
Retningslinjer for representasjon og bevertning for folkevalgte i Troms og Finnmark 

fylkeskommune  

1. Hensikt  

Hensikten med retningslinjene er å avklare rammene for utgiftsdekning i forbindelse med servering, 

bestilling ved representasjon og bevertning til møter, samlinger, seminarer og konferanser i regi av 

Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

1.1 Hvem gjelder retningslinjene for?  

Retningslinjene gjelder for folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

2. Hjemmel og gyldighet  

Retningslinjer for representasjon og bevertning for folkevalgte vedtas av fylkestinget. 

 

3. Definisjoner og retningslinjer  

3.1 Representasjon  

Representasjon er utgifter til servering og måltider der Troms og Finnmark fylkeskommune er 

vertskap for eksterne gjester eller hvor folkevalgte, fylkesrådet eller andre representerer 

fylkeskommunen. Arrangementet er en planlagt og formell sammenkomst. Som normgivende satser 

for Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder et nivå som tilsvarer statens til enhver tid gjeldende 

satser. Satsene er å forstå som maksimalsatser.  

3.1.1 Fullmakter  

a) Folkevalgte  

Fylkesordføreren har anledning til å representere Troms og Finnmark fylkeskommune i alle offisielle 

sammenhenger og har fullmakt til å beslutte hvilke arrangementer i regi av fylkeskommunen som 

faller inn under punkt 3.1 og hva slags servering arrangementet skal ha. Fullmakten kan delegeres til 

fylkesvaraordfører eller komiteledere. Dersom fylkesordføreren ikke har anledning til å delta kan 

deltakelsen delegeres til fylkesvaraordfører eller andre. Komitèlederne kan representere 

fylkeskommunen innenfor utvalgets ansvarsområde, og der fylkesordfører eller fylkesvaraordfører 

ikke kan representere. 

b) Administrasjonen  

Fylkesrådet, den enkelte fylkesråd, administrasjonssjef og divisjonsdirektører har anledning til å 

representere Troms og Finnmark fylkeskommune i alle offisielle sammenhenger og har fullmakt til å 

beslutte hvilke arrangementer i regi av fylkeskommunen som faller inn under punkt 3.1 og hva slags 

servering arrangementet skal ha.  

3.2 Bevertning  

Bevertning er utgifter til servering og måltider ved eksterne og interne møter, kurs, seminarer eller 

konferanser i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det forutsettes budsjettmessig inndekning i 

tråd med delegasjonsreglementet. Som normgivende satser for Troms og Finnmark fylkeskommune 



gjelder et nivå som tilsvarer statens til enhver tid gjeldende satser. Satsene er å forstå som 

maksimalsatser. Utgangspunktet er at det skal legges opp til enkle arrangement.  

 

3.2.1 Fullmakter  

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, leder av politiske komitèer, fylkesrådet, har fullmakt til å beslutte 

hva slags bevertning arrangementet/møtet skal ha.  

4. Alkoholservering  

Det skal ikke serveres alkohol på fylkeskommunens regning med unntak for 

representasjonsmiddager. Avvik fra hovedregelen må avgjøres av fylkesordfører, fylkesrådet, 

administrasjonssjef eller divisjonsdirektører. Under representasjonsmiddager kan det serveres to 

alkoholenheter pr. person. Det skal alltid tilbys et alkoholfritt alternativ.  

5. Dokumentasjon 

Representasjon og bevertning dokumenteres gjennom bilag hvor det fremgår hva som har vært 

anledningen, hvem som har vært tilstede og hvem som har godkjent arrangementet. 


