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_ 
HØRINGSBREV - FORSKRIFT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG 
GODTGJØRING I ØRLAND KOMMUNE 
 
Kommuneloven fastslår at folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), 
arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10) skal nedfelles i lokal 
forskrift. 
 
Hittil har dette vært regulert av Reglement Godtgjøring for folkevalgte i Ørland kommune. 
Utkast til forskrift tar utgangspunkt i kommuneloven, gjeldende reglement for godtgjøring 
folkevalgte vedtatt av kommunestyret 24.10.19 i sak 19/14 og kommunestyrets stadfesting av 
tidligere vedtak om politisk godtgjøring i møte 27.02.20 i sak 20/34. 
 
Kommunestyret i Ørland vedtok i møte 30.01.20 i sak 20/17 å oppnevne et arbeidsutvalg for 
utforming av ny forskrift om godtgjøring, bestående av 1 representant med vara fra hvert av 
partiene som er representert i kommunestyret. Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å utarbeide 
høringsforslaget til forskrift om møtegodtgjøring og legge forskriftsutkastet ut på offentlig høring. 
 
Arbeidsutvalget har gjennomført 3 arbeidsmøter og utarbeidet forslag til forskrift for folkevalgtes 
arbeidsvilkår og godtgjøring i Ørland. Forslaget sendes ut på høring til kommunens politiske 
partier som er representert i kommunestyret ved gruppelederne, og legges ut på offentlig høring 
på kommunens hjemmesider og sosiale medier. 
 
Høringsfristen er satt til 14. april 2020.  
 
Forskriften vil bli vedtatt av kommunestyret i Ørland 30. april 2020 og trer i kraft fra 1. mai 2020. 
 
 
 
Med hilsen 



 
Britt Brevik 
Enhetsleder 
 
 
Høringsutkastet er sendt til lederne for de politiske partier som er representert i kommunestyret i 
Ørland: 
 
Arbeiderpartiet: Gunnhild Tettli 
Senterpartiet: Laila Iren Veie 
SV – Sosialistisk Venstreparti: Øyvind Næss 
Miljøpartiet De Grønne: Dag Balavoine 
Høyre: Anne M. Bjørnerud 
Fremskrittspartiet: Trond Magnus Brekstad 
 
 
 

Vedlegg 
1 Forslag til forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring i Ørland kommune 

 
 
 
 


