01 - Navn

SKJEMA FOR MØTEGODTGJØRELSE

07 - Postnr.
04 - Adresse

«Det er den enkelte folkevalgtes ansvar å sette seg
inn i reglement og rutiner, samt å føre skjemaene i
henhold til egen møtedeltakelse. (…) Krav om
møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste osv.
fremmes senest 3 måneder etter det møtet kravet
gjelder. Lillehammer kommune forbeholder seg
retten til å avvise krav som er foreldet.» Utdrag fra §
20 Utbetaling av ytelser. Virkning f.o.m 1.5.2020
Møte i:
Dato

TEKST

Antall

Personnr
(11 siffer)
16-kontonr.
25 - Skattekommune

Fra kl. Til kl.

Timer tapt
arbeidsfortjeneste

Sats kr.

Møtegodtgjørelse

Beskrivelse se s. 2

690

Møtegodtgjørelse

Beskrivelse se s. 2

Møtegodtgjørelse

Beskrivelse se s. 2

Beløp
Kr.
00 Øre

Lønn
art

Antall Passas
jer km
km

Kont
o

Ansva Funks
r
j.

10802

1000

500 00

10802

1000

1380 00

10802

1000

Bilgodtgjørelse

11600

1000

Antall km med passasjer

11600

1000

10803

1000

Tapt arbeidsfortjeneste, legitimert
Andre oppgavepliktige godtgjørelser;
Barnepass/omsorgsansvar

10803

1000

11650

1000

Utlegg if. Bilag (moms i %)

11704

1000

Tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert
Tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert
maksbeløp for en dag

150 00
1125 00

For Sekretariatet:
Det bekreftes at gitte opplysninger er korrekte.

Attesteres: Dato ……… /……………..
…………………….……………….. den ……………….

……………………………………………………………

Utsteders underskrift

……………………………………………………….…
Anvises: Dato ………… /……………
………..…………..……………………………….……

Viser til «Forskrift 28. mai 2020 om folkevalgtes arbeidsvilkår i Lillehammer kommune».
- Folkevalgtes rettigheter og plikter
- Godtgjøringer og dekning av utgifter og økonomiske tap
- Generelle arbeidsvilkår
Forskriften finnes på kommunens hjemmesider:
https://www.lillehammer.kommune.no/for-folkevalgte.395687.no.html

§ 11 Møtegodtgjøring pr. møte
Kommunestyret har så langt det er mulig gjennomgående representasjon, og de faste
medlemmene har fast godtgjøring i det utvalget den enkelte er valgt inn, ref. tabell side 4.
Medlemmer av kommunestyret som ikke blir valgt inn i faste utvalg, mottar ordinær
møtegodtgjøring for kommunestyremøtene, kr 690 pr. møte.
Ordinær møtegodtgjøring pr. møte gis også til møtende varamedlemmer i kommunestyre,
formannskap og utvalgene.
Nestleder, eller den som må ivareta møtelederrollen hvis leder av utvalg er fraværende i møte, gis
et møteledertillegg på kr. 500 pr. møte.
For medlemmer og møtende varamedlemmer til øvrige styrer, råd og utvalg som er valgt av
formannskap eller kommunestyre, er møtegodtgjøringen kr. 690 pr. møte, dersom vervet ikke
godtgjøres på annen måte.
Leder av øvrige styrer, råd og utvalg som er valgt av formannskap eller kommunestyre tilstås
dobbel møtegodtgjøring, kr. 1380 pr. møte, dersom vervet ikke godtgjøres på annen måte.
Bestemmelsen gjelder også for nestleder, eller den som må ivareta møtelederrollen, hvis leder er
fraværende.

