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Innføring av A-meldingen
Utbetaling av politisk godtgjørelse
Askøy kommune må forholde seg til at det fra 01.01.15 innføres en digital, samordnet
innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra
opplysningspliktige til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Dette er kalt Ameldingen.
Ordningen gjelder også for styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv,
eksempelvis politisk verv.
I Askøy kommunes Retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte heter det:

5.ADMINISTRATIVE RUTINER ved utbetaling av godtgjørelse.
1. Ordfører får 12 måneds”lønner” eller 11 måneds”lønner” + feriepenger.
2. Varaordfører får 12 måneds"lønner."
3. Kommunestyrets medlemmer får utbetaling en gang i året, desember.
4. Formannskapsmedlemmene får 12 måneds"lønner".
5. Ledere og medlemmer av Utvalg for oppvekst og levekår, utvalg for teknikk og miljø,
kontrollutvalg og overformyndere får 12 måneds"lønner" samt møtegodtgjørelse som
utbetales hvert halvår.
Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

6. Andre utvalg får halvårlige oppgjør. Det samme gjelder varamedlemmer.
7. Avregning ved fravær skjer på grunnlag av avregningsperioden 15.10-15.10 (4. året Kperioden ut) og blir avregnet i forestående godtgjøringsoppgjør.
Skyssgodtgjørelse utbetales halvårsvis, unntatt for kommunestyret som utbetales en gang i året,
desember.
For å ivareta krav om innrapportering månedlig, vil vi måtte utbetale godtgjørelse
tilnærmet den måneden vervet er utført, så langt det lar seg gjøre.
Tidligere hel- eller halvårsvis godtgjørelse blir derfor utbetalt som månedlige beløp fra
og med januar 2015. Dette gjelder også utbetaling av godtgjørelse for
vararepresentanter, medlemmer i råd og utvalg som får godtgjørelse pr. møte.
Det stipuleres et månedlig beløp for utbetaling av godtgjørelse for kommunestyremøter,
basert på frammøte. Avregning skjer i oktober.
Samtidig ber vi om at den enkelte sender inn krav om reisegodtgjørelse, etter møter en
har deltatt på, en gang pr. måned.
Dette blir en endring i forhold til reglementet.
Retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte vil som kjent bli behandlet i løpet av våren
2015.
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