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Tapt arbeidsfortjeneste
Dersom du av arbeidsgiver er trukket i lønn (se § 3-4 nedenfor)  
Fyll ut vedlagte skjema: https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/
politikk/for-politikere/skjemaer/ 
Velg innledningsvis kategorien: «Lønnsmottaker» 

I siste skjermbilde får du mulighet til å knytte til vedlegg. Bekreftelse utstedt fra 
arbeidsgiver skal følge søknaden. Det må tydelig fremgå hvilke datoer/antall 
timer du er trukket i lønn og hvilket beløp. 

Dersom arbeidsgiver har utbetalt full lønn og krever refusjon (se § 3-4 nedenfor)
Faktura sendes som EHF-faktura til Drammen kommune. Organisasjonsnummer: 
921 234 554. Faktura merkes med bestillernummer: 5000472
I fakturagrunnlaget skal det fremgå hvilke dager/antall timer den folkevalgte er 
trukket i lønn og hvilket beløp.

Tap av arbeidsfortjeneste som selvstendig næringsdrivende (se § 3-5 
nedenfor): 
Faktura sendes som EHF-faktura til Drammen kommune. Organisasjonsnummer: 
921 234 554. Faktura merkes med bestillernummer: 5000472. I fakturagrunn- 
laget skal det fremgå hvilke dager/antall timer det gjøres krav om tapt arbeids-
fortjeneste. Fakturagrunnlaget skal være attestert av revisor eller autorisert regn-
skapsfører. 

Dersom du gjør krav på ulegitimert tap (se § 3-6 nedenfor)
Fyll ut vedlagte skjema: https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/
politikk/for-politikere/skjemaer/ Velg innledningsvis kategorien: «Ulegitimert 
krav» I skjermbilde nr. 2 må du fylle ut en begrunnelse som sannsynliggjør det 
økonomiske tapet. 

De relevante bestemmelsene i forskriften er gjengitt nedenfor

Kapittel 3. Erstatning for tap av inntekt og dekning av utgifter

§ 3-1 Generelle bestemmelser 
Tap av inntekt som følge av innkalling til møter i folkevalgte organer erstattes 
med inntil et visst beløp per dag. Videre dekkes tapte inntekter i forbindelse med 
deltakelse på obligatorisk folkevalgtopplæring i regi av kommunen. Tapt inntekt i 
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forbindelse med seminarer, konferanser, studiereiser o.l., dekkes ikke.
Folkevalgte som mottar 20 % eller mer av B i fast godtgjøring kan ikke fremsette 
krav om å få dekket tap av inntekt etter bestemmelsene i §§ 4-7, 4-8 og 4-9. 
Det er fastsatt ulike maksimalsatser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. 
Satsene gjengitt under §§ 4-7 og 4-8 inkluderer sosiale kostnader, og angir en 
øvre grense for hvilket beløp Drammen kommune skal betale.  

Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss-, kost- og overnattings- 
godtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, unntatt ordinære møter i folkevalgte 
organer. 
Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte 
organer som avholdes i Drammen kommune (parkeringsutgifter, reiseutlegg m.v.) 
anses dekket av den faste godtgjøringen og møtegodtgjøringen. 
Det kan gjøres unntak for de tilfellene hvor dekning av skyss til ordinære møter er 
nødvendig for at muligheten til å ivareta vervet skal være reell.  
Reiser foretas på rimeligste måte. 
Krav om dekning av utgifter og tap av inntekt skal fremsettes for politisk sekretariat 
senest innen 4 måneder etter at kravet har oppstått. 

§ 3-4 Legitimerte utgifter/tap av arbeidsinntekt som lønnstaker
Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes med inntil 0,3 % av B per 
dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. Normalt dekkes kravet enten (1) ved at 
arbeidsgiver trekker representanten i lønn og at vedkommende krever refusjon, 
eller (2) ved at arbeidsgiver gir representanten lønn og selv krever refusjon. 

§ 3-5 Legitimerte utgifter/tap av arbeidsinntekt som selvstendig næringsdrivende 
Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende legitimert i form av attestasjon fra 
vedkommende revisor, eller autorisert regnskapsfører, dekkes med inntil 0,3 % av 
B per dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. 

§ 3-6 Ulegitimerte utgifter/tap av inntekt andre 
Ulegitimert tap av inntekt kan etter begrunnet søknad dekkes med inntil 0.1 % av 
statsråds lønn per dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. Inntektstapet må 
sannsynliggjøres. 
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