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Arkivsak: 17/51   

Sakstittel:  JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL 

FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende justering av Reglement for godtgjøring til folkevalgte 

i Lebesby kommune: 

 

1. Godtgjøring til medlemmer av Lebesby Ungdomsråd tas med inn i reglementet. 

2. Møtegodtgjøring settes til samme som andre faste underutvalg 

3. Reglementet gjelder fra 1.7.2017. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

JUSTERT REGLEMENT PR 3.5.2016 

VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Reglementet ble sist gang justert 3.5.2016.  

 

Unni Esp, koordinator for SLT og samordning av barne- og ungdomsarbeid, ønsker en 

avklaring om møtegodtgjøring for representanter av Ungdomsrådet. 

 

Tidligere har dette ikke vært praktisert i Lebesby kommune, og Ungdomsrådet hadde i en 

lengre periode ikke vært aktiv. Spørsmål omkring møtegodtgjøring for ungdomsrådets 

representanter har ikke vært drøftet ved sist godkjenning (2015) og justering (2016) av 

godtgjøring til folkevalgte.  

 

Ungdomsrådets retningslinjer ble vedtatt i KS den 7.2.17. 

Ungdomsrådet skal avholde minst 3 møter pr halvår, og ellers dersom leder finner det 

påkrevd, og møteplan for hvert halvår skal sendes kommunen. Ungdomsrådet har i sine 

retningslinjer sagt at rådet dekker tapt arbeidsfortjeneste for sine medlemmer som deltar i sin 

ordinære arbeidstid, samt reiseutgifter til medlemmene. Retningslinjene sier ingenting om 

møtegodtgjøring. 

 

Utvalg hvor medlemmer pr d.d. mottar godtgjøring er som følger: 
Kommunestyre 

Formannskap 

Utvalg for Plan- teknisk og Miljø 



Administrasjonsutvalg 

Kontrollutvalg 

Eldreråd 

Interkommunalt råd for funksjonshemmede 

Dispensasjonsutvalg 

Takstnemnd- og overtakstnemnd for eiendomsskatt 

Innkvarteringsnemnder 

Samarbeidsutvalgene i skole/barnehage 

Øst-Finnmark Regionråd 

 

 

 

Vurdering: 

Det er ulik praksis fra kommuner hvorvidt Ungdomsråd mottar godtgjøring eller ikke. Noen 

kommuner, f.eks. Alta og Sør-Varanger kommuner, har godtgjøring til ungdomsrådets 

medlemmer. Vadsø og Gamvik kommuner har ikke. Møtesatsene er også forskjellige. Alta 

har 300 kroner pr møte. Sør-Varanger har 0,05 % av ordførers godtgjøring.  

 

I vårt reglement har vi vedtatt at faste- og varamedlemmer av andre faste underutvalg skal 

motta kr. 400.- pr møte.  

Dersom ungdomsrådets medlemmer skal motta samme sats, vil det med utgangspunkt i 6 

årlige møter utgjøre om lag 15.000 kroner i møtegodtgjøring.  

 

Dersom Lebesby kommune ønsker å motivere ungdom til å ta mer ansvar i form av verv i 

Ungdomsrådet, så vil møtegodtgjøring være et godt insentiv for å bidra til det. 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


