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Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15
Kapittel 5 ble oppdatert og vedtatt i bystyret 20.09.2016. Bystyresak 120/16. Reglementet er
administrativt ajourført 23.10.17. Pkt. 4.3 og 5.4 er 18.12.18 oppdatert i samsvar med
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1. Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for medlemmer og varamedlemmer av bystyret. Reglementet gjelder
også for personer som er medlem eller varamedlem av et kommunalt folkevalgt organ.
Tilsvarende gjelder reglementet for personer som etter bystyreoppnevning representerer
Drammen kommune i et eksternt organ.

2. Hva reglementet omfatter
Reglementet omfatter følgende:
- Generelle bestemmelser
- Fast godtgjøring
- Møtegodtgjøring for medlemmer av kommunalt folkevalgt organ
- Møtegodtgjøring for personer som etter bystyreoppnevning representerer kommunen i
et eksternt organ
- Utgifter til stedfortreder
- Godtgjøring til ordfører og varaordfører
- Ettergodtgjøring
- Dekning av økonomiske tap og utgifter
- Pensjon
- Tilskudd til partiene representert i bystyret

3. Generelle bestemmelser
Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøringen er ikke å anse som
lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsinntekt er likevel innberetningspliktig og
skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort. Ved eventuelle
feilutbetalinger melder representanten fra til kommunen og feilen rettes.
Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. All godtgjøring fastsettes i prosent av
beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget er 100 % av statsrådenes lønn.
Unntak fra dette beregningsgrunnlaget er bystyrerepresentanter omfattet av ordningen med
fast godtgjøring, se pkt. 4. Beregningsgrunnlaget for den faste godtgjøringen nevnt under
pkt. 4 er 52,5 % av statsrådenes lønn.

Beregningsgrunnlaget justeres årlig pr. 01.05 i forhold til vedtak i Stortingets
lønnskommisjon.
Tvil om tolkningen av bestemmelsene i dette reglementet legges fram for Honorarkomiteen
til avgjørelse.

4. Fast godtgjøring
4.1 Generelle bestemmelser
Fast godtgjøring er knyttet til bystyrerepresentantene. Størrelsen på den faste godtgjøringen
er basert på antall faste representanter i bystyret. Fordelingen gjelder for hele valgperioden.
Ved endringer i bystyregruppene i løpet av valgperioden, gis det ikke fast godtgjøring til
personer som representerer nye partigrupper.
4.2 Fast godtgjøring pr. parti
100 % godtgjøring utgjør 52,5 % av statsrådenes lønn, dette er også beregningsgrunnlaget for
øvrig godtgjøring under pkt. 4.2.
Hvert parti representert i bystyret etter foretatt valgoppgjør tildeles en fast godtgjøring på 20
%. Fra og med mandat nr. 4 gis en fast årlig godtgjøring på 7,5 % pr. representant. Summene
fordeles på månedlige utbetalinger.
Samlet godtgjørelse fordeles fritt, men ingen enkeltperson kan motta mer enn 100 %
godtgjøring. For ordfører gjelder egne regler, se pkt. 8.2.
4.3 Fast godtgjøring til ledere av bystyrekomiteer, kontrollutvalg, klagenemnd,
integrerings- og fattigdomsutvalget og partssammensatt samarbeidsutvalg
For ledere av overnevnte organer gis en godtgjøring lik 6,6 % av statsrådenes lønn, fordelt på
månedlige utbetalinger. Ledere av disse organene skal ved deltakelse i møter i tillegg ha
utbetalt møtegodtgjøring, se pkt. 5.4.

4.4 Fast godtgjøring til ledere av andre utvalg, råd og komiteer
Ledere av de utvalg nevnt under pkt. 5.5 gis en godtgjøring lik 0,5 % av statsrådenes lønn,
fordelt på månedlige utbetalinger. Ledere av disse organene skal ved deltakelse i møter i
tillegg ha utbetalt møtegodtgjøring, se pkt. 5.5.

5. Møtegodtgjøring for medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ
5.1 Generelle bestemmelser
Det utbetales kun møtegodtgjøring for deltakelse i folkevalgte organer opprettet med
hjemmel i særlov eller kommuneloven §§ 7, 8, 10, 10a eller 77 (se oversikt nedenfor).
Eksempelvis utbetales det ingen møtegodtgjøring for deltakelse i informasjonsmøter,
bydelskonferanser, seminarer eller lignende.
5.2 Godtgjøring for arbeidsutvalg nedsatt av formannskap, komitéer og kontrollutvalg
Det kan utbetales møtegodtgjøring for arbeidsutvalg nedsatt av formannskap, komitéer og
kontrollutvalg. Dersom aktuelt politisk organ ønsker at det utbetales godtgjøring til
arbeidsutvalget, skal organet votere over spørsmålet. Beslutning om møtegodtgjøring fattes
med alminnelig flertall. Beslutningen protokollføres.
Det utbetales ingen godtgjøring til ordfører eller folkevalgte som mottar 100 % godtgjøring.
For øvrige medlemmer er møtegodtgjøringen pr. møte 0,10 % av statsrådenes lønn.
Møtegodtgjøring utbetales kun ved fremmøte.
Dersom et medlem av et arbeidsutvalg har flere møter i politiske organer samme dag,
utbetales det kun én møtegodtgjøring. Det gis godtgjøring for det møtet som varer lengst.
5.3 Møtegodtgjøring for deltakelse i formannskapets møter
Det utbetales ingen møtegodtgjøring til ordfører eller folkevalgte som mottar 100 %
godtgjøring. For varaordfører og medlemmer av formannskapet som mottar fast godtgjøring
er møtegodtgjørelsen pr. møte 0,15 % av statsrådenes lønn. For medlemmer av
formannskapet som ikke mottar fast godtgjøring er møtegodtgjørelsen pr. møte 0,37 % av
statsrådenes lønn.
5.4 Møtegodtgjøring for deltakelse i styrer, utvalg, nemnder, komiteer og bystyret
Med dette forstås følgende organer:
- Bystyrekomite
- Kontrollutvalg
- Partssammensatt samarbeidsutvalg
- Klagenemnd
- Honorarkomite

- Valgstyret
- Samevalgstyre
- Bystyret
- Integrerings- og fattigdomsutvalget
Det utbetales ingen møtegodtgjøring til ordfører eller folkevalgte som mottar 100 %
godtgjøring. For øvrige medlemmer er møtegodtgjøringen pr. møte 0,15 % av statsrådenes
lønn. Møtegodtgjøring utbetales kun ved fremmøte.
Dersom et medlem av et utvalg nevnt ovenfor har flere møter i politiske organer samme dag,
utbetales det kun én møtegodtgjøring. Det gis godtgjøring for det møtet som varer lengst.
5.5 Møtegodtgjøring for deltakelse i andre utvalg, råd og komiteer
Med dette forstås følgende organer:
- 17. Mai komiteen
- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Kontaktutvalget for næringslivet
- Arbeidsutvalg (komitéer, jfr. kommuneloven § 10 nr. 5)
Det utbetales ingen møtegodtgjøring til ordfører eller folkevalgte som mottar 100 %
godtgjøring. For øvrige medlemmer er møtegodtgjøringen pr. møte 0,10 % av statsrådenes
lønn. Møtegodtgjøring utbetales kun ved fremmøte.
Dersom et medlem av et utvalg nevnt ovenfor har flere møter i politiske organer samme dag,
utbetales det kun én møtegodtgjøring. Det gis godtgjøring for det møtet som varer lengst.
5.6 Møtegodtgjøring i forbindelse med kommunereformen
Det er vedtatt et eget reglement for møtevirksomhet i sammenheng med kommunereformen,
jfr. sak 26/17 i fellesnemndas møte 21.09.2017.
Dersom et medlem omfattet av fellesnemndas reglement samme dag også har politiske møter
i regi av Drammen kommune, utbetales det kun møtegodtgjøring i samsvar med
fellesnemndas reglement.

6. Møtegodtgjøring for personer som etter bystyreoppnevning
representerer kommunen i et eksternt organ
Bystyreoppnevnte medlemmer i eksterne styrer, råd og utvalg kan ved deltakelse i møter få
møtegodtgjøring pr. møte. Forutsetningen er at vervet ikke godtgjøres på annen måte.
Beregningsgrunnlaget er 0,08 av statsrådenes lønn. Øvre grense pr. år for godtgjøring etter
denne bestemmelsen er 0,6 % av statsrådenes lønn.

7. Utgifter til stedfortreder
Utgifter til stedfortreder
Dersom deltakelse i folkevalgte organer medfører ekstrautgifter til stedforteder (barnepass,
tilsyn av familiemedlemmer som trenger omsorg mv), kan dette etter søknad dekkes med
inntil 0,06 % av statsrådenes lønn pr. møte. Kravet må dokumenteres.

8. Godtgjøring til ordfører og varaordfører
8.1 Generelle bestemmelser
Godtgjøringen til ordfører omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og det tilstås derfor ikke
møtegodtgjøring.
8.2 Ordførers faste godtgjøring
Ordfører skal ha en fast godtgjøring tilsvarende 85 % av statsrådenes lønn.
8.3 Kjøregodtgjøring
Ordførers transportutgifter internt i Drammensregionen dekkes gjennom en fast godtgjøring
på 4,75 % av statsrådenes lønn. Ordfører får kilometergodtgjørelse etter statens satser for all
kjøring hvor reisemålet er utenfor Drammensregionen. Alle reiseutgifter for transport internt i
Drammensregionen er omfattet av den faste godtgjørelsen.
8.4 Telefon og avis
Ordfører tilstås fri telefon og avis.
8.5 Godtgjøring til varaordfører
Varaordfører skal ha en fast godtgjøring tilsvarende 15 % av statsrådenes lønn. Varaordfører
har i tillegg krav på utbetalt møtegodtgjøring, samt godtgjøring for eventuelle lederverv (se
pkt. 4.3 og 4.4).

9. Ettergodtgjøring
Folkevalgte som etter utløpet av valgperioden slutter i vervet, og som har en samlet fast
godtgjøring på 50 % eller mer, beholder sin faste godtgjøring i inntil tre måneder etter utløpet
av valgperioden. Godtgjøringen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i
løpet av disse tre månedene. Krav om ettergodtgjøring må legitimeres.

10. Dekning av økonomiske tap og utgifter
10.1 Generelle bestemmelser
Tap av inntekt som følge av møter i kommunale organer erstattes med et visst beløp pr. dag.
Det er fastsatt ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. Den som har et kommunalt
tillitsverv, har krav på skyss-, kost og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med
vervet. Reiser foretas på rimligste måte.

10.2 Legitimert tap av arbeidsinntekt som lønnstaker
Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes med inntil 0,24 % av statsrådenes lønn
pr. dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. Normalt fremmes kravet enten (1) ved at
arbeidsgiver trekker representanten i lønn og at vedkommende krever refusjon, eller (2) ved
at arbeidsgiver gir representanten full lønn og selv krever refusjon.

10.3 Legitimert tap av arbeidsinntekt som selvstendig næringsdrivende
Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende legitimert i form av attestasjon fra
vedkommende revisor dekkes med inntil 0,24 % av statsrådenes lønn pr. dag. Timesatsen er
1/8 av dagsatsen.
10.4 Ulegitimert tap av inntekt
Ulegitimert tap av inntekt kan etter begrunnet søknad dekkes med inntil 0,1 % av statsrådenes
lønn pr. dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen.
10.5 Reise, kost og overnattingsgodtgjørelse
Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som
avholdes i Drammen kommune (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv), anses dekket av den
alminnelige møtegodtgjøringen.
Utover dette dekkes nødvendige utgifter til skyss, kost og overnatting for reiser i forbindelse
med vervet etter statens regulativ. Dette gjelder ikke møter eller annen aktivitet der man kun
representerer eget parti. Det gis ikke vederlag for transportutgifter når kommunen tilbyr felles
transport. Det gis ikke vederlag for kostutgifter for møter med servering.

11. Pensjon
Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring på 6,6 % eller mer innmeldes i Drammen
kommunale pensjonskasse.

12. Tilskudd til partiene representert i bystyret
Tilskuddet skal dekke driften av partigruppene. Ved endringer i bystyregruppene i løpet av
valgperioden gis det ikke grunnbeløp til nye partigrupper. Representanttilskuddet følger
representanten det påfølgende året. Dersom representanten ikke går inn i en ny partigruppe,
utbetales tilskuddet til vedkommende representant.
Partigruppene med fast representasjon i bystyret gis et årlig tilskudd som tilsvarer 3,7 % av
statsrådenes lønn. I tillegg utbetales det en støtte pr. bystyrerepresentant tilsvarende 0,8 % av
statsrådenes lønn. Satsene utbetales i juni hvert år.

