GODTGJØRING TAPT ARBEIDSINNTEKT FOR FOLKEVALGTE
Satsene oppført på baksiden av skjemaet, Hvilket styre, råd eller utvalg?
Gjelder for perioden 2019 - 2023.

Navn:______________________________

Utvalg:____________________________

Adresse:____________________________

Bruk ett skjema for hvert utvalg (når
dette skal attesteres av forskjellige
personer)

Postnummer:________________________
Bankkontonr.________________________

Ressursnr:__________________________

Dato

Antall timer

Stillingsnr:________________________

Sats

Beløp

Sum:_______________

Bekreftelse fra arbeidsgiver på trekk i lønn følger vedlagt.
(Gjelder arbeidstaker i lønnet stilling)

Attestasjon:__________
Dato:

__________________________________

Anvisning: __________
Dato:

__________________________________

Kontonr.

Kommunestyret i Ørland kommune vedtok 24.10.2019 i sak 19/14 reglement vedr.
erstatning for tapt arbeidsinntekt for folkevalgte i Ørland kommune.
Jfr. Vedtatte reglement for godtgjøring til folkevalgte;
Kommunale ombud får dekt tap i arbeidsinntekt og andre utgifter som vervet medfører etter
disse retningslinjene:
Punkt 11 Erstatning for tapt arbeidsinntekt:
 1 dag = 7,5 timer.
 Legitimerte utgifter til nødvendig omsorgsarbeid dekkes.
 Ulegitimerte tap dekkes med inntil kr 1.500 pr. dag
 Selvstendig næringsdrivende og ombud med fast inntekt som kan dokumentere sitt
tap, får erstattet sitt samlede tap/utgift med inntil kr. 3.000 pr. møtedag.
Selvstendig næringsdrivende får enten tapt arbeidsfortjeneste dekket i henhold til den
godtgjørelse som er fastsatt for ulegitimert tap, eller etter vedkommendes
beregningsgrunnlag for folketrygd ved siste ligning.
Faktiske tap og utgifter innenfor disse satsene dekkes etter regning fra den enkelte. Kravet
skal være dokumentert og inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet. Krav må
fremmes innen 20. i hver måned.
Punkt 12 Reise-, kost- og overnattingsgodtgjørelse:
Kommunale ombud skal ha dekket utgifter til skyss, kost og overnatting som vervet
nødvendiggjør - etter det kommunale reiseregulativet. Reiser skal foretas på billigste måte.
 Reise med egen bil for å utføre pålagte oppdrag godtgjøres etter satsene i det
kommunale regulativet. Det forutsettes en avstand på minst 5 km en veg for at
godtgjørelse skal ytes.
 Kost- og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter det kommunale regulativet. Dette
gjelder imidlertid ikke ved kurs/seminar/møter der kommunen betaler
oppholdsutgifter/pensjonspris for deltakerne, eller ved møter med servering.
Utbetaling skjer etter spesifisert regning fra den enkelte.
Punkt 13.3 Utbetaling:
Tapt arbeidsinntekt og andre påførte utgifter refunderes på grunnlag av spesifisert krav fra
den folkevalgte, kravene sendes inn månedlig.
Krav om tapt arbeidsinntekt og dekning av utgifter utbetales på første mulige
lønnsutbetaling.

