser for frikjøp.

4.2 Politiske sekretærer/rådgivere
Kan utpekes av fylkesrådet.
Godtgjørelse fastsettes av fylkesrådet som en prosentandel av basis.
Ytelser og refusjoner jfr. pkt. 2.3 Generelle bestemmelser for frikjøp.
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5.Tap av inntekt og påførte utgifter
Kommuneloven § 8-3, punkt 2 og 3:
”Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav
på å få dekket utgiftene opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv
forskrift om dekning av slike utgifter.
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har
krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift
om slik erstatning. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap.”
Et ombud som har krav på møtegodtgjørelse etter punkt 3.1 har også krav på erstatning for tap etter
dette punktet. Erstatning for tap i inntekt ytes også for framreise til gruppemøter dagen før
fylkestingets samling. Erstatning for tap i inntekt skal fortrinnsvis legitimeres.
Det kan gis erstatning for tap etter enten punkt 5.1., punkt 5.2, eller punkt 5.4.

5.1 Ulegitimert erstatning for tapt inntekt
Inntektstap som ikke kan legitimeres, men som er sannsynliggjort, kan erstattes.
Erstatningssats
0,1 % av basis pr. dag.

5.2 Legitimert erstatning for tap i inntekt
Tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder/vikar erstattes mot legitimasjon.
Næringsdrivende som ikke benytter stedfortreder/vikar må, dersom det ikke er mulig å dokumentere
tapet nøyaktig, sannsynliggjøre inntektstapets størrelse. Kopi av siste års ligningsattest må
vedlegges som dokumentasjon.
Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste vil normalt skje mellom arbeidsgiver og
fylkeskommunen. Regning sendes fylkeskommunen minimum kvartalsvis. Regning skal være
attestert av vedkommende ombudsmann. Refundering av lønn bør følge kalenderåret.
Erstatningssats
Maksimum 0,43 % av basis pr. dag.
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5.3 Utgifter til ledsager og ved omsorgsforpliktelser
Ved nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes dokumenterte utgifter etter
forhåndsgodkjenning av fylkesordfører.
Eventuelle utgifter i forbindelse med omsorgsforpliktelser i hjemmet dekkes med opptil 0,1 % av
basis pr. dag. Det forutsettes at det foreligger et reelt omsorgsbehov og at forpliktelsen ellers ville
ha hindret deltakelse. Godtgjørelse utbetales ikke når barnepasser er en person som normalt har
omsorgsforpliktelser. Fylkesordføreren kan i særskilte tilfeller forhåndsgodkjenne at godtgjørelsen
tilpasses de aktuelle forhold.

5.4 Personer uten ordinær lønnsinntekt
For studenter og pensjonister og andre som ikke har et dokumentert tap i lønnsinntekt ytes
erstatning på 0,025 % av basis pr. møtedag.
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6. Andre bestemmelser
6.1 Utbetaling av faste, årlige godtgjørelser
Utbetaling foretas med 1/12 den 12. hver måned. Frikjøpte folkevalgte er ikke omfattet av
Arbeidsmiljøloven.

6.2 Sluttgodtgjørelse
Fylkesordfører, fylkesrådets medlemmer og frikjøpte fylkestingsrepresentanter kan søke om å
motta sluttgodtgjørelse i en måned fra det tidspunkt ombudsrollen opphører. Sluttgodtgjørelsen
opphører umiddelbart ved inntreden i annet inntektsgivende arbeid/verv eller ved overgang til
pensjon.
Dersom det ikke er inntektsgivende arbeid/verv å gå tilbake til, kan man søke om å motta inntil tre
måneders sluttgodtgjørelse. Sluttgodtgjørelsen opphører umiddelbart ved inntreden i annet
inntektsgivende arbeid/verv.
En søknad om sluttgodtgjørelse fra et medlem av fylkestinget eller fra fylkesrådslederen behandles
av fylkesordføreren. En søknad om sluttgodtgjørelse fra fylkesrådets øvrige medlemmer eller fra
politisk rådgiver behandles av fylkesrådslederen, unntatt når hele fylkesrådet går av – da behandles
slik søknad av fylkesordføreren. Fylkesordføreren har rett til samme sluttgodtgjørelse som øvrig
frikjøpte politikere.
Feriegodtgjørelse ved fratredelse ved frikjøp 1 år eller mer, utbetales tilsvarende 1 måneds
godtgjørelse. Ved kortere frikjøp enn 1 år beregnes feriegodtgjørelsen med 1/12 av siste 12 mnd
godtgjørelse. Frikjøpte folkevalgte er ikke omfattet av Ferieloven.

6.3 Reiser

Reiser skal skje i henhold til fylkeskommunens til enhver tid gjeldende bestemmelser for reiser for
ombud og ansatte. Oppgjør og godtgjørelse for reiser for fylkeskommunen skjer i henhold til
”Kommunenes reiseregulativ (SGS1001)”.
For å effektivisere og forenkle etterarbeidet bør alle utgifter vedrørende reisen legges ut/belastes av
den reisende og følge reiseregningen.
Reiseregninger fremmes elektronisk, og sendes inn fortløpende senest innen to måneder etter reisen.
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6.4 Skattemessige forhold – informasjonsplikt
De godtgjørelser og naturalytelser som mottas i henhold til bestemmelsene i dette reglement, vil
være å betrakte som oppgave- og/eller skattepliktige ytelser. Hvorvidt ytelsene er skattepliktige vil
avhenge av den enkeltes situasjon, for eksempel i forhold til såkalt ”skattemessig pendlerstatus”.
Den enkelte mottaker av ytelsene plikter å avklare slike forhold med skattemyndighetene og
uoppfordret gi fylkeskommunen de opplysningene som er nødvendige for avklaring av spørsmålet
om trekkplikt.
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Vedlegg til ”Reglement for godtgjørelser ved ombudsverv”

Fylkesrådsleders godtgjørelse (=basis) kr 1 128 058:
80 % av godtgjørelsen for regjeringsmedlemmer kr 1 410 073 pr 1.mai 2019

Prosent
av basis

Funksjon

Referanse

Fylkesordfører

2.10

Fylkesvaraordfører (ikke frikjøpt)

2.11

Fylkestingsrepresentanter ”IT-godtgjørelse”

2.1

5 000,00

Frikjøpt fylkestingsrepresentant (100%)

2.2

78,00 879 8856,00

Leder av partigruppe og uavhengige representanter

2.4

2,00

22 561,00

Økonomisk støtte til opposisjon pr. representant.

2.5

2,50

28 201,00

Økonomisk støtte til partigrupper og uavhengige

2.6

1,50

16 921,00

Økonomisk støtte til partier med to eller færre repr.

2.5

Kontrollutvalget - leder

2.7

8,00

90 245,00

Medlemmer

2.7

5,00

56 403,00

Klagenemda, alle medlemmer

2.8

5,00

56 403,00

Øvrige komiteer - leder

2.9

4,00

45 122,00

Fylkesrådsmedlemmer

4.1

Politiske sekretærer/rådgivere

4.2

Fylkestingsrepresentant

3.1

0,18

2 031,00

Møtende vararepresentant

3.1

0,18

2 031,00

Komitémøter under fylkestinget - settemøteleder

3.2

0,09

1 015,00

Komitémøter utenom fylkestingene - leder

3.3

0,18

2 031,00

Medlemmer

3.3

0,09

1 015,00

Settemøteleder

3.3

0,09

1 015,00

BELØP, KR

90,00 1 015 253,00
8,00

90 245,00

30 000,00

90,00 1 015 253,00
1)
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Representasjonsoppdrag, maksimumssats

3.4

0,09

1 015,00

Ulegitimert erstatning for tapt inntekt

5.1

0,10

1 128,00

Legitimert, maksimumssats

5.2

0,43

4 851,00

Utgifter til/ved omsorgsforpliktelser

5.3

0,10

1 128,00

Ledsager

5.3

2)

Studenter, pensjonister og andre som ikke har et
dokumentert tap

5.4

0,03

282,00

1) Fastsettes særskilt av fylkesrådet
2) Dokumenterte utgifter dekkes etter forhåndsgodkjenning av fylkesordføreren
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