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Tap av ID-kort 
 

Har du mistet ID-kortet eller har det 
blitt ødelagt? 

 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få 

utstedt nytt. Ta med kortet hvis det er ødelagt. 

 

Ved uvøren bruk, gjentatt tap eller 

ødeleggelse av kort og kortholder, kan 

arbeidsgiver kreve kort og kortholder erstattet 

av den ansatte. 

 

  

Hvor lenge er kortet 
gyldig? 
 

Det står oppgitt på kortet i hvilken periode 

kortet er gyldig. Det kan være forskjell på hvor 

lenge kortet er gyldig etter om du er fast ansatt, 

ansatt i et vikariet e.l. 

Hva gjør jeg når kortet er gått ut på 

dato? 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få utstedt 

nytt. Ta med kortet som er utgått. 

Endringer som tilsier utstedelse av 

nytt kort 

Dette kan være at du har endret navn eller 

yrkesbenevnelse. Ta kontakt med nærmeste 

leder for å få utstedt nytt. Ta med kortet som er 

utgått. 

Tilbakelevering av ID-kort 

Kortet skal leveres tilbake til arbeidsgiver ved 

permisjon, opphør av arbeidsforhold m.v. 

 

 Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 

6460 Eidsvåg 

Tlf. 71 23 11 00 

 www.nesset.kommune.no 

postmottak@nesset.kommune.no 
  

  

 

 

 

Nesset 
kommune 

 

ID-kort for ansatte 
 

http://www.nesset.kommune.no/


 

 

Hvem skal ha ID-kort? 
 

Ansatte som har behov for å legitimere seg 

overfor kommunens innbyggere og brukere 

av kommunale tjenester, skal ha ID-kort. 

 

Dette gjelder også ansatte av kort varighet 

(som for eksempel ansatte i vikariat, 

ferievikarer og studenter). 

 

  

Hvorfor ID-kort? 
 

«Når våre innbyggere møter en ansatt i Nesset 

kommune skal det ikke være tvil om at 

vedkommende er i tjeneste. Ansatte som møter 

brukeren i dennes private hjem skal ha ID-kort 

fra kommunen. Ansatte på institusjonene skal 

ha navneskilt med navn og yrkestittel godt 

synlig for brukerne.»  

                 Nesset kommunes arbeidsreglement § 10. 

 

Våre brukere bør oppfordres til ikke å slippe 

inn uvedkommende / noen som ikke kan 

legitimere seg med godkjente ID-kort. 

Alle som har ID-kort skal 

uoppfordret legitimere seg 

ved å vise ID-kort når de er 

i tjeneste. 

Hvordan få ID-kort? 
 

ID-kortet utstedes av Nesset kommune. Din 

nærmeste leder har ansvar for at du får ID-kort. 

Ta kontakt om du har spørsmål. 

 

 

 

  

 

 

Bruk av ID-kort 
 

Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. 

 

Alle som har ID-kort skal uoppfordret legitimere 

seg ved å vise ID-kort når de er i tjeneste. 

Kortet er personlig og kan ikke 

lånes ut til andre. 
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Permisjonsreglement - revidering høst 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Permisjons- og fleksitidsreglement for Nesset kommune vedtas 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ett år etter siste revidering av permisjons- og fleksitidsreglementet er det behov for mindre endringer. 

Dette gjelder spesielt pkt. 14 i reglementet.  

 

Reglementet gjelder for alle ansatte i Nesset kommune. Det er gjort en presisering i pkt. 2, tredje 

avsnitt. Her presiseres det at det er nærmeste leder som skal være kontaktleddet inn mot arbeidsgiver.  

 

I pkt. 3 – Dødsfall har vi gjort noen innstramminger. Her er det lagt inn permisjon for 3 dager, inkl. 

begravelsesdagen og i tillegg to reisedager dersom det er behov for det.  

 

I pkt. 3.2 er det gjort tilsvarende innstramminger, og pkt. 3.3 er lagt inn i pkt. 3.2. 

 

I pkt. 14.3 er det gjort små kosmetiske endringer som er tilpasset den statlige 

medfinansieringsordningen. Fordeling stat-kommune-student er differensiert etter hvilket studie man 

tar. Fordelingsnøkkelen er fastsatt fra staten.  

 

I pkt. 14.4 er det forsøkt å ta høyde for alle de forskjellige mulighetene til gjennomføring av studier 

ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene, slik at det blir mest mulig likt for alle. Studiedager holdes 

utenfor den fastsatte permisjonstiden når man både studerer og er i jobb. Alle andre behov for 

permisjon må sees opp mot den innvilga studietiden, også lesedager til eksamen og eksamensdagene. 



Det er også presisert at bindingstiden skal være lik permisjonstiden, og at denne skal begynne å løpe 

etter fullført studium, og avlagt eksamen.  

 

Pkt. 14.8 har ikke vært i bruk, og rådmannen anser heller ikke at det er aktuelt med slike 

utdanningsprosjekter i fremtiden.   

 

I pkt. 15 er det presisert at det er ansatte sin bruk av arbeidstiden det er snakk om.  

 

I pkt. 17 Fleksitidsreglement er det tatt inn en presisering i forhold til når ansatte kan benytte seg av 

kjernetiden. For at tjenestemottakere, internt eller eksternt, skal få utført sine tjenester i arbeidstiden, 

kan ikke ansatte, kun etter eget ønske, benytte kjernetidens begynnelse eller slutt som en tilnærmet fast 

ordning. For at leder til enhver tid skal ha kontroll over økonomien i egen enhet må denne også ha 

kontroll over medarbeidernes tidsbruk. Dette gjøres best ved at leder godkjenner opparbeidet mertid og 

minustid. Det legges inn et avsnitt om fortløpende godkjenning av timelister / fleksitidslister.  

Vurdering 

Endringene i reglementet vil, dersom det brukes etter hensikten, gi lederne en bedre kontroll med 

kostnadene tilknyttet innvilgelse av permisjoner. Dette vil spesielt gi utslag i tilknytning til 

studiepermisjoner.  

Økonomiske konsekvenser 

Sannsynligvis en innsparing i forhold til bruk av permisjon til eksamen og studietid.  

 

Betydning for folkehelse 

 



 

 

Revidering pr. september 2014 
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0 Generelle bestemmelser 

Alle søknader skal besvares skriftlig. 

0.1 Omfang av reglementet 

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast arbeidsforhold.  

 

Retten til permisjoner som er hjemlet i lov omfatter alle ansatte, både midlertidig ansatte og fast ansatte. Søknad 

om permisjon skal så langt det er mulig gjøres i god tid, og alle permisjonssøknader skal grunngis. 

 

Søknader, som ikke er rett utfylt, har mangler, eller der krevd dokumentasjon og/eller begrunnelse ikke følger 

søknaden, skal returneres til søker. 

 

Når det søkes om permisjon der begrunnelsen er omsorg for, eller følge av barn til lege, tannlege etc. skal alltid 

barnets fødselsdato/år oppgis.  Det gis ikke permisjon til begge foreldrene for omsorg / følge til lege etc. for 

samme barn i det samme tidsrommet 

0.2 Lønnsansiennitet  

Permisjon med full eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder syke- eller 

fødselspermisjon det første året, og tvungen verneplikt. Permisjon uten lønn for å utføre offentlige oppgaver og 

oppgaver i arbeidstakerorganisasjonene blir regnet med i lønnsansienniteten. Utdanningspermisjon uten lønn blir 

medregnet med inntil 3 år, dersom utdanningen har betydning for vedkommende sitt arbeid i kommunen.  

0.3 Pensjonsordningen 

Arbeidstakere som er innvilget permisjon med lønn opprettholder pensjonsmedlemskapet i pensjonsordningen. 

Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn en måned, meldes ut av 

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

respektive pensjonsordningene.  

0.4 Avgrensinger  

Hel, eller delvis, velferdspermisjon uten lønn, som ikke er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser, avgrenses 

til maksimalt 1 år. Se ellers § 4.2 om omsorgspermisjon. Ellers gjelder de avgrensingene som går frem av den 

aktuelle bestemmelse. I spesielle og særskilte grunngitte tilfeller kan rådmannen selv innvilge permisjon med 

lønn eller uten lønn også utover avgrensningene i de enkelte paragrafene. Dersom ikke annet er presisert i den 

aktuelle paragrafen gjelder tidsavgrensningene for hvert enkelt permisjonstilfelle, og ikke ”pr. kalenderår” e.l.  

0.5 Avgjørende myndighet 

Avgjørelser etter permisjonsreglementet ligger til rådmannen eller den han/hun delegerer myndighet til. Vedtak 

etter dette reglementet kan ikke påklages. 
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1 Sykdom i nærmeste familie 

Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie kan arbeidstaker, etter grunngitt søknad, få permisjon med lønn i inntil 

10 arbeidsdager. Det forutsettes at permisjonen skal benyttes til aktiv pleie av den syke i hjemmet. Ved helt 

spesielle sykdomstilfeller kan permisjonstiden forlenges etter søknad. Permisjonen gjelder familiemedlemmer 

(ektefelle, samboer, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, barn, samboers barn, barnebarn). 

Sykdommen, og behovet for pleie, må bekreftes av lege.  

Bestemmelsen kommer i tillegg til aml § 12-9 (Barn og barnepassers sykdom) og 12-10 (1. ledd: Pleie av 

pårørende i hjemmet i livets sluttfase, inntil 60 dager, og 2. ledd; nødvendig omsorg for andre 

familiemedlemmer, inntil 10 dager. Pleiepenger fra NAV). 

2 Permisjon etter utløp av sykepengeperioden 

Dersom den sykemeldte ikke kan tiltre stillingen etter ett år med tilrettelegging (sykepengeåret) kan stillingen 

holdes åpen for arbeidstakeren i inntil ett år til fra sykepengeperiodens utløp. Tilrettelegging skal forsøkes også i 

denne perioden dersom dette er hensiktsmessig. Unntaksvis kan permisjonen forlenges i ytterligere ett år (til 

sammen to år), men da etter grunngitt søknad fra arbeidstakeren. En forutsetning for å innvilge søknaden er at 

den syke kan forventes å kunne gjeninntre i stillingen innen to år fra sykepengeperiodens utløp.  Sykemelding fra 

lege gjelder fortsatt som dokumentasjon selv om sykepengerettighetene er bortfalt.     

 

Den enkelte leder skal gjennom hele sykepengeperioden ha regelmessige møter med den sykemeldte. Senest når 

sykepengeperioden er utgått skal leder og ansatt ha et møte der de går igjennom mulighetene for at 

vedkommende kommer tilbake til arbeid. Det må gjøres en vurdering på om en eventuell omplassering er 

aktuell, og det må vurderes om det kan igangsettes ytterligere tilrettelegginger på den ansattes arbeidsplass.  

 

Arbeidstakeren skal melde fra dersom han/hun innvilges uføretrygd fra NAV. SPK og KLP sender rutinemessig 

melding til arbeidsgiver om vedtak i uførepensjonssaker. Vedkommende sin nærmeste leder/enhetsleder skal 

være mottaker av slik informasjon. med kopi til Økonomiavdelingen og personalsjef legges som kopimottakere i 

saksbehandlingssystemet.  

 

Dersom det er klart at uføresituasjonen er permanent eller langvarig (over to år) gis ikke ytterligere permisjon, 

og arbeidsforholdet tas opp til vurdering for avvikling. Dette kan enklest skje ved at arbeidstakeren selv sender 

skriftlig melding/oppsigelse, alternativt må arbeidsgiver tilskrive arbeidstakeren og be om skriftlig bekreftelse på 

at vedkommende fratrer stillingen med uførepensjon. Dersom oppsigelse fra arbeidsgiver skal finne sted, skal 

samtlige formkrav og saksbehandlingsregler følges. 

 

Ved overgang til annen stilling, frigis stillingen som vedkommende er ansatt i for utlysing/nyansettelse. 

Arbeidstakeren opprettholder sitt ansettelsesforhold i kommunen.  

 

3 Dødsfall 

Disse bestemmelsene gjelder fra den dagen dødsfallet har inntruffet og i perioden frem til og med begravelse, 

bisettelse og/eller urnenedsettelse, pluss evt. hjemreisedag. 

3.1 Nærmeste familie 

Ved dødsfall i nærmeste familie kan det gis permisjon med lønn i inntil 3 5 dager. Permisjonen gjelder 

familiemedlemmer som nevnt i pkt. 1.1. I tillegg kan det gis fri med lønn til nødvendige reisedager. Permisjonen 

avgrenses til i alt 5 7 dager. 

3.2 Andre som står arbeidstakeren nær 

Ved dødsfall hos andre som står arbeidstakeren nær, men som faller utenfor pkt. 3.1, kan permisjon med lønn 

innvilges for begravelsesdagen inntil 3 dager. I tillegg kan det innvilges fri med lønn til nødvendige reisedager. 

Permisjonen er avgrenset til i alt 3 dager.  

3.3 Arbeidskollega  

I forbindelse med begravelse til arbeidskollega innvilges permisjon med lønn for å delta i begravelsen. De 

samme reglene gjelder for begravelse av pensjonert kollega. Slike permisjoner er avgrenset til nødvendig tid. 
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4 Fødsels og foreldre-/adopsjons- og omsorgspermisjon 

4.1 Lovverket 

Det vises til gjeldende lovverk på området, bl.a. arbeidsmiljølov, hovedtariffavtale og folketrygdlov. 

4.2 Ytterligere permisjon 

I tillegg til de lovfesta permisjonene kan det innvilges permisjon i 100 % stilling uten lønn i ytterligere 1 år, slik 

at lønnet og ulønnet permisjon samlet (også fosterforeldre) ikke overstiger 3 år for hvert barn. Evt. ulemper for 

avdeling/enheten må tas med i vurderingen. Det forutsettes at permisjon etter denne bestemmelsen tas ut som en 

direkte fortsettelse av permisjon etter bestemmelsene i aml §§ 12-2, 12-4 og 12-5, 1 og 2. ledd. 

 

Dersom arbeidstaker er alene om omsorgen for barnet følger det av aml § 12-5 tredje ledd 

annet punktum at vedkommende har rett på 2 års tilleggspermisjon.  

4.3 Organisatoriske endringer 

Det tas forbehold om evt. organisatoriske endringer i permisjonstiden. Dersom slike endringer skjer, skal 

vedkommende få melding om dette, og det skal foretas drøftinger med arbeidstakeren. Arbeidstakeren har rett til 

å møte sammen med tillitsvalgte til slike drøftinger. 

4.4 Ammefri 

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. (HTA kap. 8.3.4) 

 

 

5 Undersøkelse/behandling hos lege, tannlege og lignende 

5.1 Undersøkelse og behandling hos lege 

Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre som driver behandlingstilbud med 

offentlig godkjenning som helsepersonell, skal så langt det er mulig legges til fritiden. Dersom dette ikke er 

mulig kan permisjon med lønn innvilges. Når det foreligger en innkalling fra lege skal denne forevises til leder 

sammen med permisjonssøknaden. Sensitive opplysninger kan sladdes av søker. Det kan maksimalt innvilges 

slik permisjon i inntil 6 dager pr. 12 mnd.  

5.2 Følge barn til undersøkelse og behandling 

Slik permisjon blir også gitt, i inntil 6 dager pr. 12 mnd., for å følge barn, til undersøkelse/behandling på 

sykehus/tannlege mm. til barnet fyller 15 år.   

 

Ved innleggelse på sykehus må lege bekrefte evt. behov for at foresatte er til stede under sykehusoppholdet. 

Ordningen gjelder frem til barnet fyller 15 år. For følge av mindreårige over 15 år kan det i særskilte tilfelle gis 

permisjon med lønn når årsaken er at barnet har en kronisk sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne.   

 

For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 5.1  

 

Når det søkes om permisjon der begrunnelsen er omsorg for, eller følge av barn til lege, tannlege etc. skal alltid 

barnets fødselsdato/år oppgis.    

5.3 Permisjon for nattvakt 

Nattvakter har rett til innvilges permisjon med lønn for undersøkelser / behandling som nevnt i 5.1 – samt følge 

av barn som nevnt i 5.2, og når en selv ikke kan påvirke tidspunktet for undersøkelsen/behandlingen. Det er en 

forutsetning at undersøkelsen / behandlingen finner sted før kl. 12.00 den dagen en går av vakt, for at permisjon 

med lønn skal kunne innvilges. Når det foreligger en innkalling fra lege skal denne forevises til leder sammen 

med permisjonssøknaden. Sensitive opplysninger kan sladdes av søker. Fastsatt/avtalt fremmøtetidspunkt må 

alltid gå frem av søknaden. Det tas hensyn til nødvendig reisetid. 

 

For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt.5.1 og 5.2 
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6 Redusert arbeidstid  

a) Arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner  

har behov for å få redusert arbeidstid, har etter arbeidsmiljølova § 10-2 nr. 4 rett til dette, dersom 

arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlig ulempe for virksomheten. 

7 Permisjon uten lønn 

I spesielle tilfeller kan det innvilges permisjon uten lønn for kortere perioder, maksimalt i inntil 2 uker pr. år, 

dersom enheten finner det hensiktsmessig, og permisjonen kan gjennomføres uten vesentlige problemer for 

driften, og det ikke medfører ekstra kostnader for enheten. Ekstra kostnader kan for eksempel være at det må 

benyttes overtid for at tjenesten skal kunne bli levert. Oppdrag for andre arbeidsgivere/oppdragsgivere, 

ferieturer og lignende vil ikke være grunn for å innvilge permisjon etter denne bestemmelsen. I slike tilfeller 

vises det til fleksitidsreglementet eller bestemmelsen om overgang til annen stilling pkt. 12. 

 

 

8 Tilvenning av barn i barnehage og lignende 

Ved tilvenning av barn i barnehage / daginstitusjon og lignende, (ikke dagmamma), gis permisjon med lønn med 

inntil 7,5timer eller 1 dag. For nattvakt gjelder følgende bestemmelser: Det gis fri natten før hvis arbeidstakeren 

må være til stede hos barnet den første dagen.  

 

Ved spesielle behov, og under forutsetning av at barnehagen/daginstitusjonen krever at en av foreldrene er til 

stede, kan permisjonen utvides til inntil 3 dager (netter). Attestasjon fra barnehage/daginstitusjon må foreligge. 

Dersom begge foreldrene er ansatt i kommunen kan ikke begge benytte seg av denne bestemmelsen samtidig.  

 

9 Første skoledag 

Foreldre som ønsker å følge barnet første skoledag kan få permisjon med lønn for inntil 7,5 timer / 1 dag – evt. 

natten før. Det samme gjelder ved innskrivning av barn i skole/førskole. Ved slike permisjoner er det en samlet 

avgrensing på 1 dag. Dersom begge foreldrene er ansatt i kommunen kan ikke begge benytte seg av denne 

bestemmelsen samtidig.  

10 Deltagelse i hjelpekorps/kriseteam 

10.1 Hjelpekorps og beredskaps-/ettersøksgrupper 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, eller medlemmer av beredskaps- og ettersøksgrupper, gis permisjon 

med lønn i forbindelse med utrykning/leteaksjoner. 
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10.2 Kriseteam 

Ved deltagelse i kriseteam blir det gitt permisjon med lønn.  

11 Utføring av tillitsverv/ombud 

11.1 Utførelse av offentlige verv 

Det vises til Hovedtariffavtalen kap. I, § 14, der det fremgår at arbeidstakere som er pålagt å utføre kommunale, 

eller andre offentlige verv, gis permisjon, og de kan etter søknad beholde sin lønn. Leder som innvilger 

permisjon er ansvarlig for å sende refusjonskrav til den som skal dekke lønnsutgifter ved slik permisjon. 

Vanligvis er dette andre offentlige organisasjoner som fylke, andre kommuner og lignende. Ved innvilgelse av 

permisjon for å møte som meddommer og eller jurymedlem i domsstolene skal denne innvilges uten lønn fordi 

domsstolene ikke refunderer til arbeidsgiver. Den som møter i domsstolene får dekt tapt arbeidsfortjeneste 

direkte fra domsstolene. Gjelder også andre statlige organer.  

 

Når ansatte møter som politisk valgt representant i kommunale råd og utvalg i Nesset kommune skal leder sende 

refusjonskrav på lønnsutgifter direkte til politisk sekretær.   

 

Retten til permisjon for å delta i politiske utvalg, som representant for et politisk parti, gir ikke automatisk rett til 

permisjon med lønn for vakt, umiddelbart før, eller umiddelbart etter møtetidsrommet.  

11.2 Beholde lønn under utførelse av offentlige verv 

Permisjon der arbeidstakeren får beholde sin lønn er avgrenset til inntil 12 virkedager pr. kalenderår. 

Avgrensingen gjelder ikke for utføring av kommunale verv i Nesset kommune. 

(Leder sender refusjonskrav på utbetalt lønn til vedkommende kommune/fylkeskommune. Denne bestemmelsen 

gjelder for politisk valgte tillitsverv, ikke tillitsvalgtordningen i fagforeningen, her har kommunen egne regler i 

tillegg til HA bestemmelser jfr. pkt. 10.4.) 

11.3 Lovbestemt møteplikt 

Aml § 12-13 gir arbeidstakeren rett til permisjon fra arbeid for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige 

organer.  

 

Arbeidstakeren skal så tidlig som mulig informere nærmeste overordnede om innkallingen, og søke om 

permisjon.  

 

Med offentlig tillitsverv menes ombud som er opprettet med hjemmel i lov, som f.eks. kommunestyremedlem, 

formannskapsmedlem, utvalgsmedlem, soknerådsmedlemmer, domsmann, rettsvitne og skjønnsmann. Listen er 

ikke uttømmende 

11.4 Verv i arbeidstakerorganisasjonene 

Retten til permisjon i forbindelse med ordinære, ulønnede tillitsverv, i arbeidstakerorganisasjonen er regulert i 

HA Del B og i heftet Tillitsvalgtordningen i Nesset kommune. 

12 Andre permisjoner med lønn/dispensasjoner m.m. 

12.1 Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager 

For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender kan det innvilges 

permisjon m/lønn inntil 2 dager pr. kalenderår. 

12.2 Deltakelse i større idrettsarrangement 

For deltakelse i større idrettsarrangement som internasjonale idrettsarrangement, landskamper og lignende inntil 

5 dager. Finale i norgesmesterskap inntil 2 dager.  
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13 Overgang til annen stilling  

Alle permisjoner under pkt. 13 er uten lønn 

13.1 Oppstart av egen næringsvirksomhet 

Arbeidstaker kan få full, eller delvis permisjon, i inntil 1 år for oppstart av egen næringsvirksomhet. Slik 

permisjon innvilges uten lønn. 

13.2 Overgang til stilling utenfor virksomheten  

Som hovedregel innvilges ikke permisjon for overgang til annen stilling utenfor virksomheten. 

 

Under spesielle forutsetninger, og etter særlig grunngiving, kan likevel rådmannen selv gi permisjon uten lønn 

for å gå inn i annen stilling i privat / offentlig virksomhet, dersom dette vil gi arbeidstakeren en faglig utvikling 

som rådmannen vurderer vil være til nytte for Nesset kommune. Det forutsettes at den stillingen man skal over til 

er et engasjement. Slik permisjon kan maksimalt innvilges for 1 år. 

 

Rådmannen selv kan også innvilge permisjon dersom søkeren har fått arbeid i prosjekt i utviklingsland, for 

eksempel gjennom NORAD, FN og lignende. Slik permisjon kan innvilges for inntil 2 år.  

14 Utdanningspermisjoner 

Permisjon i medhold av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir ansatte, under visse forutsetninger, rett til utdanningspermisjon uten lønn.  

 

14.1 Permisjon for grunnutdanning 

Med grunnutdanning menes det grunnskole eller videregående skole. Arbeidstakere som ønsker å ta 

grunnutdanning innvilges permisjon uten lønn, avgrenset til tre år.  

Det vises for øvrig til aml § 12-11.  

14.2 Permisjon med lønn for etter- / og videreutdanning 

Permisjon med lønn kan innvilges dersom arbeidsgiver har meldt behov om etter- og videreutdanning for 

kommunalt ansatte. Det er en forutsetning at den enkelte enhet har utarbeidet etter- og videreutdanningsplan som 

er godkjent av arbeidsgiver. Planen skal omfatte behov for etter- og videreutdanning for enheten beregnet for en 

planperiode på minimum to år. Det er en forutsetning at enheten har foretatt avsetninger til etter- og 

videreutdanning, som også inkluderer kostnader for nødvendige vikarer. Søknad om etter- og videreutdanning 

skal følge de samme regler som arbeidsmiljøloven § 12-11 når det gjelder lengden på permisjon og tidspunkt for 

søknad. Dersom det foreligger flere søknader enn det avsatte bevilgninger kan dekke, skal det foretas prioritering 

mellom søkerne etter anbefaling fra nærmeste overordnede. Avslag om permisjon pga. manglende bevilgninger 

kan påankes til rådmannen. 

 



   

NESSET KOMMUNE 

 
 

  

14.3 Utdanningspermisjon for undervisningspersonale 

Reglement for permisjon og støtte til lærere i tilknytning til videreutdanning med statlig medfinansiering. 

  
1. Skolefaglig rådgiver i kommunen lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristen går ut. 

Skolefaglig rådgiver er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling for skolene.  

 

2. Rektorene skal angi hva for hvilke studier de ønsker å prioritere, ut fra skolenes behov for kompetanseheving i 

enkelte fag, kommunale prioriteringer i plan for kompetanseutvikling, og ut fra sentrale føringer.  

 

3. Dersom det melder seg flere studenter enn det kommunen har budsjettert med, velger kommunen, etter drøftinger 

med arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det legges vekt på skolenes/kommunenes behov, 

lokale planer, sentrale føringer og andre relevante forhold.  

 

4. Alle søkerne skal ha skriftlig tilbakemelding på søknaden. Blir søknaden innvilget skal den enkelte søker få en 

skriftlig avtale om hvordan permisjonen skal tas ut. Jfr statlige føringer. De som innvilges permisjon etter dette 

reglementet har rett på permisjon med lønn for deler 75 % av permisjonstiden, og kan i tillegg velge å ta ut 25 % 

permisjon uten lønn eller fortsette i jobb i deler av 25 % av den totale permisjonstiden. Undervisningsdager, 

lesedager, eksamensdager og andre fastlagte studiedager skal inngå i permisjonstida. Rektor og lærer samarbeider 

om å tilpasse læreren sin arbeidsplan i henhold til innvilga permisjon.  

 

5. Finansieringsordningen – fordelingen stat-kommune-student 75 - 25 regnes i forhold til studiets omfang. 

Ordningen brukes uavhengig av stillingsprosenten. I praksis betyr dette at en lærer skal fristilles til å studere 3/4 

av det omfanget studiet er stipulert til. 1/4 av omfanget studiet er stipulert til, skal læreren bruke til sine ordinære 

oppgaver på skolen, dette er de 25 % som er lærerens eget bidrag. Alternativt kan læreren innvilges permisjon 

uten lønn for 25 % hele eller deler av studiet  

 

6. Når studiet starter, og læreren har fått oversikt over studiedager ved høyskoler/universitet skal dette rapporteres til 

skolene slik at det kan utarbeides en plan over hvilke dager læreren tar ut permisjon med lønn, alternativt 

permisjon uten lønn, deler 25 % av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der læreren kan velge å 

være i jobb 1/4 i deler av studietiden.  

 

7. Utgifter til reise og opphold dekkes av kommunen, og utbetales mot dokumenterte utgifter på ordinær 

reiseregning. Det forutsettes at billigste reisemåte blir benyttet. Oppholdet avklares med arbeidsgiver i starten av 

studieåret.  

 

8. Utgifter til semesteravgift og nødvendig studiemateriell dekkes mot pensumliste og dokumenterte utgifter.  

 

9. Eventuelle studieturer som er obligatorisk for studiet dekkes av kommunen. Eventuell ekstraordinær stor kostnad 

må gjøres kjent i søknaden, eller så snart studenten er kjent med slike utgifter. Arbeidsgiver skal uansett 

godkjenne studieturene på forhånd.  

 

10. Bindingstida etter endt utdanning er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  

 

11. Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden er utløpt, skal det legges til grunn en 

forholdsmessig tilbakebetaling av mottatt lønn og dekning av utgifter som den ansatte har mottatt i 

permisjonstiden. Det kan inngås avtale om tilbakebetalingsordning begrenset oppad til tre år. Avsluttes 

utdanningen av arbeidstaker selv, og dette ikke skyldes sykdom eller andre spesielle forhold, skal arbeidstaker 

tilbakebetale lønn / utgiftsdekning etter de samme regler som avslutning av arbeidsforhold før bindingstidens 

utløp. Bindingstiden for arbeidstaker regnes fra det tidspunkt eksamen er avlagt og arbeidstakeren er tilbake i sitt 

ordinære arbeid. Dersom arbeidstaker ikke har bestått eksamen plikter arbeidstaker å gå opp til ny eksamen for 

egen regning. Dersom årsaken til ”ikke bestått” skyldes sykdom eller andre spesielle forhold skal likevel 

arbeidstaker gå opp til fornyet eksamen på et senere tidspunkt som avtales med arbeidsgiver, og i slike tilfeller 

skal arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader ved ny eksamen. Vilkårene for eventuell tilbakebetaling av dekte 

utgifter blir fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. Eventuell renteberegning følger satser fastsatt av 

finansdepartementet for rimelige lån hos arbeidsgiver.  

 

12. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver.  

 

Dersom staten endrer sin fordelingsnøkkel i forhold til dekning av utgifter til slik videreutdanning, eller det kommer 

endrede vilkår for finansieringen, endres det kommunale reglementet tilsvarende.  Ved andre studieomfang der 
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skoleeier har fått vikarmidler til lærere som skal gjennomføre annen videreutdanning enn de statlig frikjøpte 

studieplassene, brukes gjeldende fordelingsnøkkel tilsvarende. 

For studieåret 2014-15 har staten følgende fordelingsnøkler: 

 

Matematikk og naturfag: Stat 75 %  Kommune   0 % Arbeidstaker 25 % 

Andre fag  Stat 60 %  Kommune 15 % Arbeidstaker 25 % 

 

Dersom staten endrer sin fordelingsnøkkel i forhold til dekning av utgifter til slik videreutdanning, eller det kommer 

endrede vilkår for finansieringen, endres det kommunale reglementet tilsvarende.  Ved andre studieomfang der 

skoleeier har fått vikarmidler til lærere som skal gjennomføre annen videreutdanning enn de statlig frikjøpte 

studieplassene, brukes regelen 50 – 25 – 25 tilsvarende. 

14.4 Utdanningspermisjon 

Alle kompetansetiltak som Nesset kommune støtter skal ha utgangspunkt i kommunens behov for kompetanse.  
 

1. Enhetsleder lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristene på skolene går ut. 

Enhetsleder er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling for ansatte i Nesset.  
 

2. Enhetene skal angi hvilke studier de ønsker å prioritere, ut fra enhetens behov for kompetanseheving i 

enkelte fagområder, kommunale prioriteringer i plan for kompetanseutvikling, og ut fra sentrale føringer.  
 

3. Dersom det melder seg flere studenter enn det enheten har budsjettert med, velger enheten, etter drøftinger 

med arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det legges vekt på kommunenes behov, 

lokale planer, sentrale føringer og andre relevante forhold. Det skal skrives referat etter dette 

utvelgelsesmøtet. 
 

4. Alle søkerne skal ha skriftlig tilbakemelding på søknaden. Blir søknaden innvilget skal den enkelte søker få 

en skriftlig avtale om hvordan permisjonen skal tas ut. De som innvilges permisjon etter dette reglementet 

har rett på permisjon med lønn for 75 % av permisjonstiden, og kan i tillegg velge å ta ut 25 % permisjon 

uten lønn eller fortsette i jobb i 25 % av den totale permisjonstiden. Undervisningsdager, lesedager, 

eksamensdager og andre fastlagte studiedager skal inngå i permisjonstida. Nærmeste leder og den som søker 

studiepermisjon samarbeider om å utarbeide arbeidsplan i henhold til innvilga permisjon.  
 

5. Fordelingen 75 - 25 regnes i forhold til studiets omfang. Ordningen brukes uavhengig av stillingsprosenten. 

I praksis betyr dette at den ansatte skal fristilles til å studere 3/4 av det omfanget studiet er stipulert til. 1/4 

av omfanget studiet er stipulert til, skal den ansatte bruke til sine ordinære oppgaver på arbeidsplassen, dette 

er de 25 % som er den ansattes eget bidrag. Alternativt kan den ansatte innvilges permisjon uten lønn for 25 

% av studiet  
 

6. Når studiet starter, og den ansatte har fått oversikt over studiedager ved høyskoler/universitet skal dette 

rapporteres til enhetsleder/avdelingsleder slik at det kan utarbeides en plan over hvilke dager det tas ut 

permisjon med lønn, alternativt permisjon uten lønn, 25 % av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved 

deltidsstudier, og der den ansatte kan velge å være i jobb 1/4 av studiet.  
 

7. Det kan søkes om dekning av utgifter til reise og opphold. Det som dekkes av kommunen, blir utbetalt mot 

dokumenterte utgifter på ordinær reiseregning. Det forutsettes at billigste reisemåte blir benyttet. Hvilke 

innkvartering som velges for oppholdet avklares med arbeidsgiver i starten av studieåret.  
 

8. Utgifter til semesteravgift og nødvendig studiemateriell dekkes mot pensumliste og dokumenterte utgifter.  
 

9. Eventuelle studieturer som er obligatorisk for studiet dekkes av kommunen. Eventuell ekstraordinær stor 

kostnad må gjøres kjent i søknaden, eller så snart studenten er kjent med slike utgifter. Arbeidsgiver skal 

uansett godkjenne studieturene på forhånd.  
 

10. Bindingstida etter endt utdanning er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  
 

Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden er utløpt, skal det legges til grunn en 

forholdsmessig tilbakebetaling av mottatt lønn og dekning av utgifter som den ansatte har mottatt i 

permisjonstiden. Det kan inngås avtale om tilbakebetalingsordning begrenset oppad til tre år. Avsluttes 

utdanningen av arbeidstaker selv, og dette ikke skyldes sykdom eller andre spesielle forhold, skal arbeidstaker 

tilbakebetale lønn / utgiftsdekning etter de samme regler som avslutning av arbeidsforhold før bindingstidens 

utløp. Bindingstiden for arbeidstaker regnes fra det tidspunkt eksamen er avlagt og arbeidstakeren er tilbake i sitt 
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ordinære arbeid. Dersom arbeidstaker ikke har bestått eksamen plikter arbeidstaker å gå opp til ny eksamen for 

egen regning. Dersom årsaken til ”ikke bestått” skyldes sykdom eller andre spesielle forhold skal likevel 

arbeidstaker gå opp til fornyet eksamen på et senere tidspunkt som 

Alle kompetansetiltak som Nesset kommune støtter skal ha utgangspunkt i kommunens behov for kompetanse.  

 

1. Heltidsstudie 

Etter grunngitt søknad i tråd med arbeidsplassen sitt kompetansebehov, kan arbeidstaker med fast tilsetting, 

som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos Nesset kommune de siste to årene, 

innvilges permisjon med lønn i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Det forutsettes at 

enheten har innarbeidet dette i egen kompetanseplan og avsatt midler i budsjettet. Dersom flere søker på 

samme studie skal ansiennitet i kommunen legges til grunn i vurderingen om hvem som får tilbudet.  

 

Deltidsstudie i kombinasjon med jobb 

Etter grunngitt søknad i tråd med arbeidsplassen sitt kompetansebehov, kan arbeidstaker med fast tilsetting, 

som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos Nesset kommune de siste to årene, 

innvilges hel eller delvis permisjon med lønn i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. I et 

deltidsstudium kan kommunen dekke lønn for inntil en dag pr. uke for egenstudie, i tillegg til at 

arbeidstakeren får fri med lønn på kursdagene. Finansieringsordningen 20 – 80 regnes i forhold til studiets 

omfang. Ordningen brukes uavhengig av stillingsprosenten.  

 

Eksempel: En årsenhet tilsvarer 60 studiepoeng. Tas en årsenhet over 2 år, blir det 10 % permisjon pr. år. 

Dersom det ikke tas ut permisjon som planlagt, kan ikke denne permisjonen overføres til neste studieår. Fri 

til egenstudie er fastsatt til å gjelde for hvert semester.  
 

2. Enhetsleder lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristene på 

utdanningsinstitusjonene går ut. Enhetsleder er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for 

kompetanseutvikling for egen enhet.  
 

3. Enhetene skal angi hvilke studier som blir prioritert, ut fra enhetens behov for kompetanseheving i enkelte 

fagområder, kommunale prioriteringer i plan for kompetanseutvikling, og ut fra sentrale føringer.  
 

4. Dersom det melder seg flere studenter enn det enheten har budsjettert med, velger enheten, etter drøftinger 

med arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det legges vekt på kommunenes behov, 

lokale planer, sentrale føringer og andre relevante forhold. Det skal skrives referat etter dette 

utvelgelsesmøtet. 
 

5. Alle søkerne skal ha skriftlig tilbakemelding på søknaden. Blir søknaden innvilget skal den enkelte søker få 

en skriftlig avtale om hvordan permisjonen skal tas ut. Undervisningsdager, lesedager, eksamensdager og 

andre fastlagte studiedager skal inngå i permisjonstida. Nærmeste leder og den som søker studiepermisjon 

samarbeider om å utarbeide arbeidsplan i henhold til innvilga permisjon.  
 

Når studiet starter, og den ansatte har fått oversikt over studiedager ved høyskoler/universitet skal dette 

rapporteres til enhetsleder/avdelingsleder slik at det kan utarbeides en plan over hvilke dager det tas ut 

permisjon med lønn, alternativt permisjon uten lønn. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der den 

ansatte kan velge å være i jobb i deler 1/4 av studiet.  
 

6. Det kan søkes om dekning av utgifter til reise og opphold. Det som dekkes av kommunen, blir utbetalt mot 

dokumenterte utgifter på ordinær reiseregning. Det forutsettes at billigste reisemåte blir benyttet. Hvilke 

innkvartering som velges for oppholdet avklares med arbeidsgiver i starten av studieåret.  
 

11. Semesteravgift og nødvendig studiemateriell dekkes mot pensumliste og dokumentasjon.  
 

12. Eventuelle studieturer som er obligatorisk for studiet dekkes av kommunen. Eventuell ekstraordinær stor 

kostnad må gjøres kjent i søknaden, eller så snart studenten er kjent med slike utgifter. Arbeidsgiver skal 

uansett godkjenne studieturene på forhånd.  
 

13. Bindingstida starter etter endt utdanning og er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  
 

14. Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden er utløpt, skal det legges til grunn en 

forholdsmessig tilbakebetaling av mottatt lønn og dekning av utgifter som den ansatte har mottatt i 

permisjonstiden. Det kan inngås avtale om tilbakebetalingsordning begrenset oppad til tre år. Avsluttes 

utdanningen av arbeidstaker selv, og dette ikke skyldes sykdom eller andre spesielle forhold, skal 
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arbeidstaker tilbakebetale lønn / utgiftsdekning etter de samme regler som avslutning av arbeidsforhold før 

bindingstidens utløp. Bindingstiden for arbeidstaker regnes fra det tidspunkt eksamen er avlagt og 

arbeidstakeren er tilbake i sitt ordinære arbeid. Dersom arbeidstaker ikke har bestått eksamen plikter 

arbeidstaker å gå opp til ny eksamen for egen regning. Dersom årsaken til ”ikke bestått” skyldes sykdom 

eller andre spesielle forhold skal likevel arbeidstaker gå opp til fornyet eksamen på et senere tidspunkt som 

avtales med arbeidsgiver, og i slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader ved ny eksamen. 

Vilkårene for eventuell tilbakebetaling av dekte utgifter blir fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. 

Eventuell renteberegning følger satser fastsatt av finansdepartementet for rimelige lån hos arbeidsgiver.  
 

15. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver.  

14.5 Kurs/ikke eksamensrettet opplæring 

Det kan gis permisjon med lønn, etter søknad, dersom opplæringen faller sammen med vedtatt opplæringsplan 

for enheten. Det er en forutsetning at søknaden er anbefalt av nærmeste overordnede, og at det er tilstrekkelig 

avsatte midler.  

  

Slike søknader avgjøres av den enkelte enhet. 

  

Søknaden kan likevel avslås grunnet begrenset deltakertall og/eller de økonomiske rammene i enheten på 

søknadstidspunktet.  

 

Pålegges ansatte av arbeidsgiver å delta på kurs/opplæring skal vedkommende ha fri med lønn samt dekt alle 

kostnader i tilknytning til slike kurs / opplæring. Ved deltakelse på dagskurs eller kortere kurs som arbeidsgiver 

finansierer kreves det ikke søknad om permisjon. Deltakelse på slike kurs regnes som tjenesteoppdrag.  

14.6 Kurs / ikke eksamensrettet opplæring på områder som faller utenfor 

opplæringsplana  

Permisjon med lønn kan innvilges etter grunngitt søknad. Det er en forutsetning at enheten har etterspurt 

utdanningen og at enheten har dekning for dette i budsjett.     

14.7 Eksamen 

Gjelder i de tilfeller hvor permisjon med/uten lønn ikke dekkes av bestemmelsene i 14.2, 14.3 eller 14.4.  

 

Ved avleggelse av eksamen kan det gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 virkedager / lesedager 

for hver eksamen. For eksamen som strekker seg over flere dager regnes dette som en eksamen. Det er en 

forutsetning at faget har betydning for kommunen.  

14.8 Utdanningsprosjekt 

I spesielle tilfeller, der enheten har utarbeidet kompetanseplan og igangsetter kompetansehevingstiltak for større 

eller mindre grupper i enheten etter retningslinjene i Strategisk kompetanseplan, kan ansatte bli deltakere i et 

utdanningsprosjekt. Ansatte som blir omfattet av en slik opplæringsplan kan innvilges lønnet (grunnlønn uten 

ulempetillegg) permisjon med inntil 75 % av full stilling for hele utdanningsperioden. Den ansatte kan velge å ta 

ut 25 % ulønnet permisjon eller beholde 25 % av stillingen, og bruke egen fritid til reststudiene. Ordningen 

brukes forholdsmessig etter den ansattes stillingsprosent.( Dvs. at dersom man har 75 % stilling, kan det 

innvilges 56,25 % lønnet permisjon og 18,75 % ulønnet permisjon, alternativt ingen ulønnet permisjon). For 

hver tilsatt som deltar i utdanningsprosjektet skal det inngås skriftlig kontrakt, med fastsetting av bindingstid og 

tilbakebetalingsvilkår for deler av utdanningskostnaden dersom bindingstiden ikke blir oppfylt. Før et slikt 

prosjekt blir lagt fram for godkjenning, skal det undersøkes hvilke statlige støtteordninger som kan komme inn 

som hel eller delvis finansiering.  

 

I spesielle tilfeller, der enheten har utarbeidet kompetanseplan og kompetansetiltak i henhold til Strategisk 

kompetanseplan, kan ansatte bli deltakere i et utdanningsprosjekt. Ansatte som blir omfattet av en slik 

opplæringsplan kan innvilges permisjon med inntil full lønn (grunnlønn) for hele utdanningsperioden. For hver 

tilsatt som deltar i utdanningsprosjektet skal det inngås skriftlig kontrakt, med fastsetting av bindingstid og 

tilbakebetalingsvilkår for deler av utdanningskostnaden dersom bindingstiden ikke blir oppfylt. Før et slikt 
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prosjekt blir lagt fram for godkjenning, skal det undersøkes hvilke statlige støtteordninger som kan komme inn 

som hel eller delvis finansiering.  

 

15 Kurs og opplæring til andre 

Dersom arbeidsgiver innvilger permisjon til kursvirksomhet, dvs. at ansatte bruker av arbeidstiden til å holde 

kurs/foredrag, skal eventuelle honorar som utbetales, tilfalle kommunen. Dekning av reise og oppholdsutgifter 

dekkes av oppdragsgiver, det samme gjelder godtgjøring for forberedelse. Den ansatte beholder da sin ordinære 

lønn og får godtgjort direkte fra oppdragsgiver for reisetid og tid til forberedelse.  

 

Dersom slik opplæring hos andre kan gjøres på den ansatte ordinære fritid (ferie og helger) er det opp til den 

ansatte hvordan han/hun vil kreve honorar og dekning av utgifter, det samme gjelder om vedkommende bruker 

avspaseringsdager som er avtalt med leder.  
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16 Lønn under avtjening av verneplikt 

jf. Hovedtariffavtalens § 9 

 

Arbeidstakere med minst 6 måneder forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til lønn ved 

tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet.  Ved 

tvungen repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret. 

 

Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær førstegangstjeneste. 

 

Det er enhetsleders/leders ansvar å sørge for at arbeidstaker får utbetalt lønn i h.h.t Hovedtariffavtalen. 

 

Navn på arbeidstaker  

Tidsrom for avtjening av 

verneplikt 
 

 

For arbeidstaker med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelser fra militære myndigheter, 

jf. § 9.2.1. 

 

For arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales 1/3 lønn med fradrag av godtgjørelser fra militære myndigheter, 

jf. § 9.2.2. 

 

Forutsetningen for at lønn utbetales, er at vedkommende forplikter seg til å gjeninntre i tjenesten for et tidsrom 

av minst 3 måneder, jf. § 9.2.3.   

 

Kryss av (x): 

Innkalling fra militære myndigheter - dokumentasjon  

Arbeidstaker dokumenterer forsørgeransvar, jf. HTA § 9.2.1  

(bekreftelse fra folkeregister/ligningskontor): for barn under 17 år eller ektefelle/samboer med 

lavere inntekt enn kr 160 000. Definisjon av samboer (jf. HTA § 10.4.B): 

Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstaker i tidsrommet 

for avtjening av verneplikten, eller som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at 

samboerforholdet har bestått de siste to år.  Dette gjelder likevel ikke dersom det ved 

avtjeningstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. 

 

Arbeidstaker har ikke dokumentert forsørgeransvar, jf. § 9.2.2  

Arbeidstaker dokumenterer godtgjørelse fra militæret i samme tidsrom (leder tar kopi og 

legger ved dette skjema – tidsrom må vises) 

 

Arbeidstaker har ikke vært i kommunens tjeneste i 6 måneder før avtjeningen, eller 

arbeidstaker har ikke vist dokumentasjon på godtgjørelse fra militæret. 

 

Arbeidstaker blir trukket i lønn for det tidsrommet han/hun har vært borte fra arbeid (selv om 

vedkommende har dokumentert forsørgeransvar). 

 

 

 

 

 

 

Dato       underskrift leder 

 

 

 

 

 

Skjema ligger på: Felles/SKJEMA/lønn under avtjening av verneplikt 
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17 Fleksitidsreglement 

Gjelder for alle ansatte i Nesset kommune 

 
Bruk av fleksitid i Nesset kommune blir sett på som en viktig del av vår brukertilpasning. Utgangspunktet er at 

vi ønsker å oppnå ”vinn-vinn” situasjoner – arbeidstaker – arbeidsgiver. Fleksibel bruk av vår arbeidskraft vil 

være viktig for god utnyttelse av våre personalressurser. Vi ønsker å gi våre medarbeidere muligheter for å 

avspasere i perioder der dette er mulig, mot at arbeidstakere i Nesset kommune har en positiv holdning til bruk 

av fleksitid i perioder der det kreves en ekstra innsats. Fleksibel arbeidstid innebærer at arbeidstiden og 

tidspunktet den enkelte kan komme og gå på, kan variere fra dag til dag. Arbeidstiden består av en kjernetid hvor 

alle må være til stede, og en periode på hver side av kjernetiden, der de ansatte kan velge start og sluttidspunkt 

for arbeidsdagen. Den enkelte kan opparbeide seg plusstid eller pådra seg minustid ved å arbeide mer eller 

mindre enn den daglige arbeidstid. Forutsetningen for at enheten / deler av enheten kan benytte 

fleksitidsordningen er at enheten/avdelingen/støttefunksjonen til en hver tid skal være tilfredsstillende betjent / 

bemannet i forhold til våre brukere.  

 

Avgjørelsesmyndighet for bruk av fleksitid.  
I utgangspunktet kan alle ansatte benytte seg av ordningen med fleksibel arbeidstid. Enhetsleder avgjør om det er 

arbeidstakere (noen eller alle) som ikke kan ta del i fleksitidsordningen på grunn av åpningstider eller 

bemanningsplaner ved enhet / avdeling. Rådmannen avgjør for enhetsledere og for ansatte i stab / støtte. 

 

Kjernetid 

Med kjernetid mener en det tidsrommet alle må være tilstede. 

 

Ordinær arbeidstid kl. 08.00 – 15.30   der ikke enheten eller avdelingen har andre  

arbeidstidsordninger. 

Kjernetid  kl. 09.00 – 14.00  

 

Bruk av kjernetid enten morgen eller ettermiddag kan ikke innføres som en fast ordning. Kjernetid skal bare 

brukes sporadisk ved behov, og fortrinnsvis etter avtale med nærmeste leder.  

 

Registrering av tid.  
Alle som er med i fleksitidsordninger skal registrere sitt tidsbruk manuelt eller ved bruk av stemplingsur 

registreringssystem.  

 

Godkjenning 

Nærmeste leder skal godkjenne opparbeidet fleksitid innen den 10. i påfølgende måned. Samlet opparbeidet 

fleksitid skal da fremkomme. Dette gjelder uavhengig av registreringsmåte.  

 

Avregningsperioden er 1. januar – 31. desember.  
Det kan overføres over 52,5 plusstimer (7 arbeidsdager) eller 15 minustimer  

(2 arbeidsdager) til neste avregningsperiode. ”Skyldig” tid utover 15 minustimer fører til trekk i lønn. Den 

enkelte leder med personalansvar har ansvaret for at ingen har mer enn 52,5 timer ved årsslutt. Lederen må 

gjennom hele arbeidsåret ha kontroll med hvor stor pott oppsparte fleksitidstimer medarbeiderne har 

opparbeidet.  

 

Uttak av fleksitid/fridager.  
Uttaket av fleksitid/fridager er maksimalt 20 hele arbeidsdager pr. kalenderår. Arbeidstakere kan maksimalt 

avspasere inntil 10 hele sammenhengende arbeidsdager, ekskl. lørdag og søndag. En må ha avtale med nærmeste 

overordnede om når fleksitid skal tas ut. Det kan maksimalt tas ut 2 hele arbeidsdager som ikke er opparbeidet 

timer for på forhånd.  
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