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1. Reglementets virkeområde
1.1.
Hensikten med reglementet
Hensikten med reglementet er å regulere rettigheter og plikter som vedrører
arbeidsvilkårene for de folkevalgte i Buskerud fylkeskommune.
1.2.
Omfanget av det som reguleres
Dette reglement inneholder retningslinjer om arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomisk
tap og påførte utgifter, tjenestetelefon, stillingsressurs, velferdsordninger og fylkesstøtte
til de politiske partier.
1.3.
Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for de folkevalgte i Buskerud fylkeskommune og for møtedeltakere
der folkevalgte er med.

2. Hjemmel og gyldighet
2.1.
Hjemmel
Reglementet for godtgjøring til de folkevalgte og partiene i Buskerud fylkeskommune ble
første gang vedtatt av fylkestinget 24.11.1976. Dette reglement er siden endret av
fylkestinget flere ganger.
2.2.
Gyldighet
Reglementet trer i kraft fra og med dato for fylkestingets vedtak og gjelder inntil videre.

3. Tilskudd til partigruppene
3.1.
Fylkeskommunalt tilskudd.
Hver partigruppe i fylkestinget får av fylkeskommunen et tilskudd. Tilskuddet beregnes
som sum av et grunnbeløp pr gruppe samt et beløp pr fylkestingsrepresentant.
Satsene er:



Grunnbeløp pr gruppe
Beløp pr representant|

kr 156 929,-1
kr 12 554,-2

Satsene indeksreguleres, jf punkt 11.
Tilskuddet må anvendes i fylkeskommunens tjeneste, men partigruppene står fritt i sin
bruk av midlene innenfor denne begrensing. Midlene kan for eksempel benyttes til lønn
til sekretærarbeid, tekniske hjelpemidler, dekning av kurs/skolering, informasjon,
1
2

Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019. Støtten utbetales til partigruppene 4 g/pr år (01.02,01.04, 01.07 og 01.10).
Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019. Støtten utbetales til partigruppene 4 g/pr år (01.02,01.04, 01.07 og 01.10).
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gruppemøter utover det som er fastsatt i møteplan for fylkestinget, dekning av tapt
arbeidsfortjeneste utover det fylkeskommunens satser dekker.


Fylkestingsvalget og den mandatfordeling som valgresultatet gir for valgperioden,
legges til grunn for utregning av beløpet. Ved endringer i mandatfordelingen
(uttreden eller partiskifte) skal representanttillegget 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 på det antall nye grupper som dannes
forholdsmessig etter antall gruppemedlemmer i hver gruppe. Ny fordeling skjer først
for kalenderåret etter at endringen har funnet sted.

En forutsetning for utbetaling av den årlige støtten er at partiet fortsatt er representert i
fylkestinget.
3.2.
Statstilskudd til partigruppene i fylkestinget
Den del av statstilskuddet3 som regnes som gruppe- og representantstøtte, overføres til
fylkeskommunen som en del av ordinært rammetilskudd.
Statstilskudd til partigruppene i fylkestinget baserer seg på godkjent stemmetall til det
enkelte parti ved siste fylkestingsvalg og fordeles forholdsmessig til gruppene, med et likt
kronebeløp pr representant. Ved endringer i mandatfordelingen (uttreden eller
partiskifte) skal utregnet kronebeløp pr representant følge de(n) representant(er) som
skifter parti, eller trer ut av det parti den/disse er innvalgt for.
Statstilskuddet utbetales i sin helhet én gang pr år; på den måte som er bestemt av den
enkelte gruppeleder (vedtatt ft-sak 65/05).

4. Fast årsgodtgjøring til valgte representanter
4.1.
Hva fast årsgodtgjøring dekker
Fast årsgodtgjøring gjelder faste representanter i fylkestinget, fylkesutvalget,
hovedutvalgene, administrasjonsutvalg, forhandlingsutvalg og kontrollutvalg.
Den faste årsgodtgjøringen dekker møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste for
deltakelse i inntil 15 møter/befaringer, i samsvar med møte- og befaringsprogram, jf pkt
5.2.
4.2.
Satser for fylkesordførers og heltidspolitikers godtgjøring
Fylkestinget fastsetter fylkesordførerens godtgjøring.
Fylkesordførers godtgjøring settes til 80 % av regjeringsmedlemmers årsgodtgjøring.
Dersom en folkevalgt får ombud som er 65 % eller mer, skal vedkommende gis en fast
godtgjøring. Godtgjøringen er da kompensasjon for alle møter og verv vedkommende har
Fylkesmannsembetet utbetaler et grunntilskudd og en stemmestøtte til partier som søker om støtte. For å
være støtteberettiget, må partiet eller gruppa ha stilt liste ved siste kommunestyre- og fylkestingsvalg.
3
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i fylkeskommunen. Vedkommende skal gis kontorplass i fylkeshuset og ha sitt arbeidssted
der.
Godtgjøring for heltidspolitiker utgjør 76,5% av fylkesordførers godtgjøring.
Fylkesvaraordfører gis samme godtgjøring som øvrige heltidspolitikere.
4.3.
Satser for fast årsgodtgjøring til valgte representanter
Fast årsgodtgjøring tilstås med basis i heltidspolitikers godtgjøring.
Godtgjøringsprosenten angir antatt arbeidsbelastning.
Prosentsatsene under relaterer seg til heltidspolitikeres godtgjøring.
Fylkesvaraordfører

100 %

Fylkestingsrepresentanter

10 %

Tillegg for gruppeledere
Gruppeleder 1
Gruppeleder 2 - 10 representanter
Gruppeleder 11 - 19 representanter
Gruppeleder 20 - 30 representanter

10 %
20 %
25 %
35 %

Fylkesutvalget, faste medlemmer

20 %

Hovedutvalg, leder
Nestleder (10 % + 3 %)
Andre faste medlemmer

25 %
13 %
10 %

Administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg
Faste medlemmer
Kontrollutvalg, leder
Nestleder (10 % + 3 %)
Andre faste medlemmer

3%
25 %
13 %
10 %

Dersom ombudet i valgperioden endres fordi antall medlemmer i gruppa endres, foretas
det omregning av gruppeledergodtgjøringen fra den 1. i måneden 3 måneder etter at
endringen skjedde (eks. endring 15. august – endring trer i kraft fra 1. desember).
4.4.
Utbetaling av fast årsgodtgjøring
Godtgjøringen betales ut med 1/12 hver måned. Avregning vedrørende fraværsdager, jf.
punkt 5.1, skjer to ganger i året.
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4.5.
Fravær
Fravær fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig, og med
begrunnelse, jf punkt 5.1.
For fylkespolitikere som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling,
gjelder følgende:




Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år og i
henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9 ved barns eller barnepassers sykdom.
Sykefravær skal dokumenteres enten ved egenmelding eller legeerklæring
etter samme regler som gjelder for ansatte i Buskerud fylkeskommune.
Rett til fødselspenger følger folketrygdens bestemmelser.

4.6.
Godtgjøring ved leders langtidsfravær
Når leder av fylkestinget eller et utvalg har langtidsfravær ut over 1 måned, innrømmes
nestleder full ledergodtgjøring i funksjonsperioden.
4.7.
Pensjonsrettigheter
Folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer minst 1/3 av vanlig arbeidstid
for fylkeskommunale tjenestemenn, er medlem i Buskerud fylkeskommunale
pensjonskasse, jf tillegg til forsikringsvilkår for kommunal pensjonsordning i Buskerud
fylkeskommunale pensjonskasse - pensjonsordning for folkevalgte.
For fylkespolitikere som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling,
gjelder følgende:
Utgifter til å opprettholde pensjonsrettigheter dekkes av Buskerud fylkeskommune.
Utgiftene må dokumenteres.
4.8.
Godtgjøring etter valgperiodens utløp
Buskerud fylkeskommunen følger anbefalinger for KS.
Folkevalgte i verv på ½ tid eller mer gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp:



1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til
3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å komme tilbake til
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5. Trekk og tillegg i fast årsgodtgjøring
5.1.
Avkorting ved fravær
Den faste årsgodtgjøring avkortes fra og med 2. fraværsdag i utvalget pr år unntatt ved
fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller
sykemelding, eller fravær p g a eksamen. Avkorting skjer med 60 % av 1/15 av
representantens årlige godtgjørelse for vervet.
Det foretas ikke trekk ved fravær fra møter i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalg
når fraværet skyldes deltakelse på andre møter/samlinger i fylkeskommunens tjeneste og
slik deltakelse er forhåndsgodkjent i tråd med reglementet. Det gis heller ingen tillegg for
det særskilte møtet.
5.2.
Godtgjøring utover 15 møtedager i utvalget
Fast møtegodtgjøring i utvalg som nevnt under punkt 4.3, forutsetter at medlemmet
deltar utover 15 møtedager pr år før variabel møtegodtgjøring utbetales. Det gis ikke
variabel møtegodtgjøring for kortvarige møter under fylkesutvalg, fylkesting og
hovedutvalg.
Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste for avtalte møter og/eller befaringer utover
15 møtedager per år godtgjøres med 60 % av 1/15 av representantens årlige godtgjørelse
for vervet.
5.3.
Godtgjøring til vararepresentanter
Møtende vararepresentanter i fylkestinget, fylkesutvalget, administrasjonsutvalg,
forhandlingsutvalg, hovedutvalgene og kontrollutvalg, tilstås en godtgjørelse per møtedag
tilsvarende 1/15 av årlig møtegodtgjørelse for de respektive utvalg, men godtgjøringen
skal ikke overstige den for vararepresentant til fylkestinget. Beløpet inkluderer tapt
arbeidsfortjeneste.

6. Godtgjøring til valgte representanter i andre utvalg, styrer m.m. samt
for deltakelse i seminarer o.l.
6.1.
Hvilke utvalg og deltakelse denne godtgjøringen dekker
Det ytes møtegodtgjøring for medlemmer i andre styrer, nemnder, utvalg og komiteer
enn dem som er nevnt under punkt 4.1, basert på én eller flere av følgende
forutsetninger:





fylkestinget har foretatt oppnevningen av organet
komiteen er oppnevnt av fylkesutvalg eller hovedutvalg
utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov, med unntak av utvalg uten
folkevalgt representasjon som skoleutvalg og institusjonsstyrer. I skoleutvalg
tilstås likevel elevrepresentanter møtegodtgjøring
medlemmet av fylkestinget representerer fylkeskommunen etter
forhåndsgodkjenning
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Møtegodtgjøring ytes for ordinære møter i organet og for fellesbefaringer o.l. som
organet foretar.
Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i andre møter, konferanser, seminarer og
befaringer som utvalg omtalt i pkt 2.1 eller i pkt 4.1, pålegger medlemmene å delta i. I
tilfelle må fylkesutvalget/fylkesordfører, eventuelt sektorutvalget/hovedutvalgsleder,
godkjenne frammøte. Slik godkjenning må innhentes på forhånd. Godkjenningen legges
ved reiseregningen. Det forutsettes at det er i fylkeskommunens interesse at
vedkommende deltar.
Møtegodtgjøring kan også tilstås fylkeskommunens folkevalgte representanter i ikke
fylkeskommunale styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre.
Dette avgjøres av fylkesordfører.
Representant for arbeidstakere (-organisasjoner) kan tilstås møtegodtgjøring når
deltakelse ikke kan ansees å være dekket av den faste lønn de mottar fra
fylkeskommunen. Fylkesrådmannen kan avgjøre.
Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås
møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket.
Unntak gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.
Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:



Fylkeskommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har
Lovbestemte medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede
i møtet.

6.2.

Møtegodtgjøring til medlemmer av andre styrer, nemnder, utvalg og komiteer
enn de som er nevnt under punkt 4.1
Møtegodtgjøringen er kr 1 130,- pr møtedag.4
Denne satsen gjelder også vararepresentanter.
Lederen får en tilleggsgodtgjøring på kr 754,- pr møtedag.5
Nestleder som fungerer som leder, får samme tillegg.
Satsene indeksreguleres, jf punkt 11.
Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i første avsnitt i pkt
6.1 samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av en
valgperiode til bestemte tidsavgrensede oppgaver.
Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales godtgjøring for hvert av møtene til de
fylkeskommunalt folkevalgte medlemmene som deltar, og ikke begrenset til møtedag.

4
5

Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
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6.3.
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste m.m.
Folkevalgte nevnt i pkt 6.1, får av fylkeskommunen erstatning for tap i ordinær
arbeidsinntekt som følger av vervet og for utgifter som utøvelsen av vervet
nødvendiggjør.
Satsene er:
Tapt arbeidsfortjeneste under 4 timer, udokumentert
Tapt arbeidsfortjeneste over 4 timer, udokumentert
Tapt arbeidsfortjeneste, dokumentert, maksimum

kr 879,-6
kr 1 883,-7
kr 5 022,-8

Satsene indeksreguleres, jf punkt 11.
Kravet til legitimasjon er bekreftelse fra arbeidsgiver om tapt arbeidsfortjeneste. Fra
selvstendig næringsdrivende kreves egenerklæring for faktisk tapt arbeidsfortjeneste.
Dokumentasjonen må godkjennes av fylkesrådmannen.
Arbeidstid forstås som kl 08-16, også for pensjonister, studenter, arbeidsledige m.v. Tapt
faktisk arbeidsfortjeneste utenfor dette tidsrommet, må dokumenteres og godkjennes av
godtgjøringsutvalget.
6.4.
Årlig honorar for styremedlemmer i fylkeskommunale foretak
Endring i godtgjøring behandles i forbindelse med foretakets årsregnskap/årsrapport.
6.5.

Årlig honorar til styremedlemmer ved Fagskolen Tinius Olsen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem

kr 18 830,-9
kr 12 554,-10
kr 10 044,-11

Satsene indeksreguleres, jf punkt 11.
Øvrige bestemmelser for fylkeskommunens godtgjøringsreglement gjelder i tillegg så
langt det passer.

7. Dekning av utgifter. Tilleggsytelser
Alle refusjonskrav leveres utvalgssekretær for attestasjon og anvisning før utbetaling.
7.1.

Skyssgodtgjøring

Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
8 Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
9 Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
10 Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
11 Satsen er indeksregulert pr 01.01.2019
6
7
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Skyssgodtgjøring ytes til medlemmer av fylkestinget, styrer, utvalg o.l. valgt av
fylkeskommunale organer for reise i fylkeskommunale ærend i henhold til KS
reiseregulativ, (som igjen baserer seg særavtale for reiser - statens satser). Reisen skal
foretas på den hurtigste og billigste måten for fylkeskommunen. Reisen bør i størst mulig
grad samordnes med ansatte eller folkevalgte som skal samme sted.
Skyssutgifter for reise mellom hjem og fylkeshuset som arbeidssted, dekkes ikke for
folkevalgte med helårsgodtgjøring.
7.2.
Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader
Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.
Det gjøres fratrekk i kostgodtgjøringen ved felles servering av måltider eller når kosten
inngår i annen regning, i tråd med reiseregulativet.
Når folkevalgte bestiller overnatting på hotell, velges om mulig hoteller som
fylkeskommunen har avtaler med.
Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS
henviser til.
Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt.
7.3.
Telefongodtgjøring
For heldagspolitikere, faste medlemmer av fylkesutvalget, ledere i hovedutvalgene samt
de politiske partiers gruppeledere tilstås dekning av kostnader til mobiltelefon i hht
retningslinjer for tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester.
Kostnadsdekning følger de til enhver tid gjeldende skatteregler.
7.4.
Dekning av utgifter for tilsyn med barn
Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke
som er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr 900,- pr dag.
Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.
I forbindelse med reiser i fylkeskommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost
for barnepasser til diende barn dekkes.
Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i
familieinntekten for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til
reiseregulativet, dersom det er behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over
12 år.
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8. Retningslinjer utover godtgjøringen
8.1.
Lokalisering av møter
Når fylkeskommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor fylkeshuset, skal
de nevnte arrangementer fortrinnsvis holdes i Buskerud.

8.2.
Ledsagere
Dersom fylkesordfører, eller den som møter i fylkesordførers sted, inviteres med ledsager
til offisielle arrangementer, vil fylkeskommunen dekke merutgiftene til deltakelse for
ledsager.

9. Ekstra boutgifter for heltidspolitikere
Heltidspolitikere som må leie bolig, godtgjøres for ekstrautgifter begrenset oppad til
markedsleie for hybelleilighet. Fylkesrådmannen fastsetter hva markedsleie er dersom
det reises tvil.

10. Fortolkninger av reglementet
Fortolkninger av reglementet kan gjøres av godtgjøringsutvalget. Godtgjøringsutvalget
består av 3 medlemmer valgt blant fylkesutvalgets medlemmer. Det forutsettes
enstemmighet i godtgjøringsutvalget, i motsatt fall sendes uklarheten til fylkestinget.

11. Indeksregulering
Satsene i pkt 3.1, 6.2, 6.3 og 6.5 skal årlig indeksreguleres i henhold til kommunal deflator pr
1. januar, første gang 1.1.2012.12

12

Alle satser som er indeksregulert siste år, er kommentert med fotnote.
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