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DAGSORDENS PUNKT 7 GODTGJØRING AV TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET TROMSØ 
 
Fagforeningsstyrets innstilling: 
Arbeidsgruppens forslag til godtgjøring av tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø vedtas. Godtgjøring 
av tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø legges ved protokollen. 

 

Vedlegg: 

• Arbeidsgruppens forslag til godtgjøring av tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø 

• Arbeidsgruppens forslag til godtgjøring av tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø - kostnader 
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Arbeidsgruppens forslag til Godtgjøring av tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø 
 
Innledning 
 
Ekstraordinært Årsmøtet i Fagforbundet Tromsø 2021 vedtok under Dagsordens punkt 4 – 

Revidering av ordinære årsmøtet (Godtgjøring av medlemmer i yrkesseksjonene og utvalgene i 

Fagforbundet Tromsø) at fagforeningsstyret skulle utpeke en arbeidsgruppe som skulle utarbeide 
et forslag til honorering og godtgjøring som skulle legges fram for Årsmøtet 2022.  Det ble vedtatt at 
gruppen skulle bestå av Astrid Johansen, Einar Kloudiussen og Reinaldo S. Montalvao og skulle 

levere sitt arbeid innen 10.01.2022. 

 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid jobbet med godtgjøring på frikjøpte tillitsvalgte, honorar for 
styreverv og møtegodtgjørelse for møter i regi av foreningen. Utgangspunktet har vært dagens 

satser på godtgjørelse. I tillegg har gruppen tatt en prinsipiell vurdering og diskusjon på hvilket nivå 
forskjellige godtgjørelser og honorar på verv i en fagforening bør ligge på. Arbeidsgruppen har også 

vurdert den økonomiske konsekvensen økningen vil ha for foreningen drift i framtiden.  

 
Vedlagt til saken ligger kostnadene knyttet til arbeidsgruppens forslag. 
 

Arbeidsgruppen legger med dette, enstemmig, fram sitt forslag til honorering og godtgjørelse av 
tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø. 
 

Godtgjøring (avlønning) for frikjøpte tillitsvalgte etter vedtektene 
 

Tillitsvalgte i 100 % frikjøp godtgjøres med 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, heretter G. Det 
utgjør 531.995,00 kr pr. 01.05.21. Beløpet reguleres 01. mai hvert år. Tillitsvalgte som har mindre enn 

100 % frikjøp godtgjøres forholdsvis 5 G. Grunnbeløpet er pr. 01.05.21 kr 106.399. 
 

Frikjøpte tillitsvalgte som har høyere enn 5 G i lønn i sitt ordinære arbeid, får godtgjøring i henhold 
til stillingen vedkommende har permisjon fra inkludert eventuelle faste og variable tillegg, og følger 

lønnsutviklingen en ville hatt i ordinær stilling. 
 

Godtgjøringer for tillitsverv i Fagforbundet Tromsø 

  
Verv     G  Beløp pr. 01.05.211 
 

Fagforeningsstyret: 

Fagforeningsleder    0,3 G  31.919,70 kr 
Nestleder    0,2 G  21.279,80 kr 

Kasserer    0,4 G  42.559,60 kr 
Opplæringsansvarlig    0,2 G  21.279,80 kr 

Utvalgs- og yrkesseksjonsledere 0,09 G     9.575,91 kr 
Resterende styremedlemmer  0,08 G    8.511,92 kr 

 
Dersom et medlem av styret har forfall på mer enn 50 % i løpet av vår- eller høsthalvåret, får 
medlemmet kun utbetalt møtegodtgjørelse. 

 

 
1 Godtgjørelsen reguleres hvert år.  

Inneværende års grunnbeløp i folketrygden er det som skal legges til grunn for betaling av honorering. 
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Andre tillitsverv:   G  Beløp pr. 01.05.21 

Frikjøpte HTV i Tromsø kommune 0,2 G  21.279,80 kr 
Revisor     0,02 G      2127,98 kr 

 

Møtegodtgjørelse 
Det utbetales møtegodtgjørelse på 400 kr pr. møte for alle interne møter som er lagt utenfor den 
enkeltes normale arbeidstid for tillitsvalgte i fagforeningstyret, yrkesseksjonene, ungdomsutvalget, 
pensjonistutvalget og valgkomiteen. 

 
 
 


