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Grunnholdninger og overordnede prinsipper for 

personalpolitikken i Lebesby kommune  

1
  

(Rullert i Kommunestyre i sak 35/09 den 15.juni 2009)  

Visjon  

Lebesby kommune ønsker å praktisere en personalpolitikk som kan gi trygge 

rammer for de ansattes virksomhet. Vi ønsker å gi ansatte inspirasjon, initiativ, 

engasjement og medansvar og derav egenutvikling i et godt og stimulerende 

arbeidsmiljø.  

Mål  

Målet for Lebesby kommunes personalpolitikk er å utvikle kommunens 

medarbeidere til å yte optimal service overfor befolkningen gjennom et godt 

arbeidsmiljø, trygghet og trivsel.  

Innledning  

Lebesby kommunes personalpolitikk utformes her som en grunnholdning og overordnede 

prinsipper.  

Hensikten er at det skal gi bedre tjenester overfor befolkningen ved at kommunen utvikler, dra nytte 

av og tar vare på de ressurser de ansatte representerer.  

Rammen for personalpolitikken  
 

Det foreligger rammer for personalpolitikken som er fastlagt. De viktigste lovene er 

Kommuneloven, Arbeidsmiljøloven, Forvaltningsloven og Lov om folketrygd.  

Det er inngått sentrale avtaler mellom arbeidsgiver (KS) og arbeidstakerorganisasjonene og har 

derfor Hovedtariffavtaler og Hovedavtaler å forholde seg til med gjensidige forpliktelser. Lokale 

tariffavtaler som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, vedtatte reglement, 

enkeltvedtak og innarbeidet praksis.  

Politikerne vedtar en ønsket politikk og et planverk som en til enhver tid skal folges opp. 

Kommunestyret vedtar de prinsipielle hovedlinjer og mål for kommunens personalpolitikk. 

Formannskapet er klageorgan for enkeltvedtak og godkjenner forhandlingsprotokollene mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Administrasjonsutvalget er hovedutvalget for personalforvaltning og skal være det 

overordnede organet i de saker som ikke kommunestyret behandler.  

Rådmann er ansvarlig for at de overnevnte ordninger overfor personalet ivaretas etter lov og 

avtaleverk.  

1.1 Organisasjonskultur  

 Lebesby kommune ønsker en organisasjonskultur som stimulerer til trivsel, arbeidsglede og 

ansvarsbevissthet slik at det stimuleres til gode resultat innen service og kvalitet.  
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 Vi legger vekt på åpenhet, omtanke og god kommunikasjon for å oppnå samarbeid, 

trygghet og endringsvilje.  

 Lojalitet er å si fra hva du mener, argumentere for dine standpunkter og deretter å gi aktiv 

støtte og gjennomføre avgjørelser som blir tatt.  

 Gjensidig respekt settes høyt - alle ansatte er like viktig.  

1.2 Rekruttere og beholde ansatte  

 Lebesby kommune vil sikre personalressurser som er nødvendig for å overta de 

oppgaver som kommunen står overfor. Lebesby kommune skal til enhver tid ha 

lærlinger i organisasjon som en del av rekrutteringspolitikken.  

 Lebesby kommune vil sikre personalmessige ressurser gjennom konkurransedyktig 

kompensasjon til stillinger som er vanskelig å få besatt. Dette skal gjøres gjennom 

rekrutteringsordninger med økonomiske kompensasjoner som vedtas i eget reglement.  

 Arbeidsgiver skal sikre at det til en hver tid er bemanning nok til oppgaveløsning, og sikre 

kvalifiserte medarbeidere til pålagt oppgaver. En organisasjons- og bemanningsplan skal 

finnes innenfor den enkelte sektor.  

1.3 Kompetanse  

•  Det skal gis rom for at ansatte skal kunne heve sitt kompetansenivå.  

 Arbeidsgiver skal motivere til innsats og videre kompetanseutvikling, både innen fag og 

lederstillinger. I størst mulig grad skal dette kombineres med arbeidstakers ønsker og 

kommunens behov.  

 Dette skal komme til uttrykk gjennom en opplæringsplan/kompetanseplan innenfor 

hovedfagområdene/sektorområdene.  

1.4 Lønn  

Arbeidsgiver skal sikre sammenhengen mellom lønn, ansvar og innsats og bidra til ønsket 

fleksibilitet, og dette vil komme til uttrykk gjennom en lønnspolitisk plan.  

1.5 Nye medarbeidere i kommunen  
Både ledere og medarbeidere skal ta ansvar for en ny arbeidstaker i kommunen; introdusere, 

informere og legge arbeidsforholdene til rette. Den nye arbeidstakeren skal følges opp i prøvetiden. 

Egen retningslinjer for introduksjon er utarbeidet.  

1.6 Avvikling av markeringer  
Lebesby kommune har likeverdige avslutningsprosedyrer når en ansatt slutter i kommunen eller 

blir pensjonert. Det skal markeres ved ansettelse i 25 år etter eget reglement.  

1.7 Seniorpolitikk  
Arbeidsgiver vil lengst mulig beholde den kompetansen som de eldste arbeidstakerne har i 

organisasjonen, dersom dette også er et ønske hos arbeidstaker. Seniorpolitikken utøves etter eget 

vedtatt reglement.  

1.8 Velferd og helse  
Den nedfelte organisasjonskultur betinger også at arbeidsgiver har lagt forholdene til rette for Velferd 

for ansatte. Formålet med Velferd er å utvikle fellesskap, trivsel og knytte bånd.  

For å dempe sykefraværet gir arbeidsgiver den enkelte arbeidstaker tilgang til helsefremmende tiltak 

etter nærmere definerte regler og med forutsetninger om at arbeidstaker selv organiserer det 

praktiske.  

Lebesby kommune inviterer og dekker kostnadene med årlig felleskvelder høstfest. 
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1.9 Arbeidsmiljø og trivsel  
Vi skal benytte vårt verdigrunnlag til holdningsskapende arbeid og redelig oppførsel. Mobbing på 

arbeidsplassen aksepteres ikke. Den enkelte har et stort ansvar for å se til at slikt ikke skjer.  

Vi skal systematisk arbeide for å tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø og 

jobbutforming, her også et årlig handlingsprogram for helse, miljø og sikkerhet.  

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene skal ha et godt samarbeid bl.a. med faste møter.  

1.10 Lederfunksjon  
Lederne er arbeidsgivers forlengende arm, og utøver arbeidsgivers grunnprinsipper, 

holdninger og det delegerte ansvar som fremkommer i Delegasjonsreglementet.  

Ved ansettelse av ledere setter vi Lederkvalitet som et av de mest avgjørende kriterier. Våre 

ledere sørger for at alle reglement i personalpolitikken holdes oppdatert.  

Våre ledere skal kunne sette arbeidsmål for å oppnå ønsket resultat i personalpolitikken, 

herunder sørge for at lover, regler, forskrifter i forvaltningen av personalet følges.  

Alle ledere er innforstått med den formelle lederoppgaven i personalforvaltningen gjennom 

spesifiserte retningslinjer.  
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2  Introduksjon for nytilsatte i Lebesby kommune.  
 

(vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 05/712 den 29.mai 2007)  
 
 

Lebesby kommune ønsker deg med dette hjertelig velkommen til oss.  

Som din nye arbeidsgiver ønsker vi å gi deg en liten oversikt over kommunen slik at du kan bli 

kjent med oss og det vi har å tilby deg som arbeidstaker.  

 

Kommunen ser på de ansatte som en viktig ressurs og ønsker å ha en effektiv organisasjon, hvor vi 

sammen kan innfri de forventninger innbyggerne har til oss.  

 

Vi ønsker at du vil være med på laget og gjøre en god jobb for oss. På vår side skal vi gjøre vårt 

beste for deg ved å legge i arbeidsforholdet til rette så langt det er mulig. 

  

Lebesby kommunestyre har vedtatt de personalpolitiske retningslinjer som er i dette 

dokumentet.  

 

2.1 Politikk! Administrasjon  
I kommunestyret er det 17 representanter. Formannskapet består av 7 politikere, 

Administrasjonsutvalget har 5 politikere m/vara og to representanter for ansatte som 

utpekes/velges av de arbeidstakerorganisasjoner kommunen har tariffavtale med etter 

forholdsprinsippet etter HA § 4. Hovedverneombudet skal være en av arbeidstaker-

representanter. Rådmannen eller den han/hun delegerer oppgaven til har forslags- og 

stemmerett i utvalget.  

 

Arbeidsmiljøutvalget består av 6 medlemmer. 3 medlemmer m/vara velges av Kommunestyret. 3 

medlemmer utpekes av de arbeidstakerorganisasjoner kommunen har tariffavtale med etter 

forholdsprinsippet etter HA § 4. Hovedverneombudet skal være en av arbeidstaker- representanter. 

Rådmannen eller den han/hun delegerer oppgaven til har forslags- og stemmerett i utvalget.  

 

Kommuneorganisasjonen har 3 sektorer; Opplæring, helse - og omsorg og teknisk sektor. 

Sentraladministrasjon er samordnings enheten og består av Servicekontoret /rådmannskontoret 

og Økonomikontoret.  

 

Det vises for øvrig til organisasjonsplan for Lebesby kommune 

 2.2 Fagforeninger  
Det er en frivillig sak å være organisert i en fagforening. Den ansatte må selv sørge for innmelding og 

medlemskap i en fagforening. Fagforeningene er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i 

forskjellige saker etter Hovedtariffavtalen HTA og Hovedavtalen HA. Arbeidsgiver har et forpliktende 

samarbeid med fagforeningene og de skal i samarbeid ivareta den ansattes rettigheter og plikter.  

 

Det er i dag følgende fagforeninger etablert i Lebesby kommune: 
 

 
Norsk Sykepleierforbund  
Fagforbundet  

Delta  

Utdanningsforbundet  

Andre fagorganisasjoner er etablert i Finnmark og kan kontaktes dersom det er ønskelig 
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2.3 Vernehelsetjeneste  
Lebesby kommune benytter Salis som sin leverandør av bedriftshelsetjenester. 

 

Bedriftshelsetjenesten bistår med rådgivning, helsekontroller, kurs og deltar i møter i 

Arbeidsmiljøutvalget, vernerunder og oppfølging av sykemeldte m.m.  

 

2.4 Forsikringsordninger og gruppelivsforsikringer/yrkesskade  
Alle fast ansatte og ansatte etter HTA kap.2, pkt.2.1 og skal være tilsluttet en 
tjenestepensjonsordning. Denne forsikringen er i dag tilknyttet KLP og Statens Pensjonskasse og 
gjelder ved pensjon, uførhet og etterlattepensjon.  

Mer om pensjon kan du få vite ved å henvende deg til Personalkontoret 

 
I HTA kap. 1 Fellesbestemmelsenes § 10 - Ytelse etter dødsfall/gruppelivsforsikring og § 11 
Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom er det lagt kriterier for denne type forsikringsordning. Ta 
kontakt med personalansvarlige for nærmere informasjon om de ovenfornevnte ordninger.  

 

2.5 Velferd  
Det vises til kommunens Velferdsreglement. Alle ansatte er med i bidraget til å få et godt 

arbeidsmiljø og deltakelse i de velferdsordninger som til enhver til gjelder for de ansatte.  

2.6 Personalmøter  
Enhver arbeidsplass skal avholde personalmøter. Det er forskjellig hvordan dette gjennomføres. 

Ta kontakt med din nærmeste overordnede for å få informasjon om dette. Personalmøtet kan 

brukes aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø på din arbeidsplass. Personalmøter er også 

beskrevet i organisasjonsplan for kommunen.  

2.7 Øvrige arbeidsforhold  
Det er mange situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass. Det er din plikt som arbeidstaker å gi 
tilbakemelding til arbeidsgiver og tillitsvalgte på forhold som det bør gjøres noe med, samt å gi ros og 
ris når det er på sin plass.  
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3. Arbeidsreglement for ansatte i Lebesby kommune  
 

(vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 05/712 den 29.05.2007)  
 

3.1 Omfang  
Reglementet gjelder ansatte i Lebesby kommune. Reglene i dette dokument gjelder ikke når det 

strider i mot lov, tariffavtaler eller andre lovbestemmelser og avtaler som er bindende for 

kommunen.  

 

3.2 Ansettelser  
Arbeidstakerne ansettes i Lebesby kommune, og ikke i den enkelte avdeling/sektor. De ansettes på 

de vilkår som fremkommer i gjeldende lover, reglement, ansettelsesdokument og tariffavtaler. 

Arbeidstakerne må være villig til forandringer i sitt arbeidsområde.  

 

3.3 Ansettelsesbrev  
Ansettelsen skal meddeles skriftlig. Ved ansettelse får arbeidstakeren utlevert/tilsendt et eksemplar 

av personalpolitiske retningslinjer og eventuelt andre dokument som er relevant for arbeidsforholdet. 

  

3.4 Arbeidsavtale  
Alle ansatte i Lebesby kommune skal ha en arbeidsavtale som stillingstittel, stillingsprosent, 

årslønn, stillingskode og lønnsramme. I tillegg skal det fremgå pålagt pensjonstrekk, fremlegging av 

attester for helse og vandel der det er nødvendig  

 

3.5 Legeattest/politiattest  
For de stillinger som krever spesielle krav til helse og vandel skal det fremlegges 

tilfredsstillende attest. Arbeidsgiver kan også kreve fremlagt legeattest der det anses 

nødvendig.  

 

3.7 Oppholdstillatelse  
Søkere som kommer som arbeidsinnvandrere skal i tillegg til ordinær dokumentasjon fremlegge 

bekreftelse/ dokumentasjon fra UDI på at de har oppholdstillatelse før de kan endelig ansettes i 

Lebesby kommune. Ansatte må selv være ansvarlig for å ordne med D-nummer (et nr for å få 

skattekort og lønnskonto i bank).  

Borgere fra Skandinavia og borgere fra EØS-land trenger ikke bekreftelse fra UDI, men de skal ha 

skattekort og eventuelt D-nr for å få skattekort og lønnskonto i bank.  

 

3.8 Arbeids - og hviletid  
Arbeidstakernes arbeids- og hviletid skal være i samsvar med bestemmelsene i 

Arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, fleksireglementet og/eller andre tariffavtaler. 

Klokkeslettene for arbeids- og hviletiden skal være gjort kjent for arbeidstakerne.  

 
3.9 Overtid  
All overtid skal være pålagt av overordnet (nærmeste leder). Overtid skal ikke være planlagt. 

Overtid kan godtgjøres ved overtidsbetaling eller avspaseres time mot time og at overtidstillegget 

utbetales.  

 
3.10 Ferie  
Ferien avvikles i samsvar med reglene i ferieloven og tariffavtale. Forslag / ønske fra 

arbeidstakeren på ferieavviklingen skal vurderes/vedtas av nærmeste leder. Ved uenighet 

fastsetter arbeidsgiver ferietid etter konferanse med den ansatte og tillitsvalgte.  
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3.11 Fravær fra arbeidet  
Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig meddeles arbeidsstedet. 

Hvis fraværet gjelder sykdom må arbeidstakeren følge bestemmelsene for bruk av egenmelding og 

sykemelding i folketrygdlov ml forskrifter, samt tariffavtale. Ved egenmelding benyttes kommunens 

egenmeldingsskjema.  

 

3.12 Utbetaling av lønn  
Måneds- og årslønn utbetales forskuddsvis den 12. i måneden eller nærmeste forutgående virkedag. Time, 

dag og ukelønte arbeidstakere får i likhet med kommunens faste arbeidstakere utbetalt lønn den 12. i hver 

måned. Lønnsforskudd til timelønte kan utbetales på bakgrunn av anviste timelister. Fastlønte kan som 

hovedregel ikke ta ut forskudd. Administrasjonen kan i unntakstilfelle innvilge forskudd med bakgrunn i 

søknad fra arbeidstaker. Interne rutiner regulerer forskuddsutbetaling.  

Den enkelte arbeidstaker skal så langt det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil 

må meldes snarest mulig til lønningskontoret. 

 

Fradrag i lønn kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller:  

a. Lovbestemt trekk  

b. Pensjonsinnskudd  

c. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver  

d. Fagforeningskontingent, dersom fagforeningen ber om det.  

e. Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført 

kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. 

Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med 

rimelighet trenger til underhold for seg selv og sin husstand.  

 

 

3.13 Alminnelig orden  
Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet / mønstrings stedet ved arbeidstidens begynnelse.  

Arbeidstakeren må i arbeidstiden ikke forlate arbeidet uten tillatelse. Matpausen er som 

hovedregel innarbeidet i arbeidstiden og kan derfor ikke fritt benyttes av den enkelte.  

Utførelsen av private gjøremål i arbeidstiden må ikke forekomme uten spesiell tillatelse.  

Alle arbeidstakere må etterkomme pålegg fra arbeidsledelsen og utføre sitt arbeid på beste måte.  

Den enkelte arbeidstaker må oppføre seg sømmelig og høflig mot den som man får å gjøre med 

under arbeidet.  

Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 

middel i arbeidstiden. Angående røyking på arbeidsplassen legges røykelovens 

bestemmelser til grunn.  

3.14 Behandling av utstyr og kommunal eiendom  
Alt inventar, utstyr, verktøy, materiale m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet 

ved behandling av ild, lys og ildsfarlig saker. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og 

pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom og bruke det verneutstyret som er påbudt etter 

lov og forskrifter.  

Vanskjøtsel, mislighold av kommunal eiendom kan medføre erstatningsansvar.  
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3.15 Oppsigelse  
Oppsigelsen skal være skriftlig fra begge parter. Arbeidstaker kan kreve begrunnelse for oppsigelsen. 

Denne kan kreves i skriftlig form i henhold til Arbeidsmiljøloven. Før slike oppsigelser finner sted, 

skal saken, så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakerens 

tillitsvalgte, så fremst den ansatte selv ønsker det.  

Oppsigelsesfrister skal være i samsvar med gjeldene bestemmelser i lov og tariffavtale.  

Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kapittel 15 og 

forvaltningslovens bestemmelser.  

Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest.  

3.16 Permisjon  
For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og 

kommunens permisjonsreglement.  

3.17 Avskjed  
Kommunen kan avskjedig en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har 

gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Før 

arbeidsgiver fatter beslutning om avskjed, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med 

arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker ikke selv ønsker det. 

Avskjed skal meddeles skriftlig og innehold opplysninger om rett til å kreve forhandlinger, reise 

søksmål og hvilke frister som gjelder.  

3.18 Annet lønnet arbeid  
Kommunale arbeidstakere kan ikke uten tillatelse overta annet lønnet arbeid som vil være i slikt 

omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen eller i strid med lov om 

påbudt hviletid. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter forvaltningslovens 

kapitel 2. Arbeidstaker skal selv uoppfordret opplyse arbeidsgiver om tilleggsjobb, eierskap m.v. før 

/ved tiltredelse.  

3.19 Informasjon til media  
Rådmannen, sektorledere, avdelingsledere og ledere for kommunale foretak kan på kommunens 

vegne gi opplysninger overfor media. Arbeidstakeren bør på forhånd varsle sin leder. 

3.20 Taushetsplikt  
Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, andre bestemmelser, eller når det følger av 

sakens art, må ingen arbeidstakere omtale saken overfor noen utenforstående. Taushetsplikten gjelder 

også etter at arbeidstakeren har avsluttet arbeidsforholdet i kommunen.  

3.21 Fortolkning / tvist  
Spørsmål om fortolkninger av dette reglementet behandles av administrasjonsutvalget. Endringer 

kan foretas i reglement av det organ i kommunen som har slik myndighet etter at endringene er 

drøftet med de ansattes organisasjoner.  

3.22 Medarbeidersamtaler Arbeidstaker skal sammen med sin nærmeste leder 

gjennomføre medarbeidersamtale minimum en gang pr. år. Dersom arbeidstaker krever det kan han/ 

hun ha med seg en tillitsvalgt som ikke deltar i samtalen, kun observerer/ lytter. 

Medarbeidersamtalen er underlagt taushetsplikt, og referat fra samtalen skal underskrives av begge 

deltakere (arbeidstakere og arbeidsgiver).  

3.23 Andre rettigheter og plikter  
Det henvises til øvrige personalpolitiske retningslinjer vedtatt i Lebesby kommune.    10  



4. Reglement for dekning av flytteutgifter og reiseutgifter i 

Lebesby kommune inkludert regler for reduserte 

boligutgifter for korttidsvikarer. 
 

4.1  Hvem flyttereglementet omfatter.  

 Reglementet gjelder for nytilsatte i faste stillinger og vikariater/engasjementer av minimum l 

års varighet.  

 Vikarer som er tilsatt for mindre enn l år får ikke dekket flytteutgifter, kun reiseutgifter.  

 Reglementet gjelder ikke for vikarer som er tilsatt under et år, med mindre vikariatet går over til 

fast stilling.  

 

4.2 Bindingstid.  

 Flytteutgifter blir utbetalt under forutsetninger i punkt 4.3 og 4.4.  

 Hvis arbeidstakeren sier opp i bindingstiden skal flyttegodtgjøringen forholdsmessig tilbakebetales.  

 

4.3 Innhenting av anbud.  

 Det skal innhentes minimum 3 skriftlige anbud fra transport- eller flyttebyrå.  

 I tillegg til disse 3 anbudene kan du legge frem et eget anbud på flytting dersom en ønsker å stå 

for flyttingen selv.  

    Disse skal fremlegges for personalkontoret som beregner flyttegodtgjørelsens størrelse ut fra 

rimeligste anbud 

 

4.4 Størrelsen på flyttegodtgjøringen.  

 Lebesby kommune dekker 50 % av dokumenterte utgifter på inntil kr. 50 000 når det er tale om fast 

ansettelse.  

 Lebesby kommune dekker 100% av flytteutgiftene mot 2 års bindingstid (inntil kr 50.000,-) 

 

4.5 Dekning av reiseutgifter i forbindelse med flytting.  

 Lebesby kommune dekker reiseutgifter (tur/retur) for tilreisende vikarer som har en 

arbeidskontrakt på mindre enn 1 års varighet.  

 Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte med offentlig kommunikasjonsmiddel.  

 Hvis en kjører selv får en dekket kilometergodtgjørelse og kostgodtgjørelse i h. h. t. gjeldende 

satser inntil det beløp som gjelder med offentlig kommunikasjonsmiddel.  

 Rådmannen kan etter nærmere vurdering bestemme at reglene i punkt 4.5 skal gjelde for stillinger 

der dette er nødvendig ut fra et rekrutteringshensyn.  

 

4.6 Utbetaling.  
 

 Flyttegodtgjøring og reiseutgifter betales ut til arbeidstakeren når 

originalfaktura/reiseregning legges fram for personalkontoret.  

Når en står for flyttinga selv, dekkes utgifter ut fra fremlagte anbud, jfr. punkt 4.3. 
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4.7 Reduserte boutgifter  

 Vikarer som har kortere vikariater av inntil 10 ukers varighet skal ikke betale 

depositum.  

 

 

5. Reglement for helsemessig og korrigerende tiltak for ansatte i 

Lebesby kommune (syn og fysioterapi)  

 
(Dette reglement er vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget i 2017. Tidligere vedtatte reglement opphører).  

 

5.1 Formål  
Formålet med dette reglement er å unngå lange sykefraværsperioder.  

gi et økonomisk bidrag til ansatte som i kraft av sin funksjon i kommunen må ha spesielt tilrettelagte 

og korrigerende tiltak for synet.  

 

5.2 Øyeundersøkelse  
Alle ansatte skal ha tilbud om øyeundersøkelse hos kvalifisert personell.  

Dersom det er behov skal også ansatte få muligheten til å bli undersøkt av spesialist. Arbeidsgiver dekker 

egenandelen til slike undersøkelser (honorar) med 100% 

 

5.3 Databriller, synskorrigerende briller/hjelpemidler og kontaktlinser Ansatte 

med særlig behov (henvisning til funksjon som arbeidstakeren har) for synskorrigerende hjelpemidler som 

databriller, synskorrigerende briller - og kontaktlinser skal, etter søknad, få dekket sine utgifter slik:  

a) Brilleglass og kontaktlinser dekkes med 100 %.  

b) lnnfatninger til briller dekkes med 100 % av kostnadene når kostnadene er inntil kr. 2000,kronertotusen.  

e) Merkostnader utover kr. 2000,- for innfatninger dekkes ikke. 

d) Lebesby kommune dekker ikke fakturaer som sendes direkte fra Optiker, øyeleger o.a.  

e) Korrigerende tiltak (forstørret skjermbilde for eksempel) i forbindelse med data dekkes fullt ut av 

arbeidsgiver.  

 
5.4 Fysikalsk behandling 
a)Det innvilges permisjon med lønn for å gå til fysioterapeut. Det forutsettes at man benytter nærmeste 

tjenestetilbud. 

   

b)Arbeidsgivers forpliktelser m.h.t. tilrettelegging av det fysiske miljø og arbeidsplass skal overholdes og 

følges opp.  

 
5.5 Andre tiltak mht. spesiell tilrettelegging  
Henvisning: Arbeidsmiljøloven, HMS-plan for Lebesby kommune, Velferdsreglement for Lebesby 

kommune, NAV IA - regler.  
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6. Velferdsreglement for ansatte i Lebesby  
 

(Vedtatt i Kommunestyre 2004, Justeringer gjort i administrasjonsutvalget den 12.09.2017 sak 17/693)  
 

6.1  Omfang  
 Velferdsreglementet skal omfatte alle kommunalt ansatte.  

 Det skal inneholde gaver, velferd og oppmerksomhet overfor de ansatte.  

 

6.2  Avgjørelsesmyndighet  
 Rådmannen eller den hun/han bemyndiger disponerer kommunens midler til velferd.  

 Midlene skal i all hovedsak gå til å gjennomføre tiltakene i velferdsreglementet.  

 

Omdisponering av midlene må behandles i formannskapet etter uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget. 

 
6.3   Tiltak 
 

 Høstfest 

Alle som i løpet av året har hatt et ansettelsesforhold i Lebesby kommune, kan melde seg på Høstfest. 

Den enkelte avdelingsleder er ansvarlig for å gi informasjon til aktuelle personer.  

 
 25 års tjeneste i Lebesby kommune  

Ansatte som har tjenestegjort i 25 år i kommunen får en ukes permisjon m/lønn. Permisjonen avtales 

med nærmeste overordnede og avvikles med minst mulig utgifter for arbeids giver. Den ansatte får 

også en gave som er inngravert med Lebesby kommune og det årstallet en har vært i 25 år Det 

overrekkes diplom med begynnerdato i kommunen.  

 

 

Markeringen finner sted på den enkelte avdeling, eller etter annen avtale med den ansatte. Etaten / 

avdelingen har ansvaret for å gi melding i god tid til personalansvarlig om hvem som oppfyller kravene 

til 25 år.  

 

• Avslutning ved overgang til pensjon.  

Ansatte som går av ved pensjon enten ved 67 år, avtalefestet pensjon eller uførepensjon tildeles en 

gave med verdi inntil 600 kr, og det tildeles et æresbevis som angir begynnerdato og sluttdato. 

Markeringen finner sted på kommunens julebord eller etter annen avtale med den ansatte.  

 

• 50 års gave og 60 års gave  

Når en ansatt fyller 50 eller 60 år, skal det gis en gave fra kommunen. Gaven skal ha en verdi av ca. 500 

kr. Nærmeste leder har ansvar for å kjøpe inn og overrekke gaven.  

 
• Gratis trimtime i Idrettshallen  

Lebesby kommune har leid idrettshallen og svømmebassenget i Kjøllefjord i en time pr. uke for de 

ansatte som er tilknyttet Kjøllefjord. Tilsvarende velferd gjelder for andre tettsteder i kommunen.  

 

• Slutter i kommunen  

Ansatte som slutter og som har hatt et arbeidsforhold lengre enn 3 år, får tildelt en klokke gave, eventuelt 

tilsvarende fra kommunen. Det markeres på arbeidsplassen med kaffetilstelning eller den måten 

avdelingen ønsker å organisere dette på. 

 

• Andre markeringer  

Det er mange anledninger til å ønske en markering for de ansatte, men det lar seg ikke gjøre at 

arbeidsgiver skal ha utgiftene på dette. Det er derfor fritt opp til personalgruppa på de forskjellige 

arbeidsplasser å gi hverandre den oppmerksomhet som passer. Gjerne i form av spleisegaver og at 

ordninger går på rundgang.  

Dette gir muligheten for ansatte å bry seg og sette pris på hverandre og trenger ikke koste all verden. 

Det er bare fantasien som stopper slike tiltak.                 13 
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7  Omplassering ved sykdom og omstilling - 

forutsetninger og retningslinjer  

 
(Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.9.2008, sak 08/861) 

 
7.1  Generelt  
Kommunen er en IA-bedrift, og det innebærer at vi har forpliktet oss til, så langt som mulig innenfor 
rimelighetens grenser, å legge til rette for at sykemeldte skal komme raskere tilbake i jobb. I den forbindelse er 
det viktig å se utover egen avdeling eller egen sektor, og tenke på hva som er best for kommunen som helhet, 
samt for hver enkelt ansatt. I de tilfeller hvor forutsetningene ligger til rette for omplassering, bør det være 
tungtveiende grunner tilstede for at avdelingsleder skal kunne motsette seg omplasseringen. Ingen ønsker at 
omplasserte skal bli en belastning for avdelingen og sektoren de omplassert til, derfor er omplasseringen i 
utgangspunktet midlertidig og kan omgjøres.  
 
 
7.2  Forutsetninger  

 Personalansvarlig hos rådmannen registrerer ønsker om omplassering.  

 Det finnes ledig stillingshjemmel i annen stilling.  

 Den som skal omplasseres må oppfylle minimumskrav til stillingen. Kompetanse og egnethet må 

vurderes. Denne vurderingen skal foretas av ansettelsesråd.  

 Tilrettelegging i egen stilling har vært prøvd, eller blitt vurdert - hvis det er åpenbart at det ikke 

kan legges til rette i nåværende stilling er det unødvendig å forsøke dette.  

 Omplassering kan også benyttes som et preventivt tiltak, for å forhindre sykemelding.  

 Om arbeidstaker takker nei til omplassering bør dette respekteres, men det må dokumenteres at 

Lebesby kommune har lagt frem et tilbud som arbeidstaker har takket nei til.  

 

7.3  Retningslinjer  
 Personalansvarlig hos rådmannen innkaller omplasseringsutvalget.  

Omplasseringsutvalget skal bestå av mottakende sektorleder og avdelingsleder, avgivende 

avdelingsleder, samt personalansvarlig. Arbeidstakers innspill skal vektlegges. Tillitsvalgt kan 

innkalles etter arbeidstakers ønske.  

 Ansatte skal primært forsøkes omplassert i egen sektor, før andre muligheter vurderes.  

 Ansatte som trenger omplassering skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger, så lenge de oppfyller 

minstekravene til stillingene.  

 Om forutsetningene for omplassering er oppfylt skal det lages an avtale om omplassering. 

Denne avtalen skal inneholde omplasseringssted, prøvetidens lengde, samt at avdelingsleder 

har mulighet til å avslutte omplasseringen innen prøvetidens utløp.  

 Med omplassering skal den ansatte ha permisjon fra sin faste stilling.  

 Det skal lages en plan for oppfølging / opplæring av den omplasserte.  

 Det skal gjennomføres oppfølgingssamtale med den omplasserte månedlig, med referat. Til 

oppfølging benyttes foreliggende mal, som skal underskrives av arbeidstaker og leder gjennom 

oppfølgingsperioden.  

 
 Omplasseringen skal i første omgang være for 3 måneder, med mulighet for utvidelse til seks 

måneder. I tilfeller der omplasseringen fungerer dårlig kan avdelingsleder i samråd med sektorleder 

avslutte omplasseringen.  

 Ved vellykket tiltak skal den omplasserte arbeidstaker tilbys fast stilling.  

Arbeidstaker må da si opp sin tidligere stilling.  

 Hvis omplasseringen fører til økte økonomiske belastninger bør det vurderes om det skal søkes om 

tilretteleggingstilskudd fra Nav.  

 Lønn forhandles i hvert enkelt tilfelle avhengig av arbeidstakers situasjon.  

 



 

8  Permisjonsreglement for ansatte i Lebesby kommune  
 (Sist justert i Administrasjonsutvalget den 26.2.20 10, saksnr. PS 5/1 O). 

 

8.1  Generelle bestemmelser  

 
 Omfang  

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold (RTA kap.1, § 

1.1). Deltidsansatte innvilges permisjon etter stillingens størrelse.  

 

 Avgjørelsesmyndighet  

Permisjoner med klar hjemmel i dette reglementet, avgjøres av den enkelte etatsjef. (det vises til internt 

delegasjonsreglement).  

Tilsatte som selv har avgjørelsesmyndighet i samsvar med dette reglementet må fremme søknaden 

om egen permisjon for rådmannen.  

Når det er behov for prinsipielle fortolkninger / avklaringer av bestemmelsene i dette reglementet, legges 

saken fram for Administrasjonsutvalget.  

 

 Meldingsrutiner  

Gjenpart av melding om permisjon ved ulønnet permisjon sendes lønningskontoret og føres opp i 

fraværsregistreringen fra etatene. Det henvises til kommunens registrering av fravær på fleksiliste som 

skal finnes på alle avdelinger.  

 

 Gyldighet  

Dette reglementet er gyldig så lenge det ikke strider mot gjeldende tariffavtale, hovedavtale, 

lov og forskrift gitt i hht. lov.  

 

Endringer i dette reglementet vedtas av kommunestyre etter innstilling fra Administrasjonsutvalget. 

 

8.2 Lønnsansiennitet, feriepenger og pensjonsmedlemskap 

 
 Lønnsansiennitet  

Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjeningen av lønnsansiennitet. Det samme gjelder 

sykepermisjon inntil lår og fødselspermisjon inntil 2 år og tvungen vernepliktstjeneste. Ulønnet 

permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i 

lønnsansienniteten.  

Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen har betydning for 

vedkommendes arbeid i kommunen.  

 

 Feriepenger  

For syke - og fødselspermisjon samt pliktig militærtjeneste vises til ferielovens § 10, jf. Folketrygdlovens 

bestemmelser. Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlaget. Lønn under 

permisjon utover 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget dersom det ikke er fattet vedtak om det 

motsatte. 

 

 Pensjonsmedlemskap  

Arbeidstakere som er innvilget permisjon med lønn opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. 

Arbeidstakere som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av 

pensjonsordningen. Arbeidstaker tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i de 

respektive pensjonsordninger.  
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 Pensjonsmedlemskap i KLP:  

a) Arbeidstakere kan betale en premie på 2 % av regulativlønnen ved permisjon ut over 2 år. Hvis 

død/uførhet inntreffer i permisjonstiden, vil pensjon bli utbetalt på vanlig måte. Hvis det ikke 

skjer noe som gir grunnlag for utbetaling av pensjon, trekkes permisjonstiden fra 

opptjeningstiden for pensjon.  

b) Arbeidstakere kan betale en premie på 9 % av lønn ved permisjonens inntreden.  

Vedkommende vil da beholde de samme rettigheter som ved normalt 

arbeidsforhold.  

 

8.3 Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljølov og hovedavtale  
 

Det skal leveres permisjonssøknad for alle permisjoner  
 

 Opplæring  

Permisjoner som har tilknytning til utdanning og videreutdanning som ikke er nevnt nedenfor 

hjemles i HA § 7, pkt.7-1 del Bog § 6 del C og Arbeidsmiljølovens § 12.11. Disse paragrafene 

omhandler permisjonsrett og opplæring. Ved spesielle opplæringstiltak som arbeidsgiver skal 

gjennomføre, kan det drøftes med fagforeningene om permisjonstiltak i hvert enkelte tiltak.  

Dersom det innvilges lønn under opplæring må det legges inn bindingstid i forhold til utdanningens 

omfang og kostnader. Maksimal bindingstid er 2 år. Unntak fra bindingstid er utdanning / 

kompetanseheving pålagt av arbeidsgiver på to år.  

 

 Grunnutdanning  

Forstås den allmenn- og fagutdanning arbeidstakeren må ha for dekke stillingens 

arbeidsområde.  

 

 Etterutdanning  

Forstås en ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstakeren til enhver til er i stand til å løse sine 

oppgaver som følge av endret teknikk, bestemmelser, forskrifter mv.  

 

 Videreutdanning  

Forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover det som trenges i 

nåværende stilling.  

Som hovedregel innvilges permisjon uten lønn i ett år. Dersom etterutdanning inngår i kommunens 

opplæringsplan, kan permisjon med lønn innvilges mot bindingstid.  

 

 Kurs/konferanser/seminar innen fagområdet - internt og eksternt Fravær i forbindelse 

med kurs og konferanser innen hvert enkelt fagområde som er budsjettert innenfor etatens årlige 

budsjett som er av kort varighet (1-5 dg) og kan defineres som tjenestereise, må i forkant 

avklares med nærmeste leder.  

 
 

 Sykdom m.m.  

Det vises til AML kap. 12 og HTA kap. l § 8.  

 

 Permisjonsregler for tillitsvalgte  

Hovedavtalen del B § 3-5. Ved deltakelse i lokale og sentrale drøftinger og 

forhandlinger innvilges permisjon med lønn.  

Valgte faste medlemmer av vedtektsfestede sentrale distrikts- / fylkes organer HA del B § 3-5. 

Ved opplærings som har betydning for arbeidstakernes funksjon som tillitsvalgt kan hel eller 

delvis lønn innvilges jfr. Hovedavtalen del B § 3-6. 

 

 Eksamen  

I forbindelse med eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 lesedager 

før hver eksamen.  

Det forutsettes at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før 

eksamen, og at faget har betydning for kommunen.          16 

 

 

  



8.4 Velferdspermisjoner  
 
• Generelt  

Det skal leveres permisjonssøknad for alle permisjoner  
Det understrekes at velferdspermisjoner av nedforstående karakter kommer i tillegg til bestemmelser som er gitt 

i Hovedtariffavtalen § 8 og arbeidsmiljølovens kap. 12 om permisjon ved sykdom, nedkomst, svangerskap, 

adopsjon, amming, omsorg for barn under 12 år mv.  

Velferdspermisjon med lønn etter reglementets pkt. 4.2 - 4.11 kan maksimalt innvilges med 12 dager i løpet 

av kalenderåret. Fri utover 12 dager, eller ut over det antall dager som er maksimum for de forskjellige 

permisjonsgrunner, må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon.  

 

 Alvorlig sykdom  

Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, samboer, partner, foreldre, besteforeldre, barn eller 

andre som står arbeidstaker nær). Inntil 3 dager.  

Rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom i hht AML § 12-9 og HTA kap. 1 § 8 pkt. 8.6 gjelder i 

tillegg til overnevnte bestemmelser. Se også Folketrygdlovens § 9- 12: Pleiepenger for pleie av nær pårørende.  

 

 Ved dødsfall  

Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær, inntil 3 dager. Eventuelt med 

tillegg for nødvendige reisedager.  

 

 Barn i barnehage/skole  

For tilvenning av barn i barnehage: Inntil 3 dager. For å følge eget barn 

første skoledag: Inntil 1 dag.  

Etter avtale med overordnede kan permisjon tas ut i timer fordelt på inntil 1 uke.  

 
 

 Eget bryllup  

For eget bryllup: kan det gis 1 dag  umiddelbart før eller etter bryllupsdagen 

 

 Konfirmasjon  

For eget barn som blir konfirmant: 1 dag umiddelbart før eller etter konfirmasjonsdagen 

 

 Husbygging  

Til husbygging og omfattende restaurering av eget hus/leilighet: 2 dager 

 

 Idrettsarrangement  

For deltakelse i større idrettsarrangementer:  

 Internasjonale idrettsarrangement, landskamper og lignende inntil 3 dager  

 Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere.  

Nord - Norgesmesterskap NNM inntil 2 dager. 

 

 Høytidsdager  

For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. Dette 

inkluderer samefolkets dag. Inntil 1 dag.  

 Flytting  

Dersom flyttinga er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos en og samme arbeidsgiver, gis 

permisjon i inntil 1 dag.  

 

 Jubileumspermisjon  

Arbeidstakere som har arbeidet 25 år i Lebesby kommune kan ta ut 5 dager ferie i samme år, eller 

påfølgende år etter avtale med nærmeste leder.  

 

     

                                                                         

                

 



 

 Permisjon ved legebesøk, etc.  

For besøk hos lege, fysioterapeut, tannlege og andre offentlig godkjente behandlere kan det gis permisjon 

med lønn. Det forutsettes at man benytter nærmeste behandlingstilbud. 

Det skal gis melding til nærmeste leder i god tid forut, og dokumentasjon for behandling umiddelbart 

etter behandling.  

Permisjon med lønn kan innvilges for andre velferdsformål, eventuelt ved analogisk anvendelse av 

foranstående bestemmelser, hvor det finnes rimelig.  

 

8.5 Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud  
 
 Verv og ombud  

Offentlige tillitsverv og ombud.  

Den henvises til Hovedtariffavtalens kap.1 § 14. Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er 

opprettet ved lov eller med hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. 

Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år. Det forutsettes at tillitsvervet ikke 

kan utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstakere som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet 

offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. 

 

Nominasjonsmøter 
Politisk arbeid - nominasjonsmøter.  

Arbeidstakere som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg 

eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn.  

 

 Tillitsverv/stilling i arbeidstakerorganisasjoner  

Arbeidstakere som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller 

distrikt/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon i inntil 4 

år.  

 

 Andre tillitsverv  

Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med 

hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurs har betydning for vedkommendes arbeid 

med å fremme funksjonshemmedes interesser. Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge 

permisjon for utførelsen av andre tillitsverv  

 

 Tillitsvalgtes rett til tjenestefri  

Plasstillitsvalgte har rett til tjenestefri en time per uke for å utføre sitt verv. Arbeidsgiver 

skal legge til rette for praktisk gjennomføring av tjenestefri  
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Arbeidstaker som deltar på plikttjeneste i regi av sivilforsvaret, heimevernet eller politireserver får 

permisjon med full lønn, med fradrag for godtgjørelse fra militære myndigheter jfr. HTA §9 
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8.6 Diverse permisjonsbestemmelser  
 
 Overgang til ny stilling  

Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon 

kan vurderes dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en fagutvikling som er 

til nytte for kommunen.  
Ansettelse over 5 år:  

Dersom arbeidstakeren har vært ansatt i over fem år innvilges ulønnet permisjon ved overgang til ny stilling 

hos annen arbeidsgiver eller internt i kommunen med ett år.  
Ansettelse over 10 år:  

Dersom arbeidstakeren har vært ansatt i over ti år innvilges ulønnet permisjon ved ønske om det fra 

arbeidstakeren. Det forusettes at permisjon etter femårs regelen ikke er anvendt og permisjon innvilges for ett 

år.  

 

 Spesielle oppdrag og engasjement  

Det kan innvilges permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter 

nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. 

Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon.  

Det kan også gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom 

kommunene/fylkeskommuner.  

Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn inntil 2 år for arbeidstakere som skal arbeide i norske 

hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland.  

 

• Deltakelse i hjelpekorps/sivilforsvar/heimevern 

 



  

9  Seniorpolitiske tiltak for ansatte i Lebesby kommune  
 (sist justert i administrasjonsutvalget 12.09.2017, sak 17/693) 

 

 
9.1. Arbeidstaker som har fylt 62 år innvilges 1 uke ekstra ferie pr. år   
Ordningen trår i kraft f.o.m. første halvår etter fylte 62 år, og varer fram til pensjonsalder.  

 

Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i formuleringer. 

 

Gjøres gjeldene fra 01.01.2018. De som allerede er omfattet av avtalen, berøres ikke. 
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(Sist vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 17/693 den 12.09.2017, og erstatter 
tidligere versjoner)  

10  Reglement for fleksibel arbeidstid  

10.1. Hensikt  
Ordningen er innført for å gi de ansatte som omfattes av ordningen muligheter for en mer 

fleksibel arbeidstid tilpasset den enkeltes behov.  

10.2. Forutsetninger  
 Det forutsettes at den enkelte etats service ovenfor publikum vil være like god som før  

(bl.a. åpningstid).  

 Det forutsettes at den enkelte etats arbeidsoppgaver ikke blir skadelidende.  

 Ordningen skal ikke påføre kommunen ekstra utgifter.  

 Sentralbord og ekspedisjon forutsettes å være bemannet mellom kl. 09.00 og 15.00. 

 Full bemanning er imidlertid bare påkrevd i kjernetiden og det forutsettes derfor at det 

utarbeides vaktplaner i den utstrekning dette er mulig.  

10.3 Hvem ordningen omfatter  
Ordningen omfatter i utgangspunktet alle unntatt de i turnus og vakttjeneste, samt lærere og 

eventuelt andre ansatte som i henhold til sentrale bestemmelser/lover omfattes av andre ordninger. 

Forhandlingsutvalget kan unnta særskilte stillinger fra ordningen.  

10.4 Arbeidstid  
• Normalarbeidstid  

Normal arbeidstid/ordinær arbeidstid er kl. 08.00-15.30.  

• Kjernetid  

Kjernetid er det tidsrom som alle ansatte må være til stede ( 09.00-14.00).  

• Ytre arbeidstid  

Ytre arbeidstid er det tidsrom hvor ankomst og sluttid kan variere fra dag til dag 

(07.00-09.00 og l4.00-2l.00).  

10.5 Andre begrensninger av 
arbeidstiden  

 

 Daglig arbeidsfri  

 Innenfor enhver periode på 24 timer skal arbeidstaker ha minimum Il timer  

 sammenhengende pause, jfr. AmI. § 10-8.  

 Ukentlig arbeidsfri  

  

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.  

10.6 For arbeidstakere uten 
særavtaler per dag  
 

Det kan arbeides inntil 9 timer per dag mellom kl 07.00 og kl. 2l.00 

Arbeid på helligdager og søndager omfattes ikke av ordningen.  

Lørdag/søndag  
Arbeidstid kan være inntil 9 timer på lørdag. Det kan ikke arbeides på søndag.  
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Per uke 

Det kan ikke arbeides over 40 timer i løpet av 7 dager, jfr. aml. § 10-4. Dette innebærer bl.a. at det er 

ikke er anledning til å skrive mer enn 1,5 timer i plusstid pr. dag fordi normal arbeidsdag (7,5 timer) + 
1,5 timer blir 9 timer.  

For arbeidstakere med individuelle avtaler er det den individuelle avtalen som skal gjelde.  

 

Per dag  

Det kan arbeides inntil 9 timer per dag mellom kl 07.00 og kl. 21.00. Arbeid på helligdager og 

søndager omfattes ikke av ordningen. (Ingen endring selv om individuell avtale.) Lørdag/søndag 

Arbeidstid kan være inntil 9 timer på lørdag. Det kan ikke arbeides på søndag. (Ingen endring selv 

om individuell avtale.)  

 

Per uke  

Det kan arbeides inntil 48 timer i løpet av 7 dager. Man må likevel påse at man ikke overskrider et 

ukentlig gjennomsnitt på 40 timer over en periode på 52 uker, jfr. AmI. § 10-4  

10.8 Avregningsperiode  
Avregningsperioden skal være 3 måneder. Perioden for avregning regnes fra og med 01. i hver 

måned til og med siste dag i måneden. (31.03,30.06,30.09,31.12).  

10. 9 Tidsoverføring 
Det tillates overført inntil 60 plusstimer eller 20 minustimer til neste avregningsperiode. "Skyldig" tid 

ut over 20 minustimer, fører til trekk i lønn av det totale antall timer, slik at den aktuelle trekkmåned 

begynner på O. Plusstid etter fleksitidsreglementet kan ikke utbetales i lønn.  

 
10.10 Fridager  
Maksimalt kan det avspaseres 16 hele dager per kalenderår. Avspasering tas når arbeidstaker selv 

ønsker det, forutsatt at det ikke vanskeliggjør arbeidssituasjonen. Når tjenstlige grunner ikke er til 

hinder, kan fridagene e) legges til dagen før eller etter ferie. Det kan maksimalt avspaseres 5 dager 

på rad. All uttak av avspasering skal være avklart med nærmeste overordnede på forhånd.  
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10.7 For arbeidstakere omfattet av avtale med 
fagforening 
 

Per dag  

Arbeidstid skal ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer.  

 

Per uke  

Arbeidstid kan være inntil 54 timer per uke, men må dog avgrenses til et gjennomsnitt på 48 timer 

per uke over en begrenset periode på 8 uker. Dog gjelder at gjennomsnittlig arbeidstid per uke over 

en periode på 52 uker kan være på maks 40 timer.  

 

Lørdag/søndag 

Arbeidstid kan være inntil 10 timer ENTEN lørdag ELLER søndag. Det er ikke anledning til å fordele 

timene over de to dagene. Det er ikke anledning til å jobbe to søndager etter hverandre.  



 

 
10.11 Overtid  
For fleksibel arbeidstid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsens § 5.4. Overtidsarbeid 

skal også i forbindelse med innføring av fleksibel arbeidstid være pålagt og attestert i det enkelte 

tilfelle. Overtidsgodtgjørelse i henhold til fellesbestemmelsens § 6 utbetales bare for arbeid utover 

ordinær arbeids lengde den enkelte dag. Arbeidstaker kan imidlertid selv velge om pålagt 

overtidsarbeid kan ta ut som avspasering.  

10.13 Registreringssystem  
 Arbeidstiden skal registreres hver dag av den enkelte arbeidstaker (egenregistrering).  

 Brudd på registreringsrutiner medfører tap av fleksitid.  

 Registreringsskjemaet skal være tilgjengelig for enhetsleder og revisor til enhver tid.  

 Skjemaet skal oppbevares ved hver sektor.  

10.14 Kontroll  
• Skjemaet leveres sektorleder for kontroll etter hver avregningsperiode. Melding om "minus - tid" 

sendes lønningskontoret for lønnstrekk.  

10.5 Andre bestemmelser  
Når en arbeidstaker slutter skal tidssaldoen være O. Eventuell minustid i tidssaldoen ved 

fratredelse fører til trekk i lønn. Fleksitid for ansatte som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene 

som har et gitt antall fridager pr. år etter HTA § 6.8, skal ikke føre fleksitid for "sine 

utvalgsmøter", slik som kommunestyre, formannskap og lignende.  
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10.12 Fleksitid under kurs, konferanser, seminar m.v.  
Ved deltakelse på kurs/konferanser og lignende benyttes fleksitid som følger:  

 Reiser og kurs som ligger innenfor normalarbeidstiden gis ikke som fleksitid.  

 Et dagskurs som strekker seg utover normal arbeidsdag, godskrives som fleksitid minutt 

for minutt.  

 Kjøring/reiser utover normal arbeidstid, godskrives som fleksitid med 1,4 av tiden.  

 Med varighet over to eller flere dager gis ikke fleksitid dersom programmet trekker seg 

utover 15.30.  



 

11  Reglement for administrativt ansettelsesråd  
 (Vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 17/693) 

Rådmann oppnevner medlemmer med varamedlemmer til ansettelsesrådet. Ansettelsesrådet består 

av 2 medlemmer og sekretær.  

11.1 Rådmann  
Rådmann ansettes av Kommunestyret  

11.2 Sektorledere  
Sektorledere ansettes av Formannskapet  

11.3 Mellomledere/ Avdelingsledere/Fagledere  

• Mellomledere/fagledere  

Når det ansettes mellomledere (avdelingsledere og andre med sektorleder som nærmeste 

overordnede) består ansettelsesrådet av:  

Rådmann og vedkommende sektorleder. Som varamann for rådmannen møter den sektorleder som har 

lengst ansiennitet. Dersom denne ikke kan møte, møter neste i rekken. Som varamann for sektorleder 

møter den andre sektorleder etter samme prinsipp som foregående punktum, men slik at varamann for 

rådmann brukes først.  

• Styrer og avdelingsledere  

Når det ansettes styrere og avdelingsledere (barnehage st yrer, rektorer, avdelingsledere og andre 

med mellomledere / fagledere som nærmeste overordnede) består ansettelsesrådet av 

vedkommende sektorleder og vedkommende fagleder.  

Som varamann for sektorleder møter den andre sektorleder. Som varamann for fagleder møter den 

fagleder med lengst ansiennitet. Dersom denne ikke kan møte, møter den neste i rekken osv.  

11.4 Ansettelse av øvrig personell  
Ved ansettelse av øvrig personell utenom kontoret til rådmannen, består ansettelsesrådet av 

vedkommende fagleder og vedkommende avdelingsleder, rektor, barnehagestyrer eller andre som har 

vedkommende fagleder som nærmeste overordnede. Som varamedlem for fagleder møter den fagleder 

med lengst ansiennitet etter samme prinsipp som nevnt i foregående punkt. Det utpekes ikke varamann 

for avdelingsleder, rektor m.fl. unntatt i de tilfeller der det er en fungerende avdelingsleder.  

11.5 Ansettelse ved Kommunekassa og Rådmannskontoret  
I ansettelser ved kommunekassen består ansettelsesrådet av rådmann og økonomisjef. Som varamann 

til rådmann, se pkt. l. Det utpekes ikke varamann for kommunekasserer med mindre det er en 

fungerende kommunekasserer.  

Ved ansettelser av konsulenter i stab hos rådmannen, eller øvrige ansatte ved rådmannens kontor, 

består ansettelsesrådet av rådmann og den sektorleder som har lengst ansiennitet. Varamenn 

oppnevnes etter samme prinsipp som i punkt l.  
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• Korttidsansettelser  

Korttidsansettelser t.o.m. 6 mnd. varighet avgjøres av rådmann og etatslederne i hvert enkelt  

tilfelle. Arbeidsavtale, innmelding på lønn skal skrives umiddelbart. Dersom det oppstår 

tilfeller av tvil eller at stillingen har vært utlyst, skal det drøftes med tillitsvalgte.  

11.6 Ved alle ansettelser  
Ved alle ansettelser skal personalansvarlig konsulteres i forkant av ansettelsen. Dette gjøres for at 

eventuelle forhold ved søkers tidligere engasjement i kommunen som kan ha betydning for 

ansettelsen, skal inkluderes i totalvurderingen av søker.  

11.7 Ansettelsesrådets møter  
 Møter i Ansettelsesrådet: Ansettelsesrådet har møter etter behov og raskest mulig etter 

søknadsfristen er utløpt.  

 Sekretariat: Rådmannen peker ut sekretær for rådet.  

 Saksbehandling: Sektorleder har ansvaret for saksbehandling til rådet.  

Personalansvarlig er veileder i saksbehandlingsspørsmål.  

 Ansettelsesrådet innkalles skriftlig av sektorleder i samråd med sekretær (ESA-rutiner følges)  

 Innkalling sendes til alle som skal møte, samt til ordfører som har møterett. Det gjøres avtale 

med sektorleder om møte i hvert enkelt tilfelle. Det skal lages saksframlegg for hver stilling 

som skal behandles.  

 Ett medlem kan kreve rådet samlet i forbindelse med en eller flere spesifikke saker.  

 Ansettelsesrådet er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer møter og et av disse 

medlemmene er rådmannen.  
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