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EVENSKJER, 08.10.2019 

 

 

 

HØRINGSBREV FORSKRIFT FOR GODTGJØRING OG RETTIGHETER FOR 

FOLKEVALGTE I TJELDSUND KOMMUNE  

 

 

Bakgrunn  

Når nyvalgt kommunestyre for Tjeldsund 2020 konstituerer seg i møte 31.10.2019 trår ny 

kommunelov i kraft.  

 

Den nye kommuneloven krever at noen av de folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår 

nedfelles i lokal forskrift:  

→ dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3) 

→ arbeidsgodtgjøring (§ 8- 4), ettergodtgjøring/ etterlønn (§ 8-6)  

→ permisjoner (§ 8-10).  

 

Hittil har dette vært regulert av reglementet Godtgjøring for folkevalgte.  

Utkast til forskrift tar utgangspunkt i kommuneloven og gjeldende reglementer i Skånland og 

Tjeldsund kommuner. Forslag til satser for godtgjørelse følger gjeldende satser i dagens 

Tjeldsund kommune. 

 

Fellesnemnda for Tjeldsund 2020 nedsatte i sak 10/17 et arbeidsutvalg som fikk som oppdrag 

å gjennomgå dagens politiske organisering i Tjeldsund og Skånland og fremme et forslag til 

helhetlig politisk struktur/organisering for nye Tjeldsund, basert på Intensjonsavtalens mål og 

intensjoner for lokaldemokrati.  

Det har vært naturlig at dette utvalget også vurderer reglementer som omfattes av politisk 

organisering.  

 

Arbeidsutvalget har gjennomgått forslag til forskrift for folkevalgtes godtgjøring og 

velferdsgoder i møte 07.10.2019, og vedtatt at forslaget sendes på høring til alle partier som 

stilte lister til kommunestyrevalget i 2019.  

Forskriften legges også ut på alminnelig høring på nettsidene til Skånland og Tjeldsund. 

Høringsfristen er tre uker fra 08.10.19, dvs. til 29.10.2019. 

 

Forskriften må vedtas av kommunestyret i den nye kommunen.  

 

 



  
www. Tjeldsund2020.no 

  

 

 

Tiden mellom høringsfristen og behandling i det nye kommunestyret er så knapp at eventuelle 

innspill vil bli ettersendt umiddelbart etter høringsfristens utløp. 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  

 

 

 

 

Torbjørn Simonsen  

Prosjektrådmann nye Tjeldsund 

 

 

 

Høringsutkastet er sendt til lederne for de politiske partiene tilhørende Tjeldsund 2020: 

 

Arbeiderpartiet: Lars Kristian Berg 

Fremskrittspartiet: Kyrre Grotnes 

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste: Gunhill Andreassen 

Høyre: Bjørnar Pettersen 

Rødt: Kjell Erland Pedersen 

Senterpartiet: Eivind Kristoffersen 

Sosialistisk Venstreparti: Odd Are Hansen 

 

   

 


