
NOTAT FRA RØDT

 Fylkestinget     

 Utvalg/komite i fylkesting   

 Kommunestyret    

 Utvalg/komite i kommune   

 Innvalgt i annet styre/råd/nemnd ol  

Marker hvis du er vara. 
Gruppeleder bes gjøre vararepresentantene kjent med dette notatet, det gjelder når de møter.

2. Godtgjørelse og partiskatt
For verv i folkevalgte organ mottar alle en møtegodtgjørelse og/eller en lønnsavregning. Fratrukket skatt og utgifter 
knyttet til det politiske vervet (tapt arbeidsfortjeneste, barnevakt, tlf, aviser, reise etc) vil andelen av møtegodtgjørel-
sen som tilfaller partiet i mitt tilfelle anslagsvis være netto pr mnd kr: 

Jeg vil innbetale månedlig: - kvartalsvis:        – halvårlig:        – årlig:           (sett kryss)

Konto: 1254.63.04262
Det kan foretas lokal registrering og innbetaling av godtgjørelsene. I så fall må partiet sentralt få beskjed.
For vara-ordførere og tilsvarende posisjoner må det gjøres egne avtaler.
 
3. Fritak for partiskatt
Det kan være at man er i en vanskelig økonomisk situasjon og at man derfor ønsker å beholde deler av eller hele 
godtgjørelsen. Dette skal i så fall drøftes i folkevalgtgruppa eller partilaget før en formell søknad sendes over til 
partiets sentralt med en innstilling. Det er AU som behandler søknaden. Jeg vil søke fritak for parti skatt:          (sett 
kryss)

4. Aksept
Ved å signere her bekreftes det at man er gjort kjent med reglene rundt møtegodtgjørelse. 
Notatet leveres signert inn til gruppeleder som sender de samlet inn til partiet sentralt.

Sted:    Dato:   Underskrift:

Notat/avtale om innbetaling av  
møtegodtgjørelse for perioden 2019 - 2023 
 
Til Rødts folkevalgte

Bakgrunn: om vedtektene og «partiskatt»

Den møtegodtgjørelsen som du i denne valgperioden vil få utbetalt fra kommunen eller fylket der du er valgt inn, 
tilhører partiet. Dette er nedfelt i partiets vedtekter:
§ 15 Økonomiske spørsmål
All offentleg partistønad til Raudt (gruppe-, representant- og røystestøtte, møtegodt- gjersle m.m.) er Raudt sin 
kollektive eigedom. Stønaden vert disponert av lands- styret til fordeling til lag, kommunar og fylke og til drift av 
Raudt sentralt. Medlemer som får utbetalt godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt. Landsstyret vedtek 
retningsliner for innbetaling og fritak.

Vi går her nærmere inn på hvordan dette skal praktiseres. Avslutningsvis ønsker vi at det signeres på at innholdet 
er gjort kjent og følges opp. Får du dekket tapt arbeidsfortjeneste skal det ikke regnes med. Vi gjør ellers oppmerk-
som på at halvparten av innbetalt møtegodtgjørelse fra kommunestyret tilfaller lokallaget, fra fylkestinget tilfaller 
det fylkeslaget.

1. Kartlegging av verv    Navn:
      har følgende verv det betales møtegodtgjørelse for:

Jeg er medlem av: Jeg er vara til:
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