VOSS KOMMUNE
Utgifter og økonomisk tap for folkevalde

Fødselsnr. (11 siffer)

Namn

Adresse

Poststad

Frikjøpsordning
Denne ordninga gjeld framtidige møte. Omfanget av frikjøpet skal byggja på forventa møteverksemd. Den folkevalde skal vera til disposisjon dei
dagane det vert avtalt frikjøp for. Reglane (KST 30/11-95 m/endringar) seier at leiarar i H-utval og formannskapsmedl. får tilbod om 2 dagar
pr.mnd. og kommunestyrmedl. ½ dag. Dersom det vert fleire møte enn planen for politisk organisering la til grunn, kan ein søkja om inntil 4 dagar
frikjøp pr. mnd. Dette gjeld alle folkevalde. Alternativt kan ein nytta refusjon. (sjå side 2)

Eg har desse politiske verva:
og krev med dette frikjøp frå og med:

Dato-år

Omfang (frå 1/2 til 4):

dagar pr mnd.

Eg melder sjølv frå ved endring/opphøyr av ordninga.

Avtalte dagar:

Økonomisk oppgjer vert ordna slik: (set kryss)
A: Direkte med arbeidsgjevar (namn, adresse)
som sender rekning til kommunen for heile eller periodisert år innan 1/12
Stadfesting frå arbeidsgjevar som syner løn pr. time evt. pr. månad må leggjast ved.
B: Utbetalt til underteikna sin bank-konto kvar månad.

Kontonr.

Løn for 1 dag vert oppgjeve til kr:

(max 3714,- 01.07.2017)

Skattekort og stadfesting frå arbeidsgjevar eller eigen årsrekneskap må leggjast ved.

Konto
Innvilga.

1 1211 1100 100

dato/signatur

dato/signatur

VOSS KOMMUNE
Utgifter og økonomisk tap for folkevalde
Fødselsnr. (11 siffer)

Namn

Adresse

Poststad

Refusjon
for tapt arbeidsforteneste
Denne ordninga brukar ein istaden for eller som eit supplement til frikjøpsordninga. Ein søkjer om refusjon for møte som har vore halde.
Ein kan ta med møte i alle kommunale organ. Både kommunestyre, hovudutval, underutval, ad hoc-utval og representasjon for kommunen. Unntak kan vera
frittståande organisasjonar/selskap der kommunen har representant, og der det økonomiske vert ordna innan selskapet. I tillegg til møtelengda har den folkevalde rett
til å rekna med tid som går med til transport til og frå møtet. Dersom møtet inneber ekstraarbeid med å forlata arbeidsplassen, eller dersom arbeidsoppdrag over ein
større
del av
dagen
fell vekk,
kan dette
med i medgått tid.som
Tida kan
reknast som
timar eller
som halve/heile dagar. Dersom medgått tid klart overstig 3,5 timar
Eg
krev
med
dette
refusjon
forreknast
tapt arbeidsinntekt
folkevald
i Voss
kommune.
kan ein rekna dette som ein heil dag. Krav må sendast kommunen før 18/11 i året.

Kravet gjeld for tidsrommet:

Eg har delteke på desse møta:
Namn-verv

Dato

Medgått tid

Namn-verv

Dato

sum

Medgått tid

0

Økonomisk oppgjer:
Kommunestyret har vedteke kr 1393,- pr dag for ulegitimert og kr 3714,- pr dag som øvre grense for legitimert tap. (satsar 01.07.2017) Kravet til
legitimasjon er attest frå arbeidsgjevar, eigenerklæring frå sjølvstendig næringsd. eller vedlegg som syner kostnad med vikar. Tapet gjeld hovudyrke.

Ulegitimert tap:
Medgått tid totalt:

pr dag

X kr

= kr
konto
konto 11100
1 16501650
110010003
100

eller
Legitimert tap:
Medgått tid totalt:

pr dag

X kr

= kr
konto 1 0803 1100 100

Pengane skal overførast til konto:

bankontonr.
bankontonamn

Stad ……………………..…… dato………………..

Attestert den …………………..……………

Tilvist den………………………..……….

Underskrft

Underskrift

Underskrift

http://www.voss.kommune.no/politikk/reglar-og-skjema/

