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1 Ordfører 
Fredrikstad kommune engasjerer ordfører på heltid.   
 
Ordførers godtgjøring er kr 1.175.000 per år i 100 prosent stilling. Godtgjøringen er justert 
per 01.05.2019. 
 

2 Varaordfører  
Varaordfører kan frikjøpes med inntil 100 prosent stilling.  
For perioden 2019-2023 er frikjøpet av varaordfører satt til 90 prosent. 
 
Avtale om fast kontortid mv. fastsettes i samråd med ordfører. 
 
Varaordførers godtgjøring er kr 923.000 per år i 100 prosent stilling. Godtgjøringen er justert 
per 01.05.2019. 

3 Ledere og nestledere av politiske utvalg  
Lederne av politiske utvalg kan frikjøpes for å lede utvalgene, etter følgende 
ressursfordeling:  

 Leder av kontrollutvalget   50 prosent 

 Leder av planutvalget    50 prosent 

 Leder av oppvekstutvalget   50 prosent 

 Nestleder av oppvekstutvalget  10 prosent 

 Leder av helse- og velferdsutvalget  50 prosent 

 Nestleder av helse- og velferdsutvalget 10 prosent 

 Leder av kultur- og miljøutvalget  50 prosent 

 Leder av teknisk utvalg   40 prosent  

 Leder av administrasjonsutvalget   20 prosent  
 
Godtgjøringen er kr 788.000 per år i 100 prosent stilling, og utbetales i forhold til stillingsbrøk. 
Godtgjøringen er justert per 01.05.2019.  
 
Det utbetales ikke møtegodtgjøring på dagtid for møter på frikjøpte arbeidsdager. Møter etter 
arbeidstid godtgjøres til alle. Frikjøpte politikere gir melding til ordfører om kontortid, ferie og 
sykdom eller annet fravær. 
 
Leder av 17. mai-komiteen kan, etter avtale med ordfører, frikjøpes tilsvarende inntil 10 
prosent stilling per uke i 8 uker. Det gis godtgjøring tilsvarende lederne av de politiske 
utvalgene.  
 
Eventuelle behov for frikjøp, godtgjøring til leder og medlemmer av styret for FREVAR KF 
fastsettes i egen sak til bystyret, etter innstilling fra styret ved FREVAR KF. Disponering av 
eventuell frikjøpsressurs fastsettes i samråd med ordfører.  

4 Frikjøpsressurser til partiene 
For å lette arbeidet for de folkevalgte stilles det til disposisjon en frikjøpsressurs på totalt 
inntil 6 årsverk til partienes bystyregrupper. Frikjøpet skal gi partienes bystyregrupper en 



realistisk mulighet til å gjøre et kvalifisert arbeid i Fredrikstad kommune. En betingelse for 
frikjøpsressursen er at stillingen brukes til arbeid med saker i Fredrikstad kommune.  
 
Frikjøpsressursen fordeles på bakgrunn av valgresultatet ved kommunevalget. Det foretas 
ikke endringer i fordeling av stillingsressurser ved skifte av parti, eller dersom representanter 
møter som uavhengige representanter. Dersom et parti blir stående uten representanter i 
bystyret inndras ressursen.  
 
Ressursen fordeles ved at det avsettes maksimalt 2,2 årsverk, som fordeles med 20 prosent 
ressurs per parti. Deretter fordeles 7,5 prosent stilling per mandat overskytende det første 
mandatet.  
 
Godtgjøringen er kr 788.000 per år i 100 prosent stilling, og utbetales i forhold til stillingsbrøk. 
Godtgjøringen er justert per 01.05.2019.  
 
Godtgjøringen for frikjøp forutsettes å dekke eventuelle ledergodtgjøringer for organer som 
omfattes av dette reglementet.  
 
Det utbetales møtegodtgjøring på dagsmøter for frikjøpte på lik linje med andre møtende 
medlemmer/varamedlemmer. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste på arbeidsdager som 
omfattes av frikjøpet. 
 
Frikjøpsressursen skal knyttes opp til faste kontordager, hvor representanter for partienes 
bystyregrupper er disponible for Fredrikstad kommune. Frikjøpte politikere skal, som 
hovedregel, ha kontortid innenfor kommunens normalarbeidstid.  
 
Frikjøpsressursen skal, som hovedregel, gis til partiets gruppeleder. Unntak fra hovedregel 
kan gis, etter avtale med ordfører. Gruppeledere i formannskapet skal fortrinnsvis legge sitt 
frikjøp slik at formannskapets møtedag er frikjøpt. Gruppeleder sender en oversikt til ordfører 
ved begynnelsen av hver valgperiode over hvordan partiets bystyregruppe skal benytte sin 
stillingsressurs. Alle senere endringer skal godkjennes av ordfører.  
 
Frikjøpte politikere gir melding til ordfører om kontortid, ferie og sykdom eller annet fravær. 
Ordfører har fullmakt til å gi dispensasjon fra hovedregel. 

5 Faste godtgjøringer  

5.1 Formannskapet  
Medlemmer av formannskapet, med unntak av ordfører, gis en fast godtgjøring på kr 61.000 
per år. 

5.2 Ledergodtgjøring 

Ledergodtgjøringer er delt inn i to grupper; gruppe 1 og gruppe 2.  

5.2.1 Gruppe 1  

Leder av politiske utvalg og råd i gruppe 1 gis en fast godtgjøring på 0,9 prosent av ordførers 
godtgjøring. I tillegg utbetales møtegodtgjøring per møte.  
 
Utvalg og råd i gruppe 1:  

 Skatteutvalget  

 Skattetakstutvalget  



 Eldrerådet  

 Råd for personer med funksjonsnedsettelse  

 Rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg  

 Klageutvalget  

 Primærnæringsutvalget 

 Klageutvalg for eiendomsskattesaker 

5.2.2. Gruppe 2  

Leder av utvalg og råd i gruppe 2 gis en godtgjøring per møte tilsvarende 1,4 promille av 
ordførers godtgjøring. 
  
Utvalg og råd i gruppe 2:  

 Fredrikstad studentråd  

 Øvrige kommunale utvalg, inkl. ad hoc-utvalg  

5.3 Begrensninger i utbetaling av fast møtegodtgjøring  

Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes det forholdsmessig av den faste godtgjøringen. 
 
Vararepresentanter som møter på halvparten eller mer av møtene tilstås den faste 
godtgjøringen forholdsmessig etter antall møter.  

6 Møtegodtgjøring   
Møtegodtgjøring per møte tilsvarende 2,2 promille av ordførers godtgjøring tilstås:  

 Medlemmer og varamedlemmer i bystyret  

 Varamedlemmer i formannskapet  

 Medlemmer og varamedlemmer i planutvalget  
 
Møtegodtgjøring per møte tilsvarende 1,7 promille av ordførers godtgjøring tilstås leder, 
medlemmer og varamedlemmer i: 

 Oppvekstutvalget  

 Helse- og velferdsutvalget  

 Kultur- og miljøutvalget  

 Teknisk utvalg 

 Administrasjonsutvalget   

 Kontrollutvalget   
 
Leder, medlemmer og varamedlemmer i utvalg og råd i gruppe 1, jfr. punkt 5.2.1, tilstås en 
møtegodtgjøring per møte tilsvarende 0,9 promille av ordførers godtgjøring.  
 
Medlemmer og varamedlemmer i utvalg og råd i gruppe 2, jfr. punkt 5.2.2, tilstås en 
møtegodtgjøring per møte tilsvarende 0,9 promille av ordførers godtgjøring.  
 
Leder, medlemmer og varamedlemmer av overformynderi tilstås en møtegodtgjøring per 
møte tilsvarende 0,9 promille av ordførers godtgjøring.  
 
Representanter for de ansattes organisasjoner som møter i administrasjonsutvalget med 
møte- og talerett gis 50 prosent møtegodtgjøring.  
 
Møtegodtgjøringen til frikjøpte politikere avgrenses i henhold til bestemmelsene i 
reglementets punkt 3 og 4. 



6.1 Generelle bestemmelser 
Medlemmer som fungerer som møteledere i enkeltmøter gis et tillegg i møtegodtgjøringen på 
0,5 promille av ordførers godtgjøring.  
 
Kommunalt oppnevnte medlemmer i kommunale og interkommunale utvalg, fora og styrer 
mv., der utvalget selv ikke har ordning med møtegodtgjøring, utbetales møtegodtgjøring 
tilsvarende medlemmer og varamedlemmer i utvalg og råd i gruppe 2. 
 
Møtegodtgjøring gis fullt ut selv om et varamedlem kun har tiltrådt møtet ved behandling av 
en enkeltsak.  
 
Møtegodtgjøring utbetales ikke til:  

 Lovbestemt medlem av et utvalg, eller til en person som har lovbestemt plikt til å 
være tilstede.  

 Ansatte i kommunen, med mindre vedkommende møter som folkevalgt medlem.  

 Ansatte som blir oppnevnt som sekretær for utvalg, men det utbetales godtgjøring for 
ansatte som er medlemmer av administrasjonsutvalget og andre utvalg der ansatte er 
valgt som faste medlemmer.  

 Andre enn personer valgt av bystyret eller andre folkevalgte organ, i sammensatte 
organ, med mindre annet er nevnt spesifikt.  

 Politikere eller ansatte oppnevnt av Fredrikstad kommune til å møte i eksterne 
organer (statlige, fylkeskommunale osv.) gis ikke møtegodtgjøring fra Fredrikstad 
kommune, men følger de godtgjøringer som gjelder for vedkommende organ. 

7 Møtegodtgjørelse Fredrikstad ungdomsråd 
Leder av Fredrikstad ungdomsråd gis en godtgjøring på kr. 600 per møte.  
Nestleder av utvalget gis en godtgjøring på kr. 550 per møte.  
Faste medlemmer av Fredrikstad ungdomsråd gis en møtegodtgjøring på kr. 450 for faste 
møter.  
 
Tilsvarende gis for deltakelse i rådets arbeidsgruppe, eller ved innkalling hvor 
kommunedirektør finner det viktig at en eller flere av ungdomsrådets medlemmer deltar. 

8 Årlige justeringer  
I valgperioden justeres godtgjøring til ordfører, og andre godtgjøringer som relateres til 
denne, samt varaordfører, leder av politiske utvalg og frikjøpsressurser etter gjennomsnitt av 
hva som er gitt som generelt lønnstillegg innenfor kommunesektoren.  
 
Justeringen gjøres etter at de sentrale tarifforhandlingene er ferdig per 01.05 hvert år, og 
gjelder fra 01.05 samme år. Samme justering gjøres for varaordfører, politiske ledere av 
hovedutvalg og stillingsressurser til partiene.  



9 Tapt arbeidsfortjeneste  

9.1 Legitimert tap av arbeidsinntekt/utgifter  
Legitimert tap av arbeidsinntekt/utgifter som gjennomføringen av vervet medfører, kan 
godtgjøres med inntil 1 dagslønn av ordførers godtgjøring, eksklusiv sosiale utgifter. Tapet 
må legitimeres.  
 
For selvstendig næringsdrivende kan egenerklæring godkjennes som legitimasjon for tapt 
arbeidsinntekt.  
 

9.2 Ulegitimert tap av arbeidsinntekt/utgifter  
Ulegitimerte tap av arbeidsinntekt/utgifter kan godtgjøres med inntil kr 980 per møtedag, 
eksklusive sosiale utgifter. 
 
Forutsetningen for å kreve erstatning er at det foreligger et faktisk økonomisk tap.  

9.3 Omsorgsgodtgjøring 
Dersom ikke reglene om refusjon for tapt arbeidsinntekt har gyldighet, kan det gis 
kompensasjon for utgifter til pass av mindreårige eller andre som krever omsorg. 
Godtgjøringen fastsettes med inntil kr 850 per møtedag.  
 
Personer i ulønnet arbeid, som ikke mottar annen form for inntekt, kan gis en godtgjøring på 
inntil kr 980 per dag for møter på dagtid. 
 
Kompensasjon per møtedag knyttes til møtets varighet, avrundet til hele og halve dager.   

10 Telefongodtgjøring  
Ordfører, varaordfører og frikjøpte ledere av de politiske hovedutvalgene disponerer 
kommunal mobiltelefon og fordelsbeskattes i henhold til dette. Ordfører gis i tillegg fri telefon 
på ett fast abonnement. 

11 Abonnementer  
Ordfører og varaordfører får dekket utgifter til abonnement på to aviser.  
 
Ledere av de politiske hovedutvalgene får dekket utgifter til abonnement på én avis.  

12 Pensjon  
Folkevalgte i Fredrikstad kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning 
opptjener sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.  
 
En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet når han/hun har en godtgjøring som tilsvarer 1/3 av 
full godtgjøring. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 prosent) som 
øvrige ansatte. 



13 Støtte til partiene  
Stillingsressurser som stilles til disposisjon for partiene knyttes opp til engasjement av 
partienes representanter til arbeidet med kommunens saker. Godtgjøring utbetales ikke uten 
at det knyttes til frikjøp av partienes representanter. Ordfører gis fullmakt til å innvilge 
eventuelle ordninger etter dette punkt.  
 
Den støtte som ble gitt lokalt i 2006, som følge av endringer i sentrale støtteordninger ved at 
representanttillegget forsvant, opprettholdes. Støtten reguleres i tråd med stigningen av den 
støtte som staten gir via fylkesmannen-posten Støtte per stemme til de politiske partiers 
kommuneorganisasjoner.  
 
I tillegg til denne ressursen gis en støtte til arbeidet i partiene på 40 prosent av den støtten 
partiene til sammen mottar fra staten. Støtten gis til alle partier representert i bystyret, 
uavhengig av om partiet er berettiget til statlig støtte. Partistøtten fordeles etter de samme 
kriterier som overføringene til partiene fra staten. 

14 Generelle merknader  
Godtgjøring utbetales kun til komiteer, styrer, råd og utvalg som er godkjent av bystyret, eller 
andre folkevalgte organ etter forutgående delegeringsvedtak i bystyret. 
 
Ordføreren, eller den vedkommende bemyndiger, gis fullmakt til å tolke dette reglementet. 
 
Summen av godtgjøringer i Fredrikstad kommune skal ikke for noen folkevalgte, med unntak 
av ordfører, overstige 90 prosent av godtgjøring til ordfører.  
 
Fast godtgjøring utbetales enten som lønn til personer i faste stillingshjemler, eller som en  
godtgjøring i de mest belastede verv. Den faste godtgjøringen er uavhengig av 
møtehyppigheten 
og arbeidet i det enkelte utvalg per år. Fast godtgjøring utbetales én gang per måned.  
 
Møtegodtgjøringen er en variabel godtgjøring og utbetales hvert halvår, etter antall møter i  
utvalget.  
 
Godtgjøring for tapt arbeidsinntekt er ikke en fast godtgjøring, og er kun kompensasjon for  
inntektstap for hver møtedag. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste for personer som er  
frikjøpt for arbeidet i kommunen på de dagene hvor vedkommende er frikjøpt.  
 
Kommunen stiller kontorlokaler og nødvendig teknisk utstyr til disposisjon for partiene, etter  
nærmere avtale.  
 
Endring av møtegodtgjøringer som følger justering av ordførers godtgjøring, gjøres med 
virkning for møtegodtgjøringer som utbetales i 2. halvår.  

15 Velferdsgoder 

15.1 Reisekostnader jf. kommuneloven § 8-3 
Reise- og kostgodtgjøring utbetales etter de til enhver tid gjeldende satser i statens 
reiseregulativ.  



 
Sekretærene i de forskjellige komiteer, utvalg, styrer og råd er ansvarlig for at den 
godtgjøring de folkevalgte er berettiget til, blir registrert og oversendt rett 
anvisningsmyndighet.  

15.2 Ettergodtgjøring jf. kommuneloven § 8-6 
Frikjøpte politikere gis godtgjøring ut oktober måned i valgåret.  
 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring for 
inntil seks måneder når de fratrer sitt verv. For avkortning mot annen inntekt gjelder 
bestemmelsene i loven. 

15.3 Rett til sykepenger jfr. kommuneloven § 8-8 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har rett til sykepenger som øvrige 
ansatte i kommunen. Den eneste forskjellen er at folkevalgte ved sykmelding selv må søke 
NAV om sykepenger.  
 
Ved sykefravær vil kommunen forskuttere godtgjøringen i de 16 første dagene 
(arbeidsgiverperioden). Varer sykefraværet lenger enn 16 dager utbetaler kommunen 
mellomlegget mellom sykepenger utbetalt av NAV og godtgjøringen til den sykmeldte i den 
perioden folketrygdloven gir rett til sykepenger.  

15.4 Rettigheter ved yrkesskade  
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved 
yrkesskade som øvrige ansatte i kommunen.  

15.5 Permisjoner jf. kommuneloven § 8-10 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har etter dette reglement rettigheter 
til permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15, i tråd med 
bestemmelsen i kommuneloven § 8-10.  
 
Ved permisjoner som gir rett til stønad etter folketrygdloven må de folkevalgte selv søke NAV 
om stønad. Dette vil blant annet gjelde ved foreldrepermisjon. Kommunen vil utbetale 
mellomlegget mellom stønad fra NAV og godtgjøringen, der stønaden fra NAV er lavere enn 
godtgjøringen fra Fredrikstad kommune. 
 
Ved langvarig fravær kan partiene overføre frikjøpsressursen til andre i den perioden  
kommunen ikke oppebærer utgiftene til sykepenger. Melding om slike endringer må gis av  
gruppeleder for vedkommende parti.  

15.6 Feriepenger 
Det utbetales feriepenger etter ordinære regler til frikjøpte politikere, i henhold til  
bestemmelsene i reglementets punkt 1, 2, 3 og 4. Utbetalingen skjer for alle årene i 
valgperioden.  
 


