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Gjelder for prøver som er avlagt etter 
01.01-18. 
Den fylkeskommunale godtgjørelsen er 
forutsatt å dekke mindre utlegg til telefon, 
porto og lignende. 
Kostnader til bruk av egne elektroniske 
hjelpemidler, kopiering og utskrifter er 
inkludert i godtgjørelsene. Større beløp 
skal avtales med fylkeskommunens 
saksbehandler og eventuell refundering 
skjer ved fremlegg av nødvendig 
dokumentasjon/kvittering. 

GENERELLE BESTEMMELSER

- Prøveprotokoll for navngitt 
  kandidat må være mottatt hos
  fylkekommunen

- Regninger og dokumentasjon
  skal leveres snarest og senest en  
  måned etter avsluttet oppdrag

- Ved behov for hotelovernatting 
  avklares det med saksbehandler
  i fylket, før avtale med 
  overnattingssted inngås.

- Reiser skal utføres på billigste
  måte. 

- Diett og kjøregodtgjøring følger
  Statens reiseregulativ (https://
  abeidsgiver.difi.no/lonn-god
  er-og-reise/reise/statens-sats
  er-innenlands)

FØR UTBETALINGEN SKJER MÅ

- Reiseregninger i 
  Agresso, må være 
  registrert innen en uke  
  før utbetalingen skal  
  skje

- Godtgjøring utbetales 
  to ganger i måneden.
  Den 15. og den 30. 
 

- Feriepenger utbetales i 
  juni.



GODTGJØRING PR. KANDIDAT

Prøvenemnder i Trøndelag fylkeskommune 
får en godtgjørelse per prøvekandidat som 
bedømmes.
Godtgjørelsene følger KS sine 
retningslinjer for honorering til 
prøvenemnder.

SATSER PR. 08.02-18:

Per prøve for medlem:
                              1500,-

Per prøve for leder:
                                   2000,-

Ved kun administering:
              200,-

Møtegodtgjøring t.o.m 4 timer:
                                    350,-

Møtegodtgjøring over 4 timer:
                                    600,-

I de tilfeller der oppnevnt leder ikke deltar 
i selve bedømmelsen, men har en jobb 
med å organisere og fordele arbeidet i 
nemnda, utbetales honorar for 
administrering.

Prøvenemndsmedlemmer som innkalles av 
fylkeskommunen til 
særskilte kurs, arbeidsmøter eller har 
oppdrag som yrkesutvalg får 
møtegodtgjøring etter satser som er 
fastsatt av fylkeskommunen.
Ved flere møter på samme dag er det 
summen av møtetidene som er 
utgangspunkt for honoraret. 

MØTEHONORAR



ERSTATNING VED TAP AV INNTEKT

For å kunne fremme krav om legitimert 
erstating må prøvenemndsmedlemmet 
dokumentere tap i inntekt. Når kravet 
er legitimert, kan det gis erstatning med 
inntil kr. 3000,- per dag, eller inntil kr. 375,- 
per time.
Eventuelle feriepenger kommer i tillegg.

Selvstendig næringsdrivende legitimerer 
inntektstap ved framleggelse av 
skatteoppgjør eller annen legitimasjon 
som kan godkjennes. I noen tilfeller har
selvstendige næringsdrivende store 
svingninger i skattbar inntekt. Der 
inntekten foregående år er svært lav, 
utbetales en minstesats på kr.200,- pr. 
time.

I stedet for erstatning for tap i inntekt 
etter dette punkt, kan nemnds-
medlemmet avtale med sin arbeidsgiver 
om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver 
får refusjon fra Trøndelag 
fylkeskommune. 

- Erstatning per dag kan ikke
  overstige timelønnen ganget 
  med 8 timer.

- Hver innsendte regning må ha 
  erklæring fra arbeidsgiver om 
  trekk i lønn og beløpets 
  størrelse(eksl. feriepenger) og 
  dato

- Det kan ikke utbetales flere 
  typer godtgjøring for samme 
  tidsrom

Dersom et prøvenemndsmedlem 
bruker fridag i turnus eller 
avspaseringsdag, er pensjonist eller 
student, kan det føres opp et krav 
på inntil kr.750,- pr. møtedag eller 
kr.100,- pr. time. Krav om erstatning 
skal være skriftlig.

Erstatningen begrenses til det 
tidsrommet prøvenemndsmedlemmet 
faktisk ivaretok sitt verv, 
inklusive nødvendig reisetid fra og til 
møte(ne), møtetid og evt. ventetid.

VED BRUK AV FRIDAG



FORSIKRING/PENSJON

Forsikringsordningen for prøvenemnds-
medlemmer gjelder som for 
fylkeskommunale ombudsmenn. 
Som ombudsmenn regnes medlemmer 
i prøvenemder. 

For personer som får lønn, der arbeids-
giver sender refusjonskrav, er de 
innmeldt i pensjonsordningen uten 
avbrudd.
For de som blir trukket i lønn og selv 
krever tapt arbeidsfortjeneste vet ikke 
Trøndelag fylkeskommune hva arbeids-
giver gjør. Sjekk med egen arbeidsgiver 
hva som gjøres i slike tilfeller.

FORSIKRING PENSJON


