
Saksgang     Møtedato   Saksnr:  

Fellesnemnd for Troms og Finnmark  26.-27.2.2019   20/2019 

 

Godtgjørelsesreglement fellesnemda og øvrige folkevalgte organ, 

avklaringer 
 

Innstilling: 

1. Etter arbeidsutvalgets avklaringer er «Godtgjørelsesreglement for fellesnemda, 

arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og øvrige folkevalgte organ som følger: 

 

Reglementet gjelder for  

 

Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, 

arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg, underutvalg og eventuelle andre folkevalgte organ 

fellesnemnda oppretter i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner. 
 
 

Basis  lønn stortingsrepresentant   
2019 

Årslønn 956 500 
kroner. 
Anslått timelønn 480 
kroner.  

Merknad  
Godtgjørelse, pr 
folkevalgt  
  

I perioden 11 mnd., 
desember 2018 tom 
oktober 2019 

100 % frikjøp  
Politikere som er frikjøpt 100%, enten 
i fellesnemda, arbeidsutvalg eller 
egen fylkeskommune får verken fast 
godtgjørelse eller møtegodtgjørelse. 
 
Tillitsvalgte som er 100% frikjøpt i 
egen fylkeskommune får ikke 
møtegodtgjørelse for møter i 
partssammensatt utvalg. 
 
  

 100 % av basis.  
 

Kr.   956.500 (pluss 
sosial kostnader) 
 

876 791 

Fast godtgjørelse 

Fellesnemdas medlemmer 
  
 

2,3 %   
 
  

Kr. 21 999 
 
  

20 165 

Fast godtgjørelse 

Arbeidsutvalgets medlemmer. 
 
Arbeidsutvalgets medlemmer 
beholder også fast godtgjørelse som 
medlem av fellesnemda. 
 
 

 
8.32%   
 

 
 Kr. 79 580   (+ 21 
999)   

72 948 
 

Møtegodtgjørelse, lav sats 

 Medlemmer i 
underunderutvalg- gjelder 
også partssammensatt 
utvalg -  som også er 
medlem i fellesnemda.  

 Varamedlemmer til 
underutvalg 

Møte 1 – 3 timer, - 2 x 
basis timelønn. 
Møte over 3 timer, 4 x 
basis timelønn.  
 

  960 
 
 
 
 1 920 

  



/partsammensatt utvalg   
som også er medlem av 
fellesnemda. 

 Medlem av au som også er 
medlem/varamedlem   av 
underutvalg/partsammensatt 
utvalg får ingen 
møtegodtgjørelse i disse 
utvalgene 

 

Møtegodtgjørelse – høy sats 

 Medlem av 
underutvalg/partsammensatt 
utvalg som ikke er medlem 
av fellesnemda. 

 Varamedlemmer i 

underutvalg/partsammensatt 

utvalg som også er medlem 

av fellesnemda. 

 Varamedlem til fellesnemda.  

 Medlem av au som også er 

medlem/ varamedlem av 

underutvalg/partsammensatt 

utvalg får ingen 

møtegodtgjørelse i disse 

utvalgene 

 
Til underutvalg kan det velges 
medlemmer som ikke er medlem av 
verken fylkesting eller fellesnemd. 

Møte 1-3 timer, - 3 x 
basis timelønn. 
Møte over 3 timer, 3 x 
basis timelønn.  
 

1 440 
 
2 880 

 

Tapt arbeidsfortjeneste 

 
 

Legitimert    kr. 4.343, 
48 
Ulegitimert   kr. 
3.838,42 

Finnmark sine 
satser legges til 
grunn.  
 

 

Reise – og kostgodtgjørelse Utgifter til reise 
og opphold, 
samt 
kostgodtgjøring 
dekkes etter 
bestemmelsene 
i Statens 
reiseregulativ. 

 

  

 

1. Godtgjørelse i fellesnemnda og arbeidsutvalget skal være pensjonsgivende inntekt i 

henhold til fylkeskommunalt reglement. 

 

 

Kari-Anne Opsal       Ulf Ballo 
leder fellesnemnd       nestleder fellesnemnd 
 

 

    Tromsø, 21.2.2019 

 



Godtgjørelsesreglement fellesnemda og øvrige folkevalgte organ, 

avklaringer. 
 

Fellesnemda fattet i sak 4/19 følgende vedtak  

Innstilling: 
1. Reglementet omfatter folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, 

arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og eventuelle andre folkevalgte organ fellesnemnda 
oppretter i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. 

2. Utgifter til reise og opphold, samt kostgodtgjøring dekkes etter bestemmelsene i Statens 
reiseregulativ. 

3. Under forutsetning om sammenfallende lederskap frikjøpes leder og nestleder i fellesnemd og 
arbeidsutvalg for perioden f.o.m desember 2018 t.o.m. oktober 2019. 

4. Arbeidsutvalget gir – tolkes til gis – fullmakt til å avklare spørsmål om møtegodtgjørelse i 
fellesnemda og partsammensatt utvalg.  

 

 

 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Er fellesnemdas vedtak punkt 4 : 
 

4 Arbeidsutvalget gir – tolkes til gis – fullmakt  til å avklare spørsmål om møtegodtgjørelse i 
fellesnemda og partsammensatt utvalg.  

 
Arbeidsutvalgets presiseringer er markert i teksten 
 
 
 
 
Reglementet bygger på følgende forutsetninger: 
Alle medlemmene av fellesnemda utgår fra de to fylkestingene, og arbeidet i fellesnemda må 
betraktes som en merbelastning i forhold til den godtgjørelse de allerede mottar. 
 
Ut over året vil arbeidet i fellesnemda øke, mens fylkestingene vil fases ut, budsjett – og 
økonomiplanarbeid skal ikke gjennomføres. Arbeidsbelastningen vil neppe doble seg, - leder i 
fellesnemda anslår merarbeidet for representantene til å være 50 %.  Fellesnemda hadde oppstart i 
desember 2018, og vil avslutte sitt arbeid i løpet av oktober 2019. Godtgjørelsen blir derfor 11/12 av 
årsbasis.  
 
I modellen legges lønn for stortingsrepresentant pr. januar 2019 som basis.  
Fast godtgjøring medlem av fellesnemda: (50% av Finnmarks godtgjørelse for 
fylkestingsrepresentant) – 2,3 % av basis.  
 
Fast godtgjøring av medlem av arbeidsutvalg (50 % av Finnmarks godtgjørelse for 
fylkesutvalgsmedlem) – 8,32% av basis. 
 



Dette innebærer at medlemmene av arbeidsutvalget som alle er medlemmer av fellesnemda får en 
fast godtgjørelse på 10,6 % av basis. 
 
Medlemmer av AU får bare fast godtgjørelse, - igjen møtegodtgjørelse for å møte i andre underutvalg 
eller partsammensatt utvalg.  
 
Det skal ikke gis doble godtgjørelser. Heltidspolitikere, enten frikjøpt av fellesnemda, eller i egen 
fylkeskommune får  verken fast godtgjørelse eller møtegodtgjørelse. Dette  gjelder for tillitsvalgte 
som velges inn i partssammensatt utvalg  som har 100% frikjøp i sine fylkeskommuner. 
 
Møtegodtgjørelsen er fastsatt etter timepris basislønn. 
 
Godtgjørelsen til vararepresentanter er hevet noe i forhold til Finnmark, med utgangspunkt i at det er 
en ekstra  belastning å være vararepresentant. 
 
 
  
 
 
Reglementet gjelder for  
 
Reglementet gjelder for  folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, arbeidsutvalget, 
partssammensatt utvalg, underutvalg  og eventuelle andre folkevalgte organ fellesnemnda oppretter 
i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. 
 
 
 
 

Basis  lønn stortingsrepresentant   
2019 

Årslønn 956 500 
kroner. 
Anslått timelønn 480 
kroner.  

Merknad  
Godtgjørelse, pr 
folkevalgt  
  

I perioden 11 mnd., 
desember 2018 tom 
oktober 2019 

100 % frikjøp  
Politikere som er frikjøpt 100%, enten 
i fellesnemda, arbeidsutvalg eller 
egen fylkeskommune får verken fast 
godtgjørelse eller møtegodtgjørelse. 
 
Tillitsvalgte som er 100% frikjøpt i 
egen fylkeskommune får ikke 
møtegodtgjørelse for møter i 
partssammensatt utvalg. 
 
  

 100 % av basis.  
 

Kr.   956.500 (pluss 
sosial kostnader) 
 

876 791 

Fast godtgjørelse 

Fellesnemdas medlemmer 
  
 

2,3 %   
 
  

Kr. 21 999 
 
  

20 165 

Fast godtgjørelse 

Arbeidsutvalgets medlemmer. 
Arbeidsutvalgets medlemmer 
beholder også fast godtgjørelse som 
medlem av fellesnemda. 
 
 

 
8.32%   
 

 
 Kr. 79 580   (+ 21 
999)   

72 948 
 

Møtegodtgjørelse, lav sats 

 Medlemmer i 
underunderutvalg- gjelder 

Møte 1 – 3 timer, - 2 x 
basis timelønn. 
Møte over 3 timer, 4 x 
basis timelønn.  

  960 
 
 
 

  



også partssammensatt 
utvalg -  som også er 
medlem i fellesnemda.  

 Varamedlemmer til 
underutvalg 
/partsammensatt utvalg   
som også er medlem av 
fellesnemda. 

 Medlem av au som også er 
medlem/varamedlem   av 
underutvalg/partsammensatt 
utvalg får ingen 
møtegodtgjørelse i  disse 
utvalgene 

 

  1 920 

Møtegodtgjørelse – høy sats 

 Medlem av 
underutvalg/partsammensatt  
utvalg   som ikke er medlem 

av fellesnemda. 

 Varamedlemmer i 

underutvalg/partsammensatt 

utvalg som også er medlem 

av fellesnemda. 

 Varamedlem til fellesnemda.  

 Medlem av au som også er 

medlem/ varamedlem av 

underutvalg/partsammensatt 

utvalg får ingen 

møtegodtgjørelse i  disse 

utvalgene 

 
Til underutvalg kan det velges 
medlemmer som ikke er medlem av 
verken fylkesting eller fellesnemd. 

Møte 1-3 timer, - 3 x 
basis timelønn. 
Møte over 6 timer, 6 x 
basis timelønn.  
 

1 440 
 
2 880 

 

Tapt arbeidsfortjeneste 

 
 

Legitimert    kr. 4.343, 
48 
Ulegitimert   kr. 
3.838,42 

Finnmark sine 
satser legges til 
grunn.  
 

 

Reise – og kostgodtgjørelse Utgifter til reise 
og opphold, 
samt 
kostgodtgjøring 
dekkes etter 
bestemmelsene 
i Statens 
reiseregulativ. 

 

  

  
 Frikjøp leder og nestleder til fellesnemda.  
 
Det forutsettes at fellesnemda og arbeidsutvalget har sammen leder og nestleder. 
Det ansees nødvendig at leder og nestleder av fellesnemda og arbeidsutvalget frikjøpes i inntil 100 % 
for de 10 månedene nemda er i arbeid. Disse frikjøpene skal legges på toppen av eventuelt   etablert 
godtgjørelse /frikjøp fra egen fylkeskommune  for verv som videreføres i  perioden i arbeid  slik at 
godtgjørelsen blir 100% av basislønn i hht reglementet.   
 
  
 
    



Økonomiske konsekvenser: 
Det er vanskelig å gjøre gode økonomiske overslag, da vi ikke kjenner antall heltidspolitikere, 
reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. For å illustrere behovet for godtgjørelse for fellesnemd og 
AU må vi kjenne til hvor mange heltidspolitikere fra Troms og Finnmark som følger med inn i AU, og 
hvilke frikjøp fellesnemda vil gjøre.  
 
 
 
   


