
Forskrift om endring i forskrift om folkevalgtes rett til 
godtgjøring, Bamble kommune, Vestfold og Telemark 
 
Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre xx.xx.2022 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-6 og § 8-7. 
 
I forskrift 12. november 2020 nr. 2381 om folkevalgtes rett til godtgjøring, Bamble kommune, 
Vestfold og Telemark, gjøres følgende endring: 
 
 
§ 7 skal lyde: 

§ 7. Møtegodtgjørelse 

Møtegodtgjørelse utbetales til folkevalgte i henhold til kommunelovens § 8-3 og § 8-4 og i henhold til 

denne forskriften. Møtegodtgjørelsen er differensiert i forhold til antatt arbeidsbelastning i de ulike 

råd og utvalg. 

 

Utvalg ‰ av OG 

Kommunestyret 1,5 ‰ 

Formannskapet 1,5 ‰ 

Teknisk- og miljøutvalget 1,5 ‰ 

Helse- og omsorgsutvalget 1 ‰ 

Oppvekst- og kulturutvalget 1 ‰ 

Sakkyndig nemd 1 ‰ 

Klagenemd for eiendomsskattesaker 1 ‰ 

Kontrollutvalget 0,5 ‰ 

Eldrerådet 0.5 ‰ 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 0,5 ‰ 

Ungdomsrådet 0,5 ‰ 

Vilt- og innlandsfiskeutvalget 0,5 ‰ 

Landbruksutvalget 0,5 ‰ 

Medlem andre utvalg 0,5 ‰ 

Leder Sakkyndig nemd 1,5 ‰ 

Leder Klagenemd for eiendomsskattesaker 1,5 ‰ 

Leder andre utvalg* 1 ‰ 
 

a. Det betales ikke møtegodtgjørelse i forbindelse med kurs, konferanser, orienteringer, 

folkemøter, befaringer og lignende unntatt når hele utvalget er innkalt med møteplikt. Ved 

flere møter i rekkefølge, utløses ikke møtegodtgjørelse for mer enn ett møte. Møtet med 

høyest møtegodtgjørelse utløser godtgjørelse. 

b. Møtegodtgjørelsene utbetales fortløpende basert på egen registrering på iPad via 

kommunens system, alternativt på eget skjema for de som ikke har kommunal iPad. Skjema 

finnes på Bamble kommune sine hjemmesider. 

c. Om varamedlem innkalles til en enkelt sak, vil 50 % av møtegodtgjørelsen utbetales til innkalt 

varamedlem. 

d. Det skal stå i invitasjon til møter fra ordfører om det utbetales møtegodtgjørelse eller ikke. 
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e. Direkte invitasjoner fra eksterne til folkevalgte, må avklares med ordfører når det gjelder 

utbetaling av godtgjørelse. 

f. Ved opprettelse av prosjektgrupper eller ad hoc utvalg skal det stå i saken hvilken 

godtgjørelse som tilfaller medlemmene. 

*Gjelder utvalg der leder ikke mottar fast ledergodtgjørelse. 

 

 

Endringen trer i kraft 16. september 2022. 


