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Rådmannens innstilling

Permisjonsreglement datert 25.09.13 vedtas.

Saksopplysninger

Kommunens permisjonsreglement ble siste gang revidert 27.09.11. Siden den gang har vi 
erfart at det er behov for å tilpasse reglementet etter den hverdagen vi har, og det er behov 
for å presisere noen av bestemmelsene. Å ha gode permisjonsordninger er viktig for at de 
ansatte skal føle seg verdsatt hos sin arbeidsgiver. Samtidig må vi ha så klare rammer at 
fleksibiliteten ikke blir så stor at vi får problemer med å levere våre tjenester uten ekstra 
kostnader.

Saken var fremmet for Administrasjonsutvalget den 12.06.13. Fagorganisasjonene kunne 
ikke uten videre gå inn for de forslag til endringene som utvalget fremmet i møtet, og ønsket 
tid til å ta opp reglementet i egen organisasjon. Det ble da enighet om at saken skulle sendes 
tilbake til ny administrativ behandling og fremmes for Administrasjonsutvalget på nytt den
25.09.13. 

Forslag til endringer er sendt ut til Fagorganisasjonene med frist for tilbakemelding 1.august 
2013. Etter at reglementet ble sendt ut er det gjort små «kosmetiske» endringer i utkastet, 
ingen materielle endringer. 

I kapittel 0 er det ikke gjort noen materielle endringer utover i kap. 0.4 der vi avgrenser 
velferdspermisjon uten lønn til maksimalt 1 år.



I kap. 1 har vi presisert at det er 10 arbeidsdager, og samboer og samboers barn er tatt med 
i opplistingen. I tillegg er lovteksten til arbeidsmiljølovens bestemmelser tatt inn.

I kap. 2 har vi presisert hva som legges i permisjon utover året med sykepenger. Dette er 
gjort for å presisere at arbeidsgiver også i perioden etter at sykepengene er stoppet har et 
oppfølgingsansvar for den sykemeldte. Det er også forsøkt tatt hensyn til at ved enkelte 
diagnoser ser vi at det oftere og oftere er et langt behandlingsløp før den sykemeldte kan 
gjeninntre i stillingen.

I kap. 3 er det kun en presisering av at det etter hvert blir mer og mer vanlig med ulike 
bisettelses- og begravelsesformer, og at arbeidsgiver må utvise fleksibilitet.

I kap. 4.4 er det gjort tilpasning til HTA bestemmelser.

I kap. 5.1 er det gitt en presisering av dagens bestemmelser, og tilpasset antall dager i kap. 
5.2.

I kap. 5.2 er det presisert hva som ligger i bestemmelsen.

I kap. 5.3 er det presisert hva som ligger i bestemmelsen.

I kap. 6 presiseres bestemmelsen i arbeidsmiljøloven

I kap. 7 har vi lagt inn et tillegg til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-2, 4.ledd, punkt b 
og c som gir en mulighet til å innvilge permisjon uten lønn.

I kap. 8 er det presisert at begge foreldrene ikke kan innvilges permisjon med lønn for det 
samme tidsrommet med den samme begrunnelsen. Den samme presiseringen er gjort i kap. 
9 – Første skoledag

I kap. 11 er det gjort noen kosmetiske presiseringer, det er presisert leders ansvar for å kreve 
refusjon fra det organet den ansatte med permisjon skal møte i. I tillegg er setningen om 
møtedeltakelse på fridager tatt ut. En slik bestemmelse hører eventuelt hjemme i 
godtgjørelsesreglementet for politikere. I pkt. 11.4 vises det i tillegg til heftet 
Tillitsvalgtordningen i Nesset kommune der fagforeningene og arbeidsgiver har blitt enige om 
de tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

I kap. 13 – Overgang til annen stilling ønsket Administrasjonsutvalget at det skulle være 
ytterligere innskjerping. De ønsket ikke at oppstart av egen næringsvirksomhet skulle gi rett 
til permisjon. I tillegg er det endret i pkt. som beskriver tilrettelegging på grunn av 
helsemessige årsaker. Her kommer bestemmelsen i folketrygdlov og arbeidsmiljøloven inn 
og regulerer dette. I pkt. 13.4 ønsket utvalget at det kun skulle gis permisjon for overgang til 
annen stilling dersom dette var et engasjement, og med en maksgrense på 1 år.  

Tilbakemelding fra fagorganisasjonene Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet er slik:

13.3: Denne ønsker de å beholde. Den er sjelden i bruk, men den kan gi en mulighet for nye 
arbeidsplasser. 
13.4: Her ønsker fagorganisasjonene at slik permisjon, etter grundig grunngiving og bruk av skjønn, 
kan gis for ett år i gangen, maksimalt 2 år.

I kap. 14 (tidligere kap. 13) er bestemmelsene om permisjon for etter- og videreutdanning 
tilpasset slik at det skal være noen lunde like vilkår uansett om man er ansatt i 



undervisningssektoren eller ikke. Utgangspunktet for bestemmelsen ligger knyttet opp mot 
tidligere vedtatte permisjonsregler knyttet opp mot den statlige ordningen der staten 
finansierer 50 % av utgiftene til utdanningen, mot at kommunen tar 25 % og studenten selv 
bærer 25 %. 

I pkt. 14-6 er det gjort en presisering av hva som regnes som tjenesteoppdrag. 

I 14-8 er det presisert at eksamen over flere dager må regnes som en eksamen. 

I pkt. 14-9 er det forsøkt med en tilpasning til det øvrige permisjonsreglementet.

I nytt pkt. 15 blir det klargjort hvordan man håndterer saker der ansatte får forespørsel om å 
holde foredrag hos eksterne. 

I nytt pkt. 16 er bestemmelsene om lønn under avtjening av verneplikt tatt inn.

I fleksitidsbestemmelsene er det gjort en presisering i forhold til leders ansvar med å holde 
kontroll på den enkeltes opparbeidelse av fleksitidstimer.

Merk: Nummereringen i dokumentet er endret på grunn av nye punkt i reglementet. 

Vurdering

Fremlagt reglement er bedre tilpasset dagens situasjon enn det reglementet som gjelder pr. i 
dag. Det skal også være enklere å håndtere for den enkelte leder med personalansvar og 
bedre å forholde seg til for den enkelte ansatte.

Økonomiske konsekvenser

Endringer i reglementet skal i utgangspunktet ikke ha noen direkte økonomiske 
konsekvenser som dagens reglement ikke har. 

Betydning for folkehelse
Fornøyde ansatte skal i utgangspunktet være en positiv faktor også sett i et 
folkehelseperspektiv



Ny behandling i Administrasjonsutvalget 25 september 2013
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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, inntil ett år, 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 har 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.
Dersom permisjon uten lønn blir innvilget for et tidsrom utover 1 måned, blir vedkommende utmeldt av 
pensjonsordningen. I så fall får arbeidstakeren tilbud om frivillig medlemskap etter de reglene som gjelder i de 
respektive pensjonsordningene. Dette tilbudet blir sendt direkte fra pensjonsselskapet.

0.4 Avgrensinger 
Hel, eller delvis, velferdspermisjon uten lønn, som ikke er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser, avgrenses 
til maksimalt 1 2 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). Ordningen 
gjelder også samboer og samboerens barn. 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 det innvilges uførepensjon holdes stillingen åpen for arbeidstakeren i inntil ett år fra 
sykepengeperiodens utløp 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. folketrygden.
SPK og KLP sender rutinemessig melding til arbeidsgiver om vedtak i uførepensjonssaker. Postmottak sender 
kopi til arbeidstakers leder og til økonomiavdelingen. Vedkommende sin leder/enhetsleder skal være mottaker av 
slik informasjon, med kopi til økonomiavdelingen og personalsjef. 

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 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 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 inntil 3 dager. I tillegg kan det innvilges fri med lønn til nødvendige reisedager. Permisjonen er 
avgrenset til i alt 5 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.



  

NESSET KOMMUNE

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
Ammefri gis etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt HTA kap. 8.3.4. 
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 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 etter grunngitt søknad når årsaken er at barnet har en kronisk sykdom, eller har nedsatt 
funksjonsevne.  

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

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 skal denne forevises til leder sammen med 
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permisjonssøknaden. Sensitive opplysninger kan sladdes av søker. Fastsatt/avtalt fremmøtetidspunkt må alltid gå 
frem av søknaden. Kopi av innkalling legges ved søknaden. (Sensitive opplysninger på innkallingen kan 
sladdes). Det tas hensyn til nødvendig reisetid.

For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt.5.1 og 5.2

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.

b) Det kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 uker pr. år når det foreligger en begrunnet søknad. 
Begrunnelse for å få permisjon uten lønn kan for eksempel være behov for fri til å følge foreldre og/eller
ektefelle til sykehus for behandling eller kontroll. Det kan også innvilges permisjon uten lønn for å være hjemme 
eller på sykehus/institusjon med alvorlig sykt familiemedlem der bestemmelsene i pkt. 1 ikke kommer til 
anvendelse. 

7 - Permisjon uten lønn

I spesielle tilfeller, som f.eks. ved sykdom i nær familie eller følge forelder eller voksne barn til lege/sykehus, 
som ellers ikke gir rett til permisjon, 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.
gjelder bestemmelsen for en av foreldrene i samme tidsrom.

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. gjelder bestemmelsen for en av foreldrene for samme tidsrom.
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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.

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, blir gitt permisjon med inntil 10 (12) dager pr. år, 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.  

Møtedeltakelse på fridager/fritid gir ikke rett til kompensasjon for tapt fritid.
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 med 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.
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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. Ordningen gjelder også for ledere.

13 – Overgang til annen stilling

13.1 Overgang til annen kommunal stilling
Permisjon for overgang til annen kommunal stilling, i egen kommune, kan gis for inntil 2 år. Det er en 
forutsetning at stillingen en går over i er et engasjement / vikariat. Det er ikke anledning til å holde på flere faste 
stillingshjemler samtidig.

13.2 Annet arbeid på grunn av helsemessige årsaker
Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har regler som omhandler plikten til å tilrettelegge arbeidet når 
arbeidstaker blir syk og får redusert sin arbeidsevne.
Arbeidstakere som av helsemessige årsaker har behov for, eller ønsker, annet arbeid i virksomheten kan gis 
permisjon fra sin faste stilling i inntil 12 mnd. Innen permisjonstidens utløp skal det vurderes om arbeidstakeren 
kan få utvidet permisjon dersom dette anses som nødvendig ut fra arbeidstakerens helsemessige situasjon.

13.3 Overgang til egen næringsvirksomhet
Arbeidstaker kan få full, eller delvis permisjon, i inntil 1 år for overgang til egen næringsvirksomhet. Slik 
permisjon innvilges uten lønn.

13.4 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 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 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 og 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.
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14-3 Utdanningspermisjon for undervisningspersonale

Reglement for permisjon og støtte til lærere i tilknytning til videreutdanning med statlig medfinansiering etter 
modell 50 – 25 – 25 (stat-kommune-lærer) 

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 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. De som innvilges permisjon etter dette reglementet har rett på 
permisjon med lønn for (50 % + 25 %) 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. Rektor og lærer samarbeider om å 
tilpasse læreren sin arbeidsplan i henhold til innvilga permisjon. 

5. Finansieringsordningen 50 - 25 - 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 % 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, 25 % av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der læreren kan velge å være i 
jobb 1/4 av studiet. 

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. 
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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 økt 
kompetanse. Etter grunngitt søknad i tråd med arbeidsplassen sin vedtatte kompetanseplan, kan arbeidstaker med 
fast tilsetting, som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, 
innvilges hel eller delvis permisjon med lønn i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. 

1. Enhetsleder lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristene til 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 på
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, 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 bestemmelsene i 
pkt. 1-3 vil få dekket 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. 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. 

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. 
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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. Dersom søker ikke blir blant de prioriterte som får permisjon med lønn etter pkt. 3, men likevel ønsker å 
opprettholde søknaden, kan det innvilges permisjon uten lønn dersom dette ikke medfører økte kostnader for 
enheten i form av ekstra lønnsutgifter til vikarer etc. I slike tilfeller regnes det ikke bindingstid etter avlagt 
eksamen eller avslutning av studiet. 

13. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver. 

15 - Reglement for div. kompetanseutvikling for ansatte i Nesset kommune 

Alle kompetansetiltak som Nesset kommune støtter/iverksetter skal ha utgangspunkt i 

kommunens/enhetens behov for kompetanse. 
1. 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 
arbeidsgiveren de siste to år, innvilges hel eller delvis permisjon med lønn i inntil tre år for å 
delta i organiserte utdanningstilbud. I et heltidsstudium dekker kommunen lønn for en dag pr. 
uke, 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 (60 studiepoeng) gir 20 % permisjon. Tas en årsenhet over 2 år, blir 
det 10 % permisjon pr. år. 

2. Dersom det melder seg flere studenter enn det enheten har budsjettert med, velger ledelsen, 
etter drøftinger med berørte arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det 
legges vekt på enhetenes/kommunenes behov, lokale planer, sentrale føringer og andre 
relevante forhold. 

3. Den som får kommunal støtte til etter- og videreutdanning må evt. forplikte seg til å lede et 
nettverk som evt. er et tiltak i kommunens kompetanseutviklingsplan. Det skjer evt. i 
arbeidstida. 

4. Etterutdanning som gir uformell kompetanse utløser dekning av dokumenterte utgifter og fri 
på kursdager/samlinger så sant det er i henhold til punkt 1. I spesielle tilfeller kan frikjøp 
utover dette vurderes. 

5. Videreutdanning med formell kompetanse gir rettigheter som i punkt 4.
6. Bindingstida etter endt utdanning er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år. 
7. Støtten til videreutdanning kan kreves tilbake dersom mottaker slutter i kommunen før 

bindingstida er ute, eller utdanninga ikke blir gjennomført. 
8. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver. 
9. Ellers gjelder reglene i lokal arbeidstidsavtale, kommunens permisjonsreglement og 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

14 - 5 Bindingstid
Den enkelte arbeidstaker som innvilges permisjon med lønn skal ha bindingstid tilsvarende innvilget 
permisjonstid, men allikevel ikke lenger enn to år. 

Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden 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 allikevel 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.
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14 - 6 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 -7 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 - 8 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 - 9 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. 

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 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 for at ansatte skal drive med kursvirksomhet 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 ihht. 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

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

Avregningsperioden er 1. januar – 31. desember.
Det kan overføres En har lov til å føre over 52,5 plusstimer (7 arbeidsdager) eller 15 minustimer 
(2 arbeidsdager) til neste avregningsperiode. ”Skyldig” tid utover 15 minustimer fører til trekk i lønn. Opptjent 
tid ut over 52,5 timer blir kuttet 1. januar uten kompensasjon. 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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Rådmannens innstilling

Veiledningshefte til bruk i ansettelsessaker datert 29. september 2013 vedtas

Saksopplysninger

Ved alle ansettelser i kommunen er målet å få ansatt den av søkerne som totalt sett er best kvalifisert 
for stillingen. Det stilles en rekke krav til saksbehandlingen i ansettelsessaker, iht. lover og 
tariffavtaler. Det er likevel viktig med en rask saksbehandling og beslutning. De best kvalifiserte søker 
har størst muligheter på et åpent arbeidsmarked. De formelle krav som må oppfylles og de vurderinger 
som må foretas i ansettelsessaker, stiller krav til en profesjonell personalforvaltning. Kravene til 
kvalitet og profesjonalitet i ansettelsesprosessen er like viktig ved ansettelse i deltidsstillinger som ved 
heltidsstillinger, og ved innleie av vikarer. Dette fordi deltidsstillinger gir rettigheter til større stilling, 
og det er derfor viktig at man i utgangspunktet rekrutterer den best kvalifiserte søker. Personer som 
blir engasjert inn i vikarstillinger blir i mange tilfeller værende så lenge i vikariater at de til slutt har 
rett på fast ansettelse. 

Hovedregelen er at stillinger lyses ut eksternt. Ekstern utlysning gir det bredeste nedslagsfeltet og 
størst mulighet for å nå de best kvalifiserte søkerne. Slik utlysning harmonerer best med 
likhetsprinsippet i forvaltningen. Det styrker også tilliten til forvaltningen gjennom kontroll av at alt 
går riktig for seg. 

Det er visse unntak fra hovedregelen om ekstern utlysing. Etter HTA (Hovedtariffavtalen) kap.1 § 2 
punkt 2.3 skal det ved ledighet i stilling, og før den lyses ut eksternt, vurderes hvorvidt deltidsansatte 
kan få utvidet arbeidsforholdet inntil 100 % stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. 
I så fall skal den ledige stillingen lyses ut internt. Det kan lyses ut internt bare ved berørt enhet hvis 
dette dreier seg om utviding av stilling og at en kombinasjon av flere stillinger fra andre enheter i 
praktisk ikke er naturlig. Denne rettigheten er også hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-3. 



Vurdering

Ved å samle de viktigste bestemmelsene i et hefte vil selve ansettelsesprosessen i den enkelte enhet 
være sikret en god saksgang. Alle ansettelser er i utgangspunktet en millioninvestering for kommunen. 
Derfor er det viktig at prosessen rundt en ansettelse går riktig for seg, og den best kvalifiserte søkeren 
blir den som får tilbudet om jobb. Samfunnet stiller store krav til kommunen som tjenesteyter, og for 
at kommunen skal kunne levere de beste tjenestene er det viktig å finne den best kvalifiserte søkeren 
til å yte denne tjenesten. Overfor alle som søker jobb i kommunen er det viktig at vi følger lov og 
avtaleverk slik at ingen blir urettmessig forbigått, og kommunen foretar ansettelsene på feil grunnlag. 

Økonomiske konsekvenser

Ved for lang saksbehandlingstid, eller beslutninger på feil grunnlag kan en ansettelse medføre ekstra 
kostnader for kommunen. På den annen side er det en god investering å få ansatt rett person på rett 
plass. 

Betydning for folkehelse
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”RETT PERSON PÅ RETT PLASS”

29.september 2013
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Nesset kommune 

1. Innledning
Ansettelsesreglementet gjelder for Nesset kommune. Ansettelsesreglementet er et dokument i 
tråd med intensjonene og verdigrunnlaget som legges til grunn for utøvelse av en moderne 
arbeidsgiverpolitikk.

Hensikt:
- ensartet bestemmelser/saksbehandling i henhold til lov og avtaleverk
- tilby et tilgjengelig verktøy for bruk i ansettelsesprosessen
- ha kvalitet og ryddighet i ansettelsesprosessen
- profesjonell personalforvaltning.

Ved alle ansettelser i kommunen er målet å få ansatt den av søkerne som totalt sett er best 
kvalifisert for stillingen. Det stilles en rekke krav til saksbehandlingen i ansettelsessaker, iht. 
lover og tariffavtaler. Det er likevel viktig med en rask saksbehandling og beslutning. De best 
kvalifiserte søker har størst muligheter på et åpent arbeidsmarked. De formelle krav som må 
oppfylles og de vurderinger som må foretas i ansettelsessaker, stiller krav til en profesjonell 
personalforvaltning. Kravene til kvalitet og profesjonalitet i ansettelsesprosessen er like viktig 
ved ansettelse i deltidsstillinger som ved heltidsstillinger, og ved innleie av vikarer. Dette 
fordi deltidsstillinger gir rettigheter til større stilling, og det er derfor viktig at man i 
utgangspunktet rekrutterer den best kvalifiserte søker. Personer som blir engasjert inn i 
vikarstillinger blir i mange tilfeller værende så lenge i vikariater at de til slutt har rett på fast 
ansettelse. 

Hovedregelen er at stillinger lyses ut eksternt. Ekstern utlysning gir det bredeste 
nedslagsfeltet og størst mulighet for å nå de best kvalifiserte søkerne. Slik utlysning 
harmonerer best med likhetsprinsippet i forvaltningen. Det styrker også tilliten til 
forvaltningen gjennom kontroll av at alt går riktig for seg. 

Det er visse unntak fra hovedregelen om ekstern utlysing. Etter HTA (Hovedtariffavtalen) 
kap.1 § 2 punkt 2.3 skal det ved ledighet i stilling, og før den lyses ut eksternt, vurderes 
hvorvidt deltidsansatte kan få utvidet arbeidsforholdet inntil 100 % stilling dersom 
vedkommende er kvalifisert for stillingen. I så fall skal den ledige stillingen lyses ut internt. 
Det kan lyses ut internt bare ved berørt enhet hvis dette dreier seg om utviding av stilling og 
at en kombinasjon av flere stillinger fra andre enheter i praktisk ikke er naturlig. Denne 
rettigheten er også hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-3. 

Ansettelsesmyndigheten i Nesset kommune er delegert til rådmannen. Jfr. 
Delegasjonsreglementet pkt. 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet
Som øverste administrative leder har rådmannen personalansvar/arbeidsgiveransvar i hele kommunens 
organisasjon. Myndighet som er delegert til rådmannen omfatter: 

 myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår i alle
stillinger. Dette gjelder også myndighet til å dispensere fra kravet om pedagogisk utdannelse.

 fatte avgjørelser i alle personalsaker, herunder å fastsette bemanningsplaner innenfor
vedtatte budsjettrammer, utlyse stillinger og innvilge permisjoner.

 tilstå bil-, telefon og andre godtgjørelser i henhold til kommunens reglement
 føre forhandlinger og tegne protokoller med arbeidstakerorganisasjonen
All myndighet innen arbeidsgiverområdet skal for øvrig utøves i henhold til kommunens ulike 
reglement/retningslinjer innen personalforvaltningen/arbeidsgiverområdet, samt sentrale lover og avtaleverk, 
herunder Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.



Nesset kommune 
Rådmannen har videredelegert til enhetsledere å foreta ansettelser. Tillitsvalgte har i henhold 
til HA (Hovedavtalen) § 3-3 punkt g rett til å uttale seg om ansettelse, overflytting, opprykk 
og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. Rettigheter ut over det som fremgår 
av HA, må forhandles fram lokalt mellom fagforeningene og arbeidsgiver 
v/rådmannskontoret. Se heftet Tillitsvalgtordningen i Nesset kommune. 

2. Prosess ved ledighet
Rådmannen og enhetslederne har myndighet til å opprette, omgjøre og nedlegge stillinger. 
Det forutsettes at det er økonomiske rammer som muliggjør ny stillingshjemmel.
Husk arbeidstakerorganisasjonenes drøftingsrett jfr. HA.

2.1 Stillingsvurdering
Ved ledighet i stillinger skal vedkommende enhet vurdere følgende forhold:

 Kan oppgavene fordeles på andre arbeidstakere?
 Kan stillingen holdes ubesatt eller inndras?
 Er det aktuelt å gjøre endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser, slik at det bør 

utlyses en annen type stilling? Kan det gjøres noe med oppgavefordelingen eller kan 
det ved samarbeid med andre gjennomføres tiltak som kan redusere behovet for hele 
eller deler av stillingen?

 Kan arbeidet organiseres på en mer effektiv måte slik at behovet for stillingen 
reduseres / bortfaller?

 Kan ansatte som er overtallig i andre enheter i kommunen innplasseres?
 Kan ansatte som er under attføring, og som er kvalifisert for stillingen, innplasseres?
 Kan deltidsstillinger slås sammen blant annet som et ledd i arbeidet med å fjerne 

uønsket deltid?
 Kommunen har ikke plikt til å foreta ansettelse i ledig stilling, heller ikke om 

stillingen er utlyst.

2.2 Prosess etter stillingsvurdering
A: Stillingen inndras. Rådmannen eller enhetsleder inndrar stillingen. Denne situasjonen er 
som oftest økonomisk betinget eller at nedbemanning er foretatt som følge av redusert 
drift/effektivisering jfr. nedbemanningsrutiner. Tillitsvalgte gis uttale-/drøftingsrett til forslag 
om stillingen inndras. Arbeidsgiver beslutter.

B: Stillingen holdes vakant. Stillingshjemmelen tas ikke i bruk. Tillitsvalgte gis uttale-
/drøftingsrett til forslag om stillingen holdes vakant. Arbeidsgiver beslutter.

C: Stillingen omgjøres. Enheten må drøfte innad hvilken kompetanse det er behov for, og 
grunngi behovet for omgjøring av stilling. Tillitsvalgte gis uttale-/drøftingsrett til forslag om 
omgjøring av stilling. Arbeidsgiver beslutter.

D: Stillingen lyses ut internt. Hovedregelen om intern utlysing finnes i HTA: Ved ledig 
stilling skal deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel 
stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Stillingsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon utarbeides av enheten. Annonsetekst kvalitetssikres sammen med 
personalsjef. Utlysing av stillinger gjøres som oppslag på tjenestestedene eller på kommunens 
intranett. Søknader skal sendes elektronisk. Elektronisk søknad benyttes som utvidet 
søkerliste. Arbeidsgiver beslutter
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Den interne utlysningsteksten skal avklare følgende:
 Stillingsbetegnelse og stillingskode.
 Lønn etter hovedtariffavtale, eller lønn etter avtale
 Stillingens hovedarbeids- og ansvarsområde.
 Krav til utdanning og erfaring, personlige egenskaper. Evt. krav om førerkort/disponering 

av egen bil, legeattest, politiattest mv.
 Om stillingen kan deles/sammenslås med annen deltidsstilling.
 Utlysingen skal som hovedregel være kjønnsnøytral.
 Følgende tekst skal tas med i intern kunngjøring: Søkere som vil påberope seg 

fortrinnsrett til stilling må angi dette i søknaden.
 Kommunens verdigrunnlag skal fremgå av utlysningsteksten.
 Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser reglement 

og gjeldende tariffavtaler.
 Opplysninger om hvem i kommunen som kan gi ytterligere informasjon om stillingen.
 Søknadsfrist og adresse. Vanlig med tre uker fra utlysing. Ikke kortere frist enn 14 dager.
 Så langt det er mulig skal vi unngå kunngjøring i ferieperioder.

Hvem kan søke på interne utlysinger
 Aml § 14-1 ”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i 

virksomheten”. Dette blir definert som en lovfestet plikt til intern utlysing. Og denne 
interne utlysingen gjelder da altså alle som kan defineres som arbeidstaker i virksomheten, 
også vikarer og andre midlertidige. 

E: Stillingen lyses ut eksternt.
Hovedregelen er at alle kommunale stillinger lyses ut eksternt.
 Stillingsbetegnelse og stillingskode.
 Lønn etter hovedtariffavtale, eller lønn etter avtale
 Stillingens arbeids- og ansvarsområde.
 Krav til utdanning, erfaring/arbeidspraksis, personlige egenskaper/skikkethet. Evt. krav 

om førerkort/disponering av egen bil, legeattest, politiattest mv.
 Om stillingen kan deles/sammenslås med annen deltidsstilling. 
 Utlysingen skal som hovedregel være kjønnsnøytral.
 Bekreftede attestkopier/vitnemål sendes på anmodning fra arbeidsgiver med vanlig post, 

eller leveres ved intervju.
 Be om at referanser oppgis i søknaden.
 Kommunens verdigrunnlag skal fremgå av utlysningsteksten. 
 Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser reglement 

og gjeldende tariffavtaler.
 Opplysninger om hvem i kommunen som kan gi ytterligere informasjon om stillingen.
 Følgende tekst skal tas med i ekstern kunngjøring: Interne søkere som vil påberope seg 

fortrinnsrett må angi dette i søknaden.
 Generelle, utfyllende opplysninger om kommunen brukes i hovedsak bare når vi lyser ut i 

fagtidsskrift eller i riksdekkende aviser.
 Søknadsfrist og adresse. Vanlig med tre uker fra utlysing.
 Så langt det er mulig; unngå kunngjøring i ferieperioder.
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Hvor bør stillingen utlyses?
Personalsjef koordinerer utlysningstekster, og setter dem inn i fellesannonse i lokalpressen og 
på NAV sine nettsider når enhetsleder ber om at det skal lyses ut. Fullstendig utlysningstekst 
legges ut på hjemmesida, mens forkortet utgave legges ut i media med henvisning til 
hjemmesida. Enheten bærer selv kostnadene, ved fellesutlysning deles kostnadene på antall 
stillinger. Søknader skal sendes elektronisk. Elektronisk søknad benyttes som utvidet 
søkerliste.

3. Ansettelsesprosessen
3.1 Lokal ansettelse ved enheten etter delegert myndighet:
Alle enheter skal foreta ansettelse lokalt. Personalsjef bistår enhetene i ansettelsesprosessen. 
En ansettelse skjer på følgende måte:

 Ved ledighet i stilling skal arbeidsgiver orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte ved enheten med 
på råd om stillingen skal utlyses eller om den kan stå vakant, inndras, omgjøres, lyses ut 
internt eller eksternt jfr. punkt 2.2 ovenfor.

 Alle utlyste stillinger skal ha en stillingshjemmel. Det henvises til stillingshjemmel i 
utlysningen. (ikke satt i system i Nesset) Ekstern eller intern utlysning avgjøres av ledelsen. 
Ledelsen utarbeider utlysningstekst som oversendes personalsjef til kvalitetssikring og 
utlysing. Det sendes kopi av utlysningen til aktuelle fagforeninger.

 Etter søknadsfristen utløp sender Servicekontoret utvidet søkerliste til enheten for videre 
arbeid, og til aktuelle arbeidstakerorganisasjoner til uttalelse. Uttalelse fra fagforeningene 
sendes via servicekontoret som legger disse inn i riktig saksmappe i kommunens arkivsystem. 
Dersom annet ikke er angitt er frist for å avgi uttalelse en uke etter oversendelse. Søkerne gis 
elektronisk melding om at søknad er mottatt.

 Enhetsleder velger ut kandidater til intervju. Intervjupanelet består av enhetsleder og / eller 
nærmeste leder. Fagforeningene skal få tilbud om å delta på intervju. Personalsjef vil kunne 
bistå i intervjuprosessen ved ansettelse av spesielle fagstillinger.

 Ansettelsen gjøres av enhetsleder. 

3.2 Sentral ansettelse ved rådmannskontoret og ansettelse av enhetsleder:
 Ved ledighet i stilling skal arbeidsgiver orientere, drøfte og ta de HTV med på råd om 

stillingen skal utlyses eller om den kan stå vakant, inndras, omgjøres, lyses ut internt eller 
eksternt jfr. punkt 2.2 ovenfor.

 Ekstern eller intern utlysning avgjøres av rådmannen. Det utarbeides utlysningstekst som 
oversendes personalsjef til kvalitetssikring og utlysing. 

 Servicekontoret oversender utvidet søkerliste til rådmannskontoret for videre arbeid og til 
aktuelle arbeidstakerorganisasjoner til uttalelse. Uttalelse fra fagforeningene sendes via 
servicekontoret som legger disse inn i riktig saksmappe i kommunens arkivsystem. Frist for å 
avgi uttalelse er 1 uke. Søkerne gis elektronisk melding om at søknad er mottatt.

 Rådmannen velger ut kandidater til intervju. Intervjupanelet består av rådmannen og 
personalsjef. Fagforeningene skal få tilbud om å delta på intervju.

3.3 Engasjement i vikariat
 Vikariater over 6 mnd. skal som hovedregel lyses ut.
 Enhetsleder kan engasjere inntil 6 mnd. uten utlysning.
 Enhetsleder er ansvarlig for intervju, utarbeidelse av arbeidsavtale og personalmelding.
 Jfr. kvalifikasjonskravet i HTA § 2.
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3.4 Ansettelsesvedtak
Saken avsluttes ved vedtak i lokal ansettelse og/eller sentral ansettelse. Det skrives møtebok fra møtet 
som grunnlag for arbeidsavtale. Ansettelsesmyndigheten er ansvarlig for føring av møtebok. 
Enhetsleder er ansvarlig for utsendelse av arbeidsavtale. Ansettelsesmyndigheten kan vedta at 
ansettelse ikke skal foretas, men at stillingen skal lyses ut på nytt. Når en stilling lyses ut for 2. gang, 
skal dette stå i utlysningsteksten. Det kan forekomme at ansettelse ikke kan skje i henhold til utlysing. 
Dette kan skyldes flere forhold og kan for eksempel være

 overtallighet i en enhet/virksomhetsområde som medfører omplassering.
 vedtak som medfører innplassering i forbindelse med intern attføring.
 innplassering som følge av at kommunen må ta arbeidsgiveransvar som følge av inntak i strid 

med AML § 14-9.
 fortrinn til ny ansettelse jfr. aml. § 14-2 og 14-3.

Dersom det ikke er foretatt ansettelse etter utlysningsteksten, skal søkerne ha skriftlig melding om 
dette.

3.5 Godkjenning av kompetanse
Arbeidstakeren skal legge fram originaldokumenter som viser kompetanse, godkjenninger,
autorisasjon, ansiennitet, lisens eller lignende slik at kompetansen kan fastslås og lønn
beregnes. Det er enhetsleder eller den denne har delegert ansvaret til som er ansvarlig for å kontrollere 
at søkeren har den oppgitte kompetansen, og at dokumentasjon på dette blir fremlagt. 

3.6 Etterarbeid
Bindende arbeidsavtale er ikke gjort før den ansatte har mottatt skriftlig tilbud, og har akseptert 
tilbudet. Arbeidsavtalen sendes i 2 eksemplarer, hvorav det ene eksemplaret skal underskrives og 
returneres til Servicekontoret. Det skal gis 10 dagers svarfrist. Når den som er ansatt takker ja til 
stillingen, er bindende arbeidsavtale gjort. Det opprettes personalmappe i ePhorte på den som er 
ansatt. Enhetsleder / ansettelsesmyndighet settes som kopimottaker. Det skal sendes melding til de 
øvrige søkere om at stillingen er besatt. Attester og vitnemål returneres ikke. Takker den som får 
tilbudet nei til stillingen, gis tilbudet til 1. vara. Dersom det ikke satt opp vara til stillingen, eller det 
etter ny vurdering av søkergrunnlaget ikke finnes vara til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt.

3.7 Tiltredelse:
Nærmeste leder avtaler tiltredelsesdato. Det er viktig at lederen og arbeidsplassen er godt forberedt på 
å ta imot den nyansatte, og at det er avsatt tid til introduksjon. I introduksjonen skal den ansatte gjøres 
kjent med de regler og bestemmelser som berører arbeidsforholdet. Det er lederens ansvar å sende 
personalmelding til økonomiavdelingen. For stillinger som krever politiattest skal tilfredsstillende 
attest fremlegges før personen tiltrer stillingen. Dette gjelder stillinger i skole, barnehage, SFO og 
andre stillinger der man arbeider direkte med barn og unge. Det er et vilkår i arbeidsavtalen at 
tilfredsstillende politiattest er fremlagt for å få jobben. 

Lederen er også ansvarlig for at alle tilganger til nødvendige dataprogrammer er i orden når den 
nyansatte tiltrer stillingen. (Bruk innmeldingsskjema – under utarbeidelse). Tildeling av nøkler og 
eventuell telefon og/eller bærbar PC / Ipad skal også være i ordnet ved tiltredelse. Slikt utstyr tildeles
etter fastsatte kriterier. 
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4. Ansettelse av personell i skoler, SFO og barnehager
Ansettelse skjer som hovedregel en gang i året. Ansettelse av pedagogisk personell skjer etter 
egen lov og eget avtaleverk, men med samme intensjon og praksis som øvrig personell inkl. 
fagarbeidere og assistenter. Ansettelse skjer ved de enkelte enhetene. Dette kan årlig også 
organiseres med et utvalg av enhetsledere. Ansettelse av pedagogisk personell og annet 
personell skjer i to parallelle prosesser. Ansettelser utenom den årlige ansettelsesprosessen 
skjer etter punkt 3.1.

4.1 Tidsplan for årlig ansettelse av personell i skoler, SFO og barnehager
 Søknader om hel/delvis permisjon fra stilling.

Søknad sendes enhetsleder. Ansatte som vet at de ønsker redusert stilling oppfordres til å søke 
innen 1. mars. Enhetsleder behandler søknaden og gjør vedtak ca. 15. mars. Ansatte som etter 
lov og avtaleverk har rett til reduksjon av stilling må likevel få søknaden behandlet selv om 
den kommer på et annet tidspunkt i året. 

 Utlysning / ansettelse ca.15. april   
Enhetsleder utarbeider utlysningstekst som oversendes personalsjef til kvalitetssikring og 
utlysing. Enhetsleder sender også utlysningsteksten til berørte fagforbund, jf punkt 2.2 E. 
Servicekontoret oversender utvidet søkerliste til enheten for videre arbeid og til aktuelle 
arbeidstakerorganisasjoner til uttalelse. Frist for å avgi uttalelse er en uke. Søkerne gis 
elektronisk melding om at søknad er mottatt.

 Samordningsmøter før intervju/ansettelse ca. 25. mai
Intervju i perioden 25. mai til 20. juni

 Møte i sentral ansettelse Ferdig innen 20. juni
Saken avsluttes ved vedtak i sentral ansettelse. Det skrives møtebok fra møtet som grunnlag 
for ansettelsesbrev. Enhetsleder er ansvarlig for føring av møtebok. Enhetsleder er ansvarlig 
for utsendelse av ansettelsesbrev og arbeidsavtale. Siste kompletteringsmøte i sentral 
ansettelse skjer en uke før skolestart. Samordningsmøter legges inn ved behov. Kunngjøring 
må i tillegg til vanlige undervisningsstillinger/fagarbeider- og assistentstillinger også omfatte 
stillinger for morsmålslærere i grunnskolen.

Prosedyren gjelder også stillinger i voksenopplæringa.
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5. Noen sentrale punkter i ansettelsesprosessen
5.1 Ansettelse etter utlysningstekst
Utvelgelse av søkere kan være en vanskelig prosess. I første rekke skal det tas hensyn til 
søkerens kvalifikasjoner. Med dette menes teoretisk og praktisk utdanning, samt skikkethet 
for stillingen / personlige egenskaper. Utvelgelsen skal skje ut fra det generelle saklighetskrav 
for forvaltningsvedtak. I ansettelsessaker innebærer det at det skal tas sikte på å finne frem til 
den søker som synes å være best egnet for stillingen. Den stillingsbeskrivelse og de 
kvalifikasjonskrav som er fastsatt i utlysningsteksten, er bindende for ansettelsesorganet (Vær 
derfor nøye med å utforme stillingsannonsen slik at du får de søkere du er ute etter, og har 
muligheten til å foreta en saklig kvalifikasjonsvurdering av opp i mot kravene til stillingen). 
Prinsippet om moderat kjønnskvotering (dvs. når søkere av begge kjønn står 
kvalifikasjonsmessig likt og kvinner er underrepresentert) samt ansiennitetsprinsippet (dvs. 
når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst 
tjeneste i kommunen) er avtalefestet i Hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.2.

5.2 Intervju
Det skal foretas intervju til alle faste stillinger, og til vikariat med over 6 mnd. varighet. Det 
bør også foretas intervju ved ansettelse under 6 mnd. spesielt, der det er utsikt til 
forlengelse/fast ansettelse. Enhetsleder er ansvarlig for intervjuprosessen. Personalsjef kan 
bistå i intervjuprosessen dersom enhetsleder ønsker det. 

5.3 Generelle ansettelsesvilkår
Arbeidstakeren ansettes i kommunen, for tiden ved den enkelte enhet, på de lønns- og
arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og
tariffavtaler. Arbeidstakeren må finne seg i forandringer i sitt ansvars- og arbeidsområde som 
ligger innenfor stillingens grunnpreg når dette er saklig begrunnet. Arbeidstakeren ansettes 
skriftlig med en prøvetid på 6 måneder i samsvar med Hovedtariffavtalens kap. 1 § 3.2.2. 
Ansettelsesmyndigheten kan frafalle vilkåret om prøvetid i særskilte tilfeller. I prøvetiden 
gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist i samsvar med bestemmelser i Hovedtariffavtalen kap. 1 § 
3.2.2. I prøvetiden følges ” Retningslinjer for enhetsledere og kontaktpersoner som får nye 
medarbeidere på sin enhet/avdeling.” Eventuell vurdering om oppsigelse i prøvetid drøftes 
med personalsjef snarest mulig.

5.4 Ansettelse uten kunngjøring
Ledig stilling trenger ikke kunngjøres når:

 det som et ledd i en intern attføring er aktuelt å foreta omplassering av en arbeidstaker.
 det gjelder inntak av vikarer og sesonghjelp for et tidsrom av inntil 6 mnd.
 det gjelder fast ansettelse av vikarer / midlertidig ansatte etter raml § 14-9.
 det foretas en intern omplassering / omdisponering av egne ansatte
 etter avtale med berørt arbeidstakerorganisasjoner

5.5 Midlertidige ansettelser
Det skal alltid på forhånd gjøres en vurdering om det er hjemmel til å foreta midlertidig 
ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9. I alle arbeidsavtaler skal det henvises til 
lovhjemmelen for dette. Ved ansettelse etter aml § 14-9 skal personalsjefen konfereres.

5.7 Prosjektstillinger
Prosjektstillinger skal ha en startdato og en sluttdato. Oppgavene skal avvike fra ordinære
driftsoppgaver, jfr. aml § 14-9. Prosjekteier kan bemanne prosjektstillinger internt uten
utlysning.



Nesset kommune 

6. Tildeling av hjemler som fastlege og 
driftsavtalehjemmel for fysioterapeut

Tildelingen av hjemmel som fastlege og driftsavtalehjemmel for fysioterapeut skjer av eget 
tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består av rådmannen, personalsjef, enhetsleder og berørt 
fagforening (kan være ekstern). Saksbehandlingen skjer ellers som ved lokal ansettelse. Det 
bemerkes at her gjelder eget avtaleverk vedrørende uttalelse og vektlegging før tildeling. Se 
forøvrig eget avtaleverk vedrørende saksbehandling. Tildeling er et enkeltvedtak med 
klagerett.

7. Høringsinstanser i ansettelsessaker:

 Pedagogisk personell barnehage og SFO: Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta

 Pedagogisk personell skole: Utdanningsforbundet

 Sykepleiere / vernepleiere /
barnevernspedagoger/miljøterapeuter: Sykepleierforbundet, Delta, FO og Fagforbundet.

 Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 
og helsefagarbeidere: Fagforbundet og Delta.

 Merkantilt personell: Fagforbundet og Delta.

 Teknisk personell: NITO, Naturviterne, Delta og Fagforbundet.

 Sosionomer: FO, Delta og Fagforbundet.

 Fagarbeidere og assistenter: Delta og Fagforbundet.

 Fysioterapeuter og ergoterapeuter: Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet.

 Ledere: Konkret vurdering fra sak til sak.

 Annet personell: Konkret vurdering fra sak til sak.
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8 Retningslinje ved ansettelse av utenlandske 
arbeidstakere

8.1. Formål
 Sikre at kommunen som arbeidsgiver har gode og trygge ansettelsesforhold for 

utenlandske arbeidstakere
 Sikre at kommunen følger gjeldende lovverk ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere
 Unngå at utenlandske arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske 

arbeidstakere (unngå sosial dumping)
 Bidra til at ledere lettere kan informere utenlandske arbeidstakere om rutiner, lovverk og 

hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Nesset kommune

8.2. Omfang
Retningslinjen skal gjelde for alle enheter i Nesset kommune ved ansettelse av utenlandske 
arbeidstakere, også når kommunen er oppdragsgiver.

8.3. Når foreligger det et ansettelsesforhold?
 Et ansettelsesforhold forutsetter en skriftlig arbeidsavtale om fast eller midlertidig 

ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven §§14-5, 14-6 og 14-9.
 Er arbeidsforholdet ment å vare mindre enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale 

utferdiges ”umiddelbart”.
 I arbeidsforhold av lengre varighet, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og 

senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet (tiltredelsen).
 Arbeidsmiljøloven § 14-6 fastsetter detaljerte regler om hva en skriftlig arbeidsavtale 

minst skal inneholde.
 Ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere med dårlige norskkunnskaper, anbefales det å 

anvende en arbeidsavtale på engelsk, eller både engelsk og arbeidstakers morsmål.

8.4. Arbeidsrettslige regler og godkjenning av kompetanse
8.4.1. Arbeidsrettslige regler
Ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere oppstår spørsmål om hvilke arbeidsrettslige 
regler som kommer til anvendelse.

Utenlandske arbeidstakere som får ansettelse i Nesset kommune, er omfattet av det samme 
regelverket som norske arbeidstakere. Arbeidstakeren er underlagt de samme rettighetene og 
er pålagt de samme pliktene som norske arbeidstakere. Alle arbeidsmiljølovens bestemmelser 
kommer således til anvendelse. Det samme gjelder bestemmelsene i ferieloven, 
likestillingsloven, diskrimineringsloven og bestemmelser om lønn m.m. Det er grunn til å 
være oppmerksom på arbeidsmiljøloven § 13-1 og diskrimineringsloven av 3. juni 2005 nr. 33 
som forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion eller livssyn. 

I den utstrekning det er tale om å ansette en arbeidstaker midlertidig, må en huske på at
vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9 må være oppfylt.

Hvis kommunen gjør bruk av private tjenester, vikarbyrå, OPS (offentlig og privat samarbeid)
og lignende må det dokumenteres at de også følger gjeldende regelverk som nevnt ovenfor og 
i tillegg Utlendingsloven med tilhørende forskrift.
Dette må også sikres gjennom anbudsrunden.
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8.4.2 Godkjenning av kompetanse
Arbeidstakeren skal legge fram originaldokumenter som viser kompetanse, godkjenning,
autorisasjon, ansiennitet, lisens eller lignende slik at kompetansen kan fastslås og lønn
beregnes. 

Utdanningsdirektoratet gir godkjenning av yrkeskvalifikasjonene for personer med utdanning 
og praksis fra andre land før de kan bli tilsatt som lærere i grunnskolen.

Arbeidsgiver skal også før tilsetting stille krav om kunnskaper og innsikt i norsk språk og
i norske samfunnsforhold og skoleforhold som er nødvendig for stillingen (fra § 14-6 i 
Forskrift til Opplæringsloven).
Statens autorisasjonskontor SAFH (enhet under Helsedirektoratet) gir profesjonsgodkjenning 
til helsepersonell. Det er 29 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert (§ 48 
første ledd i Helsepersonelloven). For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha 
profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens). Profesjonsgodkjenning innebærer en 
forhåndskontroll av skikkethet (at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter) og 
egnethet (at man har de personlige egenskaper som kreves for å være helsepersonell) før det 
gis tillatelse til å arbeide i yrket.

8.5. Oppholds- og arbeidstillatelse
Arbeidsgiver har ansvar for å sjekke at utenlandske arbeidstakere har gyldig oppholds- og
arbeidstillatelse i Norge så lenge arbeidsforholdet varer. Husk å sjekke oppholdstillatelsen 
hvis arbeidsforholdet forlenges. Arbeidstakeren har også en selvstendig plikt til å forevise 
nødvendig oppholdstillatelse dersom arbeidsforholdet forlenges.

8.5.1. Ansettelse av personer fra EØS/EFTA-land
6.1.1. Nordiske borgere kan oppholde seg og arbeide i Norge på ubestemt tid uten noen 
tillatelser (Jfr. Utlendingsloven § 5). De nordiske landene er Norge, Sverige, Finland, Island, 
Danmark, Færøyene, Grønland, Åland.

8.5.1.1. Arbeidstakere fra EØS/EFTA-området (utenom Norden) kan begynne å arbeide i 
Norge med en gang de har fått et arbeidstilbud. Arbeidstakerne har imidlertid en 
registreringsplikt så snart de har fått arbeid eller annet oppholdsgrunnlag. Først registrerer de 
seg elektronisk på nettet. Deretter møter de hos politiet for å dokumentere at de oppfyller et 
oppholdsgrunnlag (for eksempel arbeidstilbud). Meldeplikten hos politiet må skje senest 
innen tre måneder fra innreise. Utlendinger som tar arbeid utover 3 måneder må altså ha 
oppholds- og arbeidstillatelse. På www.udi.no finnes nærmere forklaring på hvordan 
utlendinger skal registrere seg. UDI har også skjemaet ”Arbeidstilbud” som arbeidsgiver skal 
fylle ut (både på norsk og engelsk). Utlendinger vil ha rett til oppholdstillatelse dersom pass 
eller det reisedokumentet de reiste inn i landet med, legges frem. Samtidig må det 
dokumenteres at søkeren er arbeidstaker og har et lønnsnivå som er tilstrekkelig til eget 
underhold. Det stilles ikke krav til type arbeid, og det er tillatt å ha flere arbeidsgivere, dog 
ikke mer enn 100 % stilling hos en arbeidsgiver. Lønns- og arbeidsvilkårene kan ikke være 
dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for 
vedkommende yrke. Som hovedregel må det dreie seg om heltidsarbeid, men flere 
deltidsstillinger som til sammen utgjør en hel stilling aksepteres på linje med heltidsarbeid. 
Arbeidsgiver har ansvaret for å gi opplysninger om lønn, inklusiv evt. tillegg. Første gangs 
oppholdstillatelse gis vanligvis for fem år.

8.5.1.2. For arbeidstakere fra Bulgaria eller Romania gjelder egne overgangsregler.
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8.5.2 Ansettelse av utlendinger fra tredjeland
– utenfor EØS/EFTA-området
For utlendinger som kommer fra land utenfor EØS/EFTA-området, fra såkalte
tredjeland, gjelder langt mer restriktive regler.

Hovedregelen er:
Søkere fra land utenfor EØS/EFTA-området må ha arbeidstillatelse for å få lov til å arbeide i 
Norge. Tillatelsen må være gitt før søkeren kommer til Norge. Tilbudet om arbeid må være 
gitt på et fastsatt skjema, og må være undertegnet av arbeidsgiver og arbeidstaker. Når det 
søkes om oppholds-/arbeidstillatelse, skal arbeidstilbudet ligge ved. Se www.udi.no skjema 
for arbeidstilbud (både på norsk og engelsk). § 23 i Utlendingsloven omhandler 
oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i Norge. Vilkårene 
er:
 Søkeren er fylt 18 år
 Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for 

bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og 
arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

 Søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet eller stillingen kan ikke besettes 
av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS/EFTA-området.

 Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er 
bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid.

 Det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde 
heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av 
stillingens art.

8.5.2.1 Arbeidsgiveren kan søke på vegne av arbeidstakeren om oppholdstillatelse
For å kunne fremme søknad om oppholdstillatelse på vegne av en utenlandsk arbeidstaker, må 
arbeidsgiver ha skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren. Fullmakt gis skriftlig enten på det 
fastsatte skjemaet for arbeidstilbud eller på et eget fullmaktsskjema. Arbeidsgiver må levere 
søknaden til politidistriktet hvor arbeidsgiver har forretningssted eller ved et av 
servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA). Arbeidstakeren må som hovedregel 
oppholde seg i hjemlandet, eller i det landet han eller hun har hatt oppholdstillatelse de siste 
seks månedene, og kan ikke reise inn i Norge før oppholdstillatelsen er blitt innvilget. 
Arbeidsgiver bør opplyse i søknaden hvor søkeren befinner seg.

8.5.2.2 Ordning med tidlig arbeidsstart
Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang
til å arbeide fram til søknaden er behandlet (Utlendingsforskriften § 1-3)
Utlendinger som har fått bekreftelse på at fullstendig utfylt søknad er levert og
at det er adgang til å begynne å arbeide hos den bestemte arbeidsgiveren før søknaden er 
behandlet, jf. § 10-4, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse inntil søknaden er ferdig 
behandlet når de er:
a) faglærte som søker tillatelse etter § 6-1 første ledd,
b) spesialister som søker tillatelse etter § 6-2
I forhold til de to grupper må følgende vilkår være oppfylt:
 kompetansen anses som relevant for stillingen det foreligger godkjenning eller 

autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller 
forskrift, for eksempel jf. § 14-6 i forskrift til opplæringsloven

 arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte og spesialister, jf. § 6-12.
For spesialister er det i tillegg et vilkår at: 
 lønnstilbudet må utgjøre minst 500 000 kr årlig uten at naturalytelser medregnes
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§ 6-8 i Utlendingsforskriften beskriver hvilke krav som stilles til arbeidsgiver ved tidlig 
arbeidsstart. Adgangen til å søke om arbeidstillatelse fra Norge gjelder likevel ikke for
faglærte/spesialister som oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i 
påvente av utreise etter avslag på asyl.

Andre grupper arbeidssøkere fra tredjeland – utenfor EØS/EFTA-området:

8.5.2.3 Arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for tillatelse til faglærte, kan få 
oppholdstillatelse for inntil seks måneder for arbeid innen sesongbasert virksomhet eller 
i forbindelse med ordinær ferieavvikling.
(Utlendingsforskriften § 6-3)
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. For arbeid i forbindelse med ordinær 
ferieavvikling er det et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller 
arbeidskraft fra EØS/EFTA-området. De seks månedene kan fordeles på flere tillatelser til 
arbeid hos samme eller forskjellige arbeidsgivere, slik at det til sammen svarer til 
deltidsarbeid, jf. lovens § 23 første ledd bokstav d:

8.6. Arbeidsgivers rapporteringsplikt
8.6.1. Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret
Alle ansatte i Norge skal innmeldes i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret).
Melding til AA-registeret skal skje senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet har begynt, 
det vil si den første dag arbeidstakeren har rett eller plikt til å arbeide. Det skal gis melding 
om endringer og om opphør av arbeidsforholdet.

8.6.2. Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
Næringsdrivende og offentlige organ som gir utenlandske oppdragstakere et oppdrag
er pliktige til å gi opplysninger etter ligningsloven § 6-10. Det å ansette en utenlandsk 
arbeidstaker utløser altså ikke i seg selv rapporteringsplikt til SFU. Dersom arbeidstakeren 
skal arbeide i tilknytning til et oppdrag, inntrer rapporteringsplikten.
Fast eller midlertidig ansettelse av arbeidstakere faller utenfor oppdragsbegrepet
og det er dermed ikke rapporteringsplikt etter ligningsloven § 6-10. Arbeidstakere det 
skal gis opplysninger om til Sentralskattekontoret for utenlandssaker skal vanligvis ikke 
rapporteres til NAV AA-registeret.
Se nærmere www.lovdata.no (ligningsloven § 6-10).

8.7. Skatt, trygd og arbeidsgiveravgift
8.7.1. Arbeidstakernes skatteplikt
Alle som arbeider i Norge for en norsk arbeidsgiver, skal i utgangspunktet betale skatt av 
lønnen i Norge. Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet skal arbeidstaker 
levere til arbeidsgiver. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke før han 
betaler ut lønn. Dersom arbeidstakeren er skattepliktig til Norge, må arbeidsgiveren foreta 
skattetrekk på alminnelig måte. Det gjelder både ved begrenset og full skatteplikt.
Arbeidstakeren får skattekort fra et lokalt skattekontor dersom han/hun har norsk
arbeidsgiver, og skattekortet vil bli sendt til vedkommendes hjemmeadresse.

Skatteplikt etter bosted
En person som ansees som bosatt i Norge er i utgangspunktet fullt ut skattepliktig hit, også for 
andre inntekter enn lønn fra arbeid i Norge. En person er, etter norske regler, bosatt her 
dersom vedkommende i en eller flere perioder har oppholdt seg her i mer enn 183 dager i 
løpet av 12 måneder eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder.
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Hvis Norge har skatteavtale med det landet som vedkommende kommer fra eller har 
tilknytning til, kan det imidlertid være annerledes.
Eksempelvis gjelder dette dersom vedkommende har en nærmere tilknytning til hjemlandet i 
form av fast bolig og ektefelle/barn.

8.7.2. Trygdeavgift
Hovedregelen for trygdeavgift er at den henger sammen med medlemskap i det norske
trygdesystemet. Hvis det kan dokumenteres at arbeidstakeren er omfattet av et annet lands 
trygdesystem, skal det ikke betales trygdeavgift i Norge. Dette kan være aktuelt dersom 
arbeidstakeren også har en arbeidsgiver i hjemlandet. Hovedregelen for arbeidstakere fra 
EØS-/EFTA-området, er at de er omfattet av den norske folketrygden fra første dag. Dersom 
de likevel er omfattet av trygdesystemet i hjemlandet, f.eks. ved korte opphold i Norge, 
dokumenteres dette ved skjema E101, slik at trygdeavgift i Norge unngås. For arbeidstakere 
utenfor EØS-/EFTA-området, vil det normale være norsk trygdeavgift hvis vedkommende er 
skattepliktig til Norge. Dersom det kan dokumenteres at vedkommende er omfattet av 
trygdeordningen i et annet land, kan trygdeavgiften unngås for den gruppen. Særlig ved bruk 
av arbeidskraft fra land utenfor EØS/ EFTA, anbefales det å undersøke nærmere ved NAV 
Utland når det gjelder trygdeavgift. www.nav.no. Her finnes også en oversikt over 
trygdeavtaler Norge har inngått med andre land. Trygdeavgiften inngår i ligningen og 
skatteoppgjøret på vanlig måte.

8.7.3. Arbeidsgiveravgift (Finnmark fylke er fritatt for arbeidsgiveravgift)
Hovedregelen for arbeidsgiveravgift er at den skal betales av all inntekt fra arbeid
utført i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. For arbeidstakere utenfor EØS-
/EFTAområdet, henger den derfor normalt sammen med skatteplikten og 
lønnsinnberetningsplikten, og betales av arbeidsgiveren sammen med skattetrekket.
Det kan imidlertid være inngått trygdeavtaler med andre land for gjensidig regulering
av trygderettigheter og -plikter. Da vil medlemskap i hjemlandets trygdesystem
normalt innebære at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift til Norge.
Dersom det i andre tilfeller kan dokumenteres at det betales en avgift av tilsvarende art
til hjemlandet av de samme lønnsutbetalingene, kan avgiften ettergis etter søknad til
Skattedirektoratet. For arbeidstakere fra EØS/EFTA vil hovedregelen være den samme som 
for trygdeavgiften. Her vil dokumentasjon ved skjema E101 som bekrefter medlemskap i
annet lands trygdesystem, innebære at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift.

8.8. Yrkesskadeforsikring
Arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, også 
utenlandske arbeidstakere.
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8.9. Andre forhold som er arbeidstakerens ansvar og som arbeidsgiver bør
gi informasjon om

8.9.1 Selvangivelse
Enten det er full eller begrenset skatteplikt til Norge for lønn, må arbeidstaker årlig
levere selvangivelse med opplysninger om inntekt/godtgjørelser opptjent i Norge.
Arbeidstakere med begrenset skatteplikt – for lønn – har rett til et såkalt standardfradrag på 10 
% i lønnsinntekten, maksimalt kr 40 000. De som anses bosatt i Norge, har krav på 
standardfradraget de to første årene de lignes som bosatt, uavhengig av om de har fått det som 
begrenset skattepliktige tidligere.

8.9.2 Registrering i Folkeregisteret
Dersom man skal oppholde seg i Norge mer enn 6 måneder, har sin hovedsaklige døgnhvile 
her og har selvstendig bolig, må man innen 8 dager etter ankomst til Norge eller etter 
innvilget tillatelse, møte opp og registrere seg i folkeregisteret. For ektefeller gjelder det 
spesielle regler. I praksis innebærer dette ofte at en person med ektefelle og felles husstand i 
hjemlandet ikke skal folkeregistreres som bosatt i Norge. Disse skal kun ha skattekort.

8.9.3 Fødselsnummer eller D-nummer
Når man søker om å få skattekort første gang får man et registreringsnummer; D-nummer 
eller fødselsnummer. Nummeret står på skattekortet og brukes til å identifisere personen hos 
offentlige myndigheter. D-nummer kan tildeles de som oppholder seg midlertidig i Norge 
(under 6 mnd.) og skal arbeide i eller har annen tilknytning til Norge. Se www.skatteetaten.no

8.9.4 Bankkontonummer
Arbeidstakeren skal ha bankkonto i Norge som arbeidsgiveren kan sette inn lønn på og som 
myndighetene senere kan overføre eventuell for mye trukket skatt til. Når man oppretter 
bankkonto i Norge må man oppgi D-nummeret eller fødselsnummeret til banken.

8.9.5 Tuberkulosetest
Alle som kommer til Norge fra land med høy forekomst av tuberkulose er pliktig til å la seg 
undersøke for tuberkulose. Politiet varsler kommunelegen i gjeldende kommune om 
nyankomne som omfattes av plikt til tuberkuloseundersøkelse. Kommunen/kommunelegen 
har ansvar for at tuberkulosekontroll av utlendinger gjennomføres. Lovpålagt 
tuberkuloseundersøkelse skal være gratis. Undersøkelsen omfatter:

 Tuberkulintesting av alle, og
 Lungerøntgen av personer over 15 år

Plikten gjelder også vikarer og personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. 
Land med høy forekomst av tuberkulose er land utenom Vest-Europa, USA, Canada, 
Australia, New Zealand og Japan jf forskrift om tuberkulosekontroll. Det er et vilkår i 
arbeidsavtalen at tilfredsstillende tuberkuloseundersøkelse er gjennomført for å få jobben.
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Tuberkuloseundersøkelse FØR tiltredelse eller 
gjeninntredelse i barnehage, alle avdelinger i helse- og 

omsorgstjenesten, skole og SFO

Nesset kommune har som arbeidsgiver plikt til å be om resultat av test for tuberkulose, i 
de tilfellene der medarbeiderne våre kommer inn under tuberkuloseforskrifta sine krav 
om tuberkulosekontroll.

Hvilke arbeidsområder gjelder dette for?

I Nesset kommune omfatter dette enhetene
 Helse og omsorg
 Indre Nesset barne- og ungdomsskule
 Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Barnehagene i Nesset
 Kulturavdelingen
 Teknisk, samfunn og utvikling, gjelder ansatte som har sin arbeidsplass innenfor de 

nevnte enhetene

Forskrift om tuberkulosekontroll

§ 3-1. Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse

Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

a) Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket og som ikke er unntatt fra 

krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere.

b) Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som 

skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. 

Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
c) Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

(I tillegg til forskrifta sitert over er denne plikta også lovfesta i barnehagelova, § 23.) 

Hvilke stillinger gjelder dette for?

Arbeidsgiver si plikt til å forvisse seg om at medarbeidere har gjennomført 
tuberkulosekontroll, gjeld for alle typer personell vi har inne på arbeidsområdene som er 
omfattet av forskrift om tuberkulosekontroll.

 nyansettelser
 gjeninntreden i stilling 
 vikariat
 hospitering
 arbeidspraksis 
 opplæring. 

Vær særlig oppmerksomme på at vår plikt som arbeidsgiver etter denne forskrifta, også gjeld 
for personer som ikke er tilsatt hos oss, men som t.d. er studenter eller utplasserte fra NAV 
o.l. 
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HVA SKAL VI HA EGENERKLÆRING / DOKUMENTASJON PÅ?

I egenerklæringsskjemaet skal den enkelte medarbeider (også hospitant, student o.l.), FØR 
oppstart i arbeidet oppgi:

a) om medarbeideren kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose. 
(liste lagt ved)

b) om medarbeideren har oppholdt seg i et land med høy forekomst av tuberkulose mer 
enn tre måneder i løpet av siste tre år (liste lagt ved)

c) om medarbeideren på annen måte har vært utsatt for tuberkulosesmitte

Hvis medarbeideren svarer JA på et eller flere av spørsmåla i egenerklæringen, skal det legges 
fram bekreftelse fra helsepersonell på gjennomført tuberkuloseundersøking (Mantoux test og 
røntgenundersøkelse av lunger). 

Informasjon om hva som blir undersøkt og hva vi får tilbakemelding fra helsepersonell 
på:

Undersøkelse for smittsom tuberkulose 
Bare lungetuberkulose kan smitte andre. Arbeidsgivers plikt begrenser seg derfor til å forsikre seg om at 
arbeidstakere som kan ha vært utsatt for smitte og som skal ha direkte kontakt med barn, syke og pleietrengende, 
er undersøkt med røntgenbilde av lungene med negativt resultat før oppstart i arbeidet. 

Undersøkelse for tuberkulosesmitte 
Det undersøkes også for tuberkulosesmitte med en hudprøve (Mantoux) og/eller en blodprøve (IGRA). Personer 
som har «latent tuberkulose», dvs. er smittet men ikke syke av tuberkulose, utgjør ingen smittefare, og kan 
arbeide som normalt, uten å informere arbeidsgiver. Dette skal derfor ikke kontrolleres av arbeidsgiver. Personer 
som har latent tuberkulose vil noen ganger tilbys forebyggende behandling for å redusere risikoen for senere 
utvikling av tuberkulosesykdom, se mer i «Tuberkuloseveilederen» på www.fhi.no.
   
BCG vaksine
Arbeidstakere i helsesektoren med direkte pasientkontakt som er yngre enn 35 år bør tilbys vaksine mot 
tuberkulose (BCG- vaksine) før de begynner i jobb, dersom de ikke tidligere er vaksinert. Det samme gjelder 
helsefagstudenter. (påbudt BCG vaksine for 8. klasse opphørte fra skoleåret 2009/2010) 

Hvem i Nesset kommune har ansvaret for at egenerklæring / dokumentasjon er lagt 
frem?

Leder med ansettelsesmyndighet på de aktuelle enhetene/avdelingene har ansvaret for at 
egenerklæring og evt. dokumentasjon fra helsepersonell foreligger FØR oppstart på 
arbeidsplassen.

Leder med ansettelsesmyndighet har videre ansvar for å fastsette hensiktsmessige rutiner 
innafor sitt ansvarsområde for å sikre at dette blir fulgt opp.
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Liste over land med høy forekomst av tuberkulose pr. 
01.02.13 (kilde fhi.no)

Afghanistan
Algerie
Angola
Armenia
Aserbajdsjan
Bangladesh
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Hercegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burma (Myanmar)
Burundi
Den dominikanske 
republikk
Djibouti
Ecuador
Egypt
Ekvatorial Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Estland
Etiopia
Filippinene
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grønland (Danmark)
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hviterussland
India
Indonesia
Irak

Jemen
Kambodsja
Kamerun
Kapp Verde
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kiribati
Kongo DRC
Kongo-Brazaville
Kosovo
Laos
Latvia
Lesotho
Liberia
Libya
Litauen
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Mali
Marokko
Marshalløyene
Mauritania
Mikronesia
Moldova
Mongolia
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nord-Korea
Pakistan
Palau
Panama
Papua Ny-Guinea
Paraguay
Peru
Romania
Russland

Rwanda
Salomonøyene
Sao Tome og Principe
Senegal
Sentralafrikanske 
republikk
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Swaziland
Sør-Afrika
Sør-Korea
Sør-Sudan
Tadsjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tsjad
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Usbekistan
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Øst-Timor
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  TUBERKULOSEUNDERSØKING FØR OPPSTART I ARBEID

Nesset kommune skal ha dette skjemaet i utfylt stand før oppstart av arbeidet. Dette 
gjelder i stillinger med direkte kontakt med pasienter, pleietrengende og barn, både ved 
nytilsetting, gjeninntreden, vikariat, hospitering og opplæring.

1.

Egenerklæring om utenlandsopphold

Fylles ut av medarbeideren
Etternavn, fornavn: _______________________________________________
(med blokkbokstaver)

Fødselsnummer: (11 siffer)___________________________

Kommer du fra et av landa på lista over? 

NEI     JA  Hvilket land?____________________

Har du oppholdt deg i et eller flere av landa på lista over i mer enn tre måneder i 
løpet av de siste tre år? 

NEI     JA  Hvilket land?____________________

Har du på anna måte vært utsatt for tuberkulosesmitte i arbeid eller fritid?  

NEI     JA     

Arbeidstakers signatur: ………………………………………..

Hvis du har svart ja på spørsmål a), b) eller c) i del 1, må du kunne dokumentere at du er 
undersøkt for tuberkulose før du starter i arbeid i Nesset kommune, se del 2. 

2.

Bekreftelse fra helsepersonell på gjennomført 
tuberkuloseundersøkelse. Denne delen skal KUN fylles ut av helsepersonell.  

Må ikke fylles ut dersom du svarte nei på alle spørsmåla i del 1. 

Det blir bekreftet at overnevnte har gjennomgått tuberkuloseundersøking og at det ikke er 
funnet smittsom lungetuberkulose. 
                                                          

……………………………………………………………
Helsesøster / lege 
Dato, signatur, stempel, helsepersonellnummer
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8.10. Regelverk og referanser
Regelverket knyttet til denne retningslinjen kan søkes på nettet under følgende adresser:

 www.udi.no
 Hvordan ansette utenlands arbeidskraft?
 Faktaarket ”Arbeidssøkende
 Faktaarket ”Registreringsordning”
 Faktaarket ”Varig oppholdsrett”
 Sjekkliste for arbeidsgivere og arbeidstakere
 Skjemaer og maler avtaler for arbeid og opphold i Norge (finnes også på engelsk)
 www.nyinorge.no Tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det 

norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, 
praktiske råd og tips.

 www.lovdata.no Arbeidsmiljøloven § 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale
 Arbeidsmiljøloven § 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen
 Arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse (Se nærmere innhold i 

Arbeidsmiljølovens paragrafer)
 www.lovdata.no Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(Utlendingsloven)
 Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsforskriften)
 www.lovdata.no Lov om ligningsforvaltning (Ligningsloven)
 www.lovdata.no Forskrift til Opplæringsloven § 14-6 om krav før tilsetting av lærere 

med utdanning og praksis fra andre land
 www.nav.no (Kan gi veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere)
 www.safh.no Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)
 www.skatteetaten.no D-nummer
 www.wikipedia.org/wiki/Norden Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene 

Norge, Sverige og Danmark, samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. 
De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte 
området Åland regnes også som tilhørende Norden.

8.11. Vedlegg
o Sjekkliste: arbeidsgivers ansvar ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere
o Sjekkliste for utenlandsk arbeidstaker som skal ansettes i Nesset kommune
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Sjekkliste: arbeidsgivers ansvar ved ansettelse av utenlandske 
arbeidstakere

(Rekkefølgen i aktivitetene kan variere, men er satt opp ut fra det som er mest sannsynlig)

Aktivitet Ansvar Utført/ 
vurdert

dato

Få arbeids- og oppholdstillatelse fra 
arbeidstakeren. Se retningslinjen, pkt. 6.1 
i forhold til ansettelse av personer fra 
EØS/EFTA-land eller 6.2 i forhold til 
personer fra tredjeland. Husk å sjekke 
oppholdstillatelsen hvis arbeidsforholdet
forlenges. 

enhetsleder

Be arbeidstakeren om å legge fram 
originaldokumenter som viser 
kompetanse, godkjenning, autorisasjon, 
ansiennitet, lisens for helsearbeidere etc. 
slik at kompetansen kan fastslås og lønn 
beregnes.

enhetsleder
økonomiavdelingen

Inngå og undertegn arbeidsavtale med 
Arbeidstakeren. NB: Husk 
taushetserklæring på side 2 i 
Arbeidsavtalen

enhetsleder

Fyll ut personalmelding og send til 
økonomiavdelingen. (Registrere navn, 
adresse, telefonnummer, fødsels- eller D-
nummer)

enhetsleder

Informer arbeidstakeren om at han/hun 
må ha bankkonto i Norge som lønnen 
skal settes inn på. Se retningslinje 
pkt.10.4. (Bankkontonr. registreres i 
personalmeldingen) 

enhetsleder

Få skattekort fra arbeidstakeren som skal 
videresendes til økonomiavdelingen 
(registreres i personalmeldingen).
Se retningslinjen pkt. 8.1  

enhetsleder

Økonomiavdelingen registrerer 
arbeidstakeren i Arbeidstakerregisteret 
på bakgrunn av personalmeldingen. 
Retn.linjen pkt 7.1. Det samme gjelder 
yrkesskadeforsikring. 

økonomiavdelingen

Informer arbeidstakeren om lønn (inkl. 
evt. tillegg) og arbeidsrettslige regler, 
skatteplikt, selvangivelse, trygdeavgift, 
evt. registrering i Folkeregisteret, etc. Gi 
retningslinjen for ansettelse av 
utenlandske arbeidstakere til 
arbeidstakeren

enhetsleder
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Sjekkliste for utenlandsk arbeidstaker som skal ansettes i Nesset 
kommune

Du skal levere arbeids- og oppholdstillatelse til arbeidsgiver (nærmeste leder). Husk å gi 
informasjon om varighet av oppholdstillatelsen og evt. forlenging. Nærmeste leder 
registrerer ditt navn, adresse, telefonnummer, fødsels- eller D-nummer. 
Du skal legge fram originaldokumenter som viser kompetanse, godkjenning, 
autorisasjon, ansiennitet, lisens for helsearbeidere etc. slik at kompetansen kan fastslås 
og lønn beregnes. 
Du skal levere skattekort som nærmeste leder videresender til økonomiavdelingen i 
kommunen.
Du må ha bankkonto i Norge som lønnen skal settes inn på. 
Du skal inngå og undertegne arbeidsavtale (ansettelsesbevis) med arbeidsgiver 
(nærmeste leder). Du skal ha kopi av arbeidsavtalen.
Økonomiavdelingen i kommunen registrerer deg i Arbeidstakerregisteret og tegner 
yrkesskadeforsikring.
Du skal undertegne taushetserklæring som nærmeste leder legger fram for deg.
Nærmeste leder vil informere deg om lønn (inkludert evt. tillegg) og arbeidsrettslige 
regler, skatteplikt, selvangivelse, trygdeavgift, evt. registrering i Folkeregisteret, etc. Du 
kan be om å få retningslinjen ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere som 
kommunen har.
Leder vil informere virksomheten og andre avdelinger om din ansettelse og vil ta deg 
med på en omvisning i løpet av de første arbeidsdagene. Ta også selv initiativ til å bli 
kjent med dine kolleger
For deg som skal jobbe innenfor en virksomhet hvor det kan være aktuelt at 
vedkommende registreres på ”Lukket sone” (skjermet dataprogram), vil leder hjelpe deg 
med det. Det samme gjelder informasjon i forhold til turnus og bruk av Min Vakt
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9 Avslutning av arbeidsforholdet

Avslutning av arbeidsforholdet skal alltid skje ved skriftlig oppsigelse fra arbeidstaker. 
(Dersom det er arbeidsgiver som ønsker å avslutte arbeidsforholdet gjelder egne regler for 
dette).

Når oppsigelsen fra arbeidstaker er mottatt skal denne besvares så snart som mulig. Standard 
brev (som ligger på felles og skjema) skal benyttes. Husk skjema med tilbud om å videreføre 
forsikringen i KLP. Dette skal alltid følge med i bekreftelsen på at en oppsigelse er mottatt. 

Oppsigelsestiden er normalt på 3 mnd fra dato oppsigelsen er kommet frem til arbeidsgiveren. 
Kortere oppsigelsestid kan avtales dersom dette er et ønske fra arbeidstakeren og det ikke 
skaper vesentlige problemer for arbeidsgiveren. 

Når arbeidsforholdet opphører skal lederen følge ”Sjekkliste for leder – når en ansatt slutter”.
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RUTINER OG ANSVAR VED 
ANSETTELSESSAKER, 

FAST STILLING

Side 1 av 2

Revisjon:  
Erstatter: Alle tidligere prosedyrer

Utarbeidet av:
Personalkontoret

Hovedansvar:
personalsjef

Behandlet i: Administrasjonsutvalget Dato:14.02.05

Godkjent: Administrasjonsutvalget Dato: 14.02.05

Gjeldende regler og forskrifter m.v.: Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arbeidsmiljøloven og Forskrift til 
partsoffentlighet i saker om ansettelser i den offentlige forvaltningen.

For ansettelser i offentlig sektor gjelder en rekke 
saksbehandlingsregler. Disse er de viktigste: 
Forvaltningsloven § 2, annet ledd og § 3
Offentlighetsloven § 6 nr. 4.
Etter Arbeidsmiljølovens § 14-5 skal det inngås skriftlig
arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. 
For ansettelse av undervisningspersonell gjelder Opplæringslova § 
10-4. 

Forvaltningslovens § 2, annet 
ledd sier at ”avgjørelse som 
gjelder ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed eller 
forflytting av offentlig 
tjenestemann skal regnes som 
enkeltvedtak.

TILTAK OG HANDLING:
Før tiltak og handling settes i verk skal prosedyre for stillingsbank gjennomgås og eventuelt 
brukes. (tekst i kursiv er en presisering / veiledning til uthevet tekst ovenfor hvert punkt)

Opprette sak i ePhorte

Utlysningstekst / utlysning ----------------------------------------------
Alle utlysningstekster skal godkjennes av personalsjef via 
godkjenningssystemet i ePhorte. Alle stillinger skal først utlyses 
internt (dersom det ikke er åpenlyst at det ikke vil finnes søkere i 
organisasjonen) før stillingen lyses ut eksternt.

I tillegg til utlysningsteksten skal det legges ved et notat der det 
opplyses om hvem som anses som parter i saken (berørte 
fagforeninger), søkefrister, uttalefrister, forventet 
ansettelsestidspunkt. 

Berørte fagforeninger skal gis mulighet til å komme med uttale til 
utlysningsteksten før den kunngjøres. 

Orientering om godkjent annonsetekst -------------------------------

Oversende annonse til media -------------------------------------------

Oversende fulltekstannonse for utlegging på hjemmesiden ------

AVSENDER

enhetsleder

enhetsleder

personalsjef

servicekontor

personalsjef

MOTTAKER

personalsjef

enhetsleder

RB, Aura 
Avis, Driva, 
NAV og evt.
andre

servicekontor
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Legge inn fulltekstannonse på hjemmesiden ------------------------

Legge inn stilingen i skjemadatabasen for elektroniske skjema

Fullstendig utlysningstekst kunngjøres på aktuelle 
arbeidsplasser internt ----------------------------------------------------

Registrere innkomne søknader -----------------------------------------
Søkere til stillinger er ikke offentlig før søknadsfristen er utgått. 
Det skal være fullt mulig for alle som søker en offentlig stilling å 
trekke søknaden frem til søknadsfristens utløp uten at navnet 
kommer på en offentlig postjournal. 

Vurdere eventuelle anmodninger om unntak fra offentlighet --
Servicekontoret sender slike anmodninger til personalsjef for 
vurdering og eventuell godkjenning

Skrive søkerliste -----------------------------------------------------------
Det vises til Offl. § 25. Unntak for ansettelsessaker m.m. 

Det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument i sak om ansettelse
eller forfremming i offentlig tjeneste. 

Unntaket i første ledd gjelder ikke søkerlister. Organet skal snarest 
etter at søknadsfristen er gått ut, sette opp søkerliste som skal 
inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller 
arbeidskommune for hver søker. Det kan likevel gjøres unntak fra 
innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber 
om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal tas til følgje, 
skal det leggest vekt på om det knyter seg særlig offentlig interesse 
til stillinga. I utlysinga skal det gjøres oppmerksom på at 
opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har 
bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Dersom oppmodinga ikke 
blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette. Det skal gå fram av 
søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillinga, og hvilket 
kjønn de har. 
    
Offentlig søkerliste -------------------------------------------------------
Det vises til ”Forvaltningsforskriften kap. 5. ”. 
Det skal iht. denne forskriften utarbeides en utvidet søkerliste
(unntatt off.) som partene i saken har rett til å få.  

Sende utvidet søkerliste til uttale til berørte parter ----------------
Se frister oppgitt i notat fra enhetsleder ved utlysing

AVSENDER

servicekontor

servicekontor

enhetsleder

servicekontor

servicekontor

servicekontor

servicekontor

MOTTAKER

www.nesset.
kommune.no

ansatte

personalsjef

enhetsleder, 
personalsjef, 
berørte TV
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Sende utvidet søkerliste og orientering til søkerne -----------------
Det skal sendes brev og utvidet søkerliste til alle søkere til 
stillinger. Brevet skal inneholde opplysninger om at søknaden er 
mottatt, prosessen videre, og når det forventes at det skjer en 
ansettelse i saken

Registrere innkomne uttalelser -----------------------------------------
Unntatt offentlighet

Kalle inn til evt. intervju -------------------------------------------------
I utgangspunktet skal det foretas intervju i forkant av ansettelser. 
Dette kan fravikes dersom det er snakk om søkere som allerede er 
ansatt  / eller er kjent for arbeidsgiver. Husk å be søkeren om å ta 
med dokumentasjon på fullført utdanning.

Innhente referanser på de søkerne som er aktuelle. ---------------

Skrive saksfremlegg og møteinnkalling i ePhorte ------------------
Delegert vedtak. Det skal skrives sak i alle ansettelsessaker, og 
saken skal behandles i ansettelsesutvalg. Enhetene oppretter egne 
ansettelsesutvalg bestående av minst to personer. Saken skal minst 
inneholde opplysninger om hvor mange søkere det var til stillingen, 
hvor utlysningen ble gjort, hvor mange som ble kalt inn til intervju, 
samt andre relevante opplysninger i forbindelse med ansettelsen. 
Møtebok legges ved ansettelsesbrev og arbeidsavtale.

Innhente referanser på de søkerne som er aktuelle. --------

Skrive ansettelsesbrev og arbeidsavtale ------------------------------
Ihht AML § 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle 
arbeidsforhold. Det skal brukes standard skjema; Arbeidsavtale

Retur av underskrevet arbeidsavtale
Postregistrering i ansettelsesmappe og opprette personalmappe
Melding til enhetsleder om svar på ansettelsesbrevet

Oppfølging – varalister --------------------------------------------------
Dersom den som først fikk tilbud om stillingen svarer nei takk skal 
tilbudet gå til den høyest prioriterte på en evt. varaliste. 

Sende melding om ansettelsen til øvrige søkere og berørte 
fagforeninger  -------------------------------------------------------------
Mottatt underskrevet arbeidsavtale der det takkes ja til stillingen er 
bekreftelsen på at det skal sendes brev til de andre søkerne.

AVSENDER
servicekontor

servicekontor

enhetsleder

enhetsleder / 
personalsjef

enhetsleder

Enhetsleder / 
personalsjef

enhetsleder

servicekontor

enhetsleder

servicekontor

MOTTAKER
søkere

enhetsleder

aktuelle 
søkere

aktuelle 
deltakere i 
ansettelses-
utvalg

ansatt

enhetsleder

andre aktuelle 
søkere

alle øvrige 
søkere og 
berørte 
fagforeninger
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Arkivere / avslutte saken ------------------------------------------------ servicekontor

RUTINER OG ANSVAR VED 
ANSETTELSESSAKER; VIKARER

Side 1 av 2

Revisjon:  
Erstatter: Alle tidligere rutiner 

Utarbeidet av:
Personalkontoret

Hovedansvar:
Personalsjef

Godkjent: Administrasjonsutvalget Dato: 14.02.05 

Gjeldende regler og forskrifter m.v.: Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arbeidsmiljøloven og Forskrift til 
partsoffentlighet i saker om ansettelser i den offentlige forvaltningen.

For ansettelser i offentlig sektor gjelder en rekke 
saksbehandlingsregler. Disse er de viktigste: 
Forvaltningsloven § 2, annet ledd og § 3
Offentlighetsloven § 25.
Etter Arbeidsmiljølovens § 14-5 skal det inngås skriftlig
arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. 

Forvaltningslovens § 2, annet 
ledd sier at ”avgjørelse som 
gjelder ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed eller 
forflytting av offentlig 
tjenestemann skal regnes som 
enkeltvedtak.”

TILTAK OG HANDLING: Før tiltak og handling settes i verk skal prosedyre for stillingsbank
gjennomgås og eventuelt brukes.

Opprette sak i ePhorte --------------------------------------------------

Utlysningstekst / utlysning ----------------------------------------------
Alle utlysningstekster skal godkjennes av personalsjefen via 
godkjenningssystemet i ePhorte. Alle stillinger skal først utlyses
internt (dersom det ikke er åpenlyst at det ikke vil finnes søkere i 
organisasjonen) før stillingen lyses ut eksternt.

I tillegg til utlysningsteksten skal det legges ved et notat der det 
opplyses om hvem som anses som parter i saken (berørte 
fagforeninger), søkefrister, uttalefrister, forventet 
ansettelsestidspunkt. 

Ved lengre vikariat, over 1 år (6 mnd for 
undervisningsstillinger)skal berørte fagforeninger gis mulighet til å 
komme med uttale til utlysningsteksten før den kunngjøres. 

Orientering om godkjent annonsetekst -------------------------------

Oversende annonse til media -------------------------------------------

Oversende fulltekstannonse for utlegging på hjemmesiden ------

Legge inn fulltekstannonse på hjemmesiden ------------------------

AVSENDER

enhetsleder

enhetsleder

personalsjef

servicekontor

personalsjef

servicekontor

MOTTAKER

personalsjef

enhetsleder

RB, Aura 
Avis, Driva 
evt. andre 

servicekontor

www.nesset.
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Legge inn stilingen i skjemadatabasen for elektroniske skjema

Legge inn stillingen i skjemadatabasen for elektroniske skjema

Fullstendig utlysningstekst kunngjøres på aktuelle 
arbeidsplasser internt ----------------------------------------------------

Registrere innkomne søknader -----------------------------------------
Søkere til stillinger er ikke offentlig før søknadsfristen er utgått. 
Det skal være fullt mulig for alle som søker en offentlig stilling å 
trekke søknaden frem til søknadsfristens utløp uten at navnet 
kommer på en offentlig postjournal. 

Vurdere eventuelle anmodninger om unntak fra offentlighet --
Servicekontoret sender slike anmodninger til personalsjef for 
vurdering og eventuell godkjenning

Skrive søkerliste -----------------------------------------------------------
Det vises til Offl. § 25. Unntak for ansettelsessaker m.m. 

Det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument i sak om ansettelse
eller forfremming i offentlig tjeneste. 

Unntaket i første ledd gjelder ikke søkerlister. Organet skal snarest 
etter at søknadsfristen er gått ut, sette opp søkerliste som skal 
inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller 
arbeidskommune for hver søker. Det kan likevel gjøres unntak fra 
innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber 
om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal tas til følgje, 
skal det leggest vekt på om det knyter seg særlig offentlig interesse 
til stillinga. I utlysinga skal det gjøres oppmerksam på at 
opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har 
bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Dersom oppmodinga ikke 
blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette. Det skal gå fram av 
søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillinga, og hvilket 
kjønn de har. Offentlig søkerliste

Det vises til ”Forvaltningsforskriften kap. 5”. 
Det skal iht denne forskriftens utarbeides en utvidet søkerliste
(unntatt off.) som partene i saken har rett til å få.  

Sende utvidet søkerliste til uttale til berørte parter ----------------
Se frister oppgitt i notat fra enhetsleder ved utlysing

Sende utvidet søkerliste og orientering til søkerne -----------------
Det skal sendes brev og utvidet søkerliste til alle søkere til 
stillinger. Brevet skal inneholde opplysninger om at søknaden er 

AVSENDER
servicekontor

servicekontor

enhetsleder

servicekontor

servicekontor

servicekontor

servicekontor

servicekontor

kommune.no

MOTTAKER
www.nesset. 
kommune.no

ansatte

personalsjef

enhetsleder, 
personalsjef, 
berørte TV

søkere
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mottatt, prosessen videre, og når det forventes at det skjer en 
ansettelse i saken

Registrere innkomne uttalelser -----------------------------------------
Unntatt offentlighet

Kalle inn til evt. intervju -------------------------------------------------
I utgangspunktet skal det foretas intervju i forkant av ansettelser. 
Dette kan fravikes dersom det er snakk om søkere som allerede er 
ansatt  / eller er kjent for arbeidsgiver. Husk å be søkeren om å ta 
med dokumentasjon på fullført utdanning.

Skrive saksfremlegg og møteinnkalling i ePhorte ------------------
Delegert vedtak.  Det skal skrives sak i alle ansettelsessaker, og
saken skal behandles i ansettelsesutvalg. Enhetene oppretter egne 
ansettelsesutvalg bestående av minst to personer. Saken skal minst 
inneholde opplysninger om hvor mange søkere det var til stillingen, 
hvor utlysningen ble gjort, hvor mange som ble kalt inn til intervju, 
samt andre relevante opplysninger i forbindelse med ansettelsen 
Møtebok legges ved ansettelsesbrev og arbeidsavtale.

Innhente referanser på de søkerne som er aktuelle. ---------------

Skrive ansettelsesbrev og arbeidsavtale ------------------------------
Iht. AML § 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle 
arbeidsforhold. Det skal brukes standard skjema; Arbeidsavtale

Retur av underskrevet arbeidsavtale (postregistrering)------------
Postregistrering i ansettelsesmappe og opprette personalmappe. 
Melding til enhetsleder om svar på ansettelsesbrevet

Oppfølging – varalister --------------------------------------------------
Dersom den som først fikk tilbud om stillingen svarer nei takk skal 
tilbudet gå til den høyest prioriterte på en evt. varaliste. Det skal så 
snart svar foreligger, gis melding til ansvarlig leder.

Sende melding om ansettelsen til øvrige søkere og berørte 
fagforeninger  --------------------------------------------------------------

Arkivere / avslutte saken ------------------------------------------------

NB:
Ved korte vikariat kan rutinene fravikes, og det kan inngås 
vikaravtaler direkte med vikaren. Denne rutinen kan ikke omgås 
ved at det skrives gjentatte vikaravtaler på for eksempel 6 mnd. 

AVSENDER

servicekontor

enhetsleder

enhetsleder

enhetsleder / 
personalsjef

enhetsleder

servicekontor

enhetsleder

servicekontor

servicekontor

MOTTAKER

aktuelle 
søkere

aktuelle 
deltakere i 
ansettelses-
utvalg

ansatt

andre aktuelle 
søkere

alle øvrige 
søkere og 
berørte 
fagforeninger
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Intervju
Ansetter er noe av det viktigste en virksomhet kan foreta seg. Derfor er det viktig at den som 
skal foreta intervju med aktuelle søkere er godt forberedt. 

Kort om intervju.
Målet med intervjuet er å bli bedre kjent med aktuelle søkere og få et førsteinntrykk av deres 
personlige egenskaper. Videre er hensikten med intervjuet å kontrollere opplysninger om 
søkerne som allerede foreligger, samle nye opplysninger og vurdere søkernes evne til å skape 
resultater og verdier for Nesset kommune.

Forberedelse
Det bør utformes en plan for gjennomføringen av intervjuet for å sikre at intervjuerne får fram 
den informasjonen som ønskes. Intervjuerne må samtidig kunne frigjøre seg fra planen slik at 
viktige momenter som framkommer i samtalen blir utdypet.

Som forberedelse til intervjuet bør søkerens papirer leses nøye og aktuelle spørsmål som 
melder seg noteres. Tidsepoker i kandidatens liv som ikke er dekket med informasjon bør tas 
opp i intervjuet. 

Det er ikke anledning til å spørre om hvordan søkeren stiller seg til politiske, religiøse eller 
kulturelle spørsmål, eller om de er medlem av en fagforening, jf arbeidsmiljøloven § 13-1.

Spørsmål
Åpne spørsmål som gjerne begynner med hva, hvordan eller beskriv, og som kandidaten ikke 
bare kan svare ja eller nei på, gir mest informasjon. Det kan være hensiktsmessig å stille 
samme spørsmål fra flere vinkler. Samtalen bør styres slik at kandidaten må tenke tilbake til 
konkrete situasjoner og gi eksempler på hva vedkommende har gjennomført og bidratt til. 

Det er viktig å få et bilde av hva søker faktisk har gjort i en konkret situasjon. Still spørsmål 
som får fram et bilde av situasjonen, hva som var kandidatens rolle i situasjonen, hva 
vedkommende faktisk gjorde og med hvilke resultater. For å få kandidaten til å konkretisere, 
er det nødvendig å gå videre og stille spørsmål til de svarene søker gir. Det kan være 
hensiktsmessig å spørre om hvem av referansene som kan bekrefte kandidatens framstilling.

”Intervjueren bør ikke hjelpe kandidaten med svarene eller stille ledende spørsmål”.

Det er viktig ikke å være redd for stillhet. Tenkepauser kan bidra til at det kommer fram mer 
informasjon. Vær oppmerksom på søkers aktivitet og passivitet.
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Gjennomføring av intervjuet
Hvem deltar i intervjuet?
Det er opp til enhetsleder, gjerne i samråd med personalsjef, eller den som skal foreta 
ansettelsen å bestemme hvem som skal delta i intervjuet. Ofte kan det være hensiktmessig at 
personalsjef deltar sammen med enhetslederen og en tillitsvalgt. Deltakelse bør vurderes ut 
fra hvilken stilling som er utlyst. Ved intervju av en lederkandidat vil det ofte være et større 
intervjuteam enn ved et intervju av en kandidat til en annen stilling. For å tilføre 
ansettelsesmyndigheten mer fagkompetanse kan det være aktuelt å invitere en fagperson til å 
delta.

Skal intervjuet foregå etter en fast plan?
Et intervju er en strukturert og målrettet samtale som samtidig bør være så fleksibelt at det er 
rom for improvisasjon. Strukturen skal sikre at intervjueren får fram nødvendig informasjon. 
Fleksibiliteten skal sikre at opplysninger som kommer fram i samtalen utdypes, og at forhold 
som ikke direkte kommer til uttrykk avdekkes.

Hvem stiller spørsmålene?
Intervjugruppa avtaler på forhånd hvem som stiller spørsmålene. Det kan være fornuftig å 
fordele oppgavene i intervjuet, hvem skal informere, stille spørsmål mv.

Dokumentasjon av intervjuet
Eventuelle notater som blir gjort i et intervju må behandles svært restriktivt og kun gjøres 
tilgjengelig for de personer som er involvert i ansettelsessaken. Søkeren har adgang til 
faktiske opplysninger som framkommer i referatet fra intervjuet, men har ikke adgang til de 
vurderinger og konklusjoner som gjøres. Det er derfor praktisk å dele opp referatet slik at 
vurderinger og konklusjoner skilles fra de faktiske opplysningene.

Intervjueres uttalelse om de innstilte søkernes kvalifikasjoner og egnethet for stillingen 
bygger på flere elementer:

 opplysningene ut fra søknadspapirene
 orienteringen som er gitt om stillingen
 uttalelsen fra fagpersoner  
 andre forhold som har betydning(f. eks opplysninger som framkommer i intervju og 

/eller referanseinnhenting) 

Veiledende intervjumal
Det er utarbeidet en veiledende intervjumal med forslag til spørsmålsformuleringer. Malen er 
ment å gi eksempler på hvordan en kan spørre for å få belyst viktige sider ved kandidaten. 
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Referanseinnhenting

”Når du sjekker referanser får du vite hvordan søkeren har fungert i en jobbsituasjon over tid 
og i samarbeid med andre”.

Når sjekkes referansene?
Referansesjekk bør normalt foretas etter intervju er gjennomført. Referanser som er oppgitt av 
søkeren bør sjekkes. Dersom det er ønskelig med flere referanser skal søker kontaktes om 
dette på forhånd. 

Til en lederstilling kan det være aktuelt å innhente uttalelse fra overordnet, sideordnet, 
underordnet og tillitsvalgte. Opplysningene skal noteres, jf. referat fra intervju.

”I utgangspunktet er det den som ansetter som sjekker referansene”.

Hva er formålet med referanseinnhenting? 
Ved referanseinnhenting kan en få avkreftet eller bekreftet de inntrykk/antakelser om søkeren 
som en har dannet seg ved gjennomgåelsen av søknad og intervjuet. 

Hva bør en være oppmerksom på ved referanseinnhenting?
Følgende punkter er viktig ved referanseinnhenting:
• vær godt forberedt
• vær bevisst på hva som ønskes avklart gjennom referanseuttalelsen
• presenter hvilken stilling det gjelder og hvilke krav som er stilt til stillingen
• still spørsmål om forholdet mellom søker og referanseperson: hvilken posisjon hadde de i 
  forhold til hverandre, hvor mye kontakt har de hatt og over hvor lang tid
• unngå floskler og ledende spørsmål
• still spørsmål som bidrar til at referansepersonen gir konkrete og utfyllende svar

Vær oppmerksom på at referanser kan inneholde feilkilder: kanskje referansepersonen ønsker å bli 
kvitt vedkommende. Forsøk å avklare om det er noen form for bindinger mellom referanseperson og 
søker mv.

”Ikke la tidsmangel føre til at du legger for lite vekt på referanseintervjuene”

Kvalifikasjonsvurdering: vurdering av hvem som er/ikke er kvalifisert for stillingen
På bakgrunn av informasjon innhentet gjennom søknader, intervju og samtaler med 
referanser, vurderes den enkelte søker opp mot de kvalifikasjonskravene som er satt til 
stillingen i utlysningsteksten. 

Vurderingene skal resultere i en konklusjon som klargjør hvilke søkere som ut fra en 
helhetsvurdering av utdanning, arbeidserfaring og personlige egenskaper, anses å være 
kvalifisert for stillingen. I helhetsvurderingen inngår blant annet elementer som kandidatens 
kommunikasjons- og samarbeidsevne, og om vedkommende passer inn i arbeidsmiljøet.

Søknadene, intervjuet og referanseuttalelsene holdt opp mot utlysningsteksten og stillingens 
krav, danner grunnlaget for det skjønn som skal ende opp med en ansettelse. Vurderingene 
som gjøres må begrunnes godt i forhold til den dokumentasjon som foreligger i saken. Det 
kan ikke legges vekt på kvalifikasjoner som ikke er krevd i utlysningsteksten.
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Kvalifikasjonsprinsippet
For å finne fram til den som er best skikket for stillingen, foretas en sammenlignende 
vurdering av de kandidatene som er funnet kvalifisert for stillingen, jfr. beskrivelsene overfor. 

”Den best kvalifiserte er den som ut fra en helhetsvurdering stiller sterkest, sett i forhold til de 
kvalifikasjonskrav som er satt til stillingen”.

I den sammenlignende vurderingen skal kvalifikasjonene til de aktuelle kandidatene avveies i 
forhold til hverandre. Disse vurderingene skal resultere i en rangering av de aktuelle 
kandidatene i en innstilling. 

Likestillingsperspektivet 
Hvis det til en ledig stilling melder seg flere søkere som har tilnærmet like kvalifikasjoner for 
stillingen, skal søkere fra det kjønn som har mindre enn 40 % av de tilsatte i den aktuelle 
stillingsgruppen ha fortrinnsrett til stillingen.

Regelen skal anvendes dersom en kvinne og en mann anses å ha tilnærmet likeverdige 
kvalifikasjoner. Et utgangspunkt for å forstå begrepet ”tilnærmet likt kvalifisert” i praksis, er 
at 40 % regelen kommer til anvendelse dersom det ikke kan reises begrunnet tvil om at for 
eksempel den mannlige søkeren er best kvalifisert for stillingen. Det er ikke meningen at 
regelen skal komme til anvendelse der det udiskutabelt er forskjell på kvalifikasjonene. Heller 
ikke der det er søkere som har fortrinnsrett til stillingen. 

Saklighetskravet
Alle forvaltningsvedtak er underlagt en såkalt saklighetsnorm. I den ligger at vedtaket skal 
være basert på relevante fakta og ikke inkludere usaklige eller ulovlige hensyn.

Beviset for at saklighetsnormen er oppfylt må finnes i saksdokumentene og den bruk av 
opplysningene i disse som saken gir uttrykk for. Ansettelse i offentlig stilling bygger på noen 
generelle forvaltningsrettslige prinsipper: 
- offentligheten skal ha innsyn i hvem som står som søker og hvem som blir tilsatt
- offentligheten har krav på at den best kvalifiserte blir tilsatt

Når begrunnelsesplikten overfor parten (søkeren) er sløyfet i ansettelsessaker, skyldes dette at 
slike saker er underlagt forholdsvis fritt skjønn mht vurderinger av hvilke elementer som skal 
vektlegges mest.

Bruken av faktiske opplysninger i forhold til kunngjøringstekst og søkere er likevel gjenstand 
for partsinnsyn, og dermed kontroll mht. blant annet saklighetsnormen. Hvis søkerne bringer 
saken inn for Sivilombudsmannen eller reiser rettssak, vil de kunne bli gjort kjent med også 
den mer vurderingsmessige begrunnelsen i saken. 

Så lenge saklighetsnormen kan anses som oppfylt, vil imidlertid verken Sivilombudsmannen 
eller domstolen kunne overprøve det frie skjønn som er lagt i saken. Det er kravene som er 
stilt i kunngjøringen som er bestemmende for hvilke hensyn som kan kalles saklige under 
behandlingen av ansettelsessaken. Det kan ikke legges vekt på kvalifikasjoner som ikke er 
krevd, eller som saklig sett kan anses fordelaktig i forhold til stillingens krav.



  
NESSET KOMMUNE

36

”Utenforliggende forhold og usaklige og ulovlige hensyn skal ikke 

forekomme i behandlingen av søkerne”.

Usaklige hensyn er hensyn som enten er i strid med kunngjøringens eller stillingens innhold, 
eller som tar i bruk opplysninger som ikke kan anses som relevante i forhold til de krav som 
settes for stillingsinnehaveren. Ulovlige hensyn er angitt i arbeidsmiljøloven § 13-1 hvor det 
framgår at arbeidsgiver ved ansettelse ikke må forskjellsbehandle søkere på grunn av rase, 
hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, homofil legning, homofil samlivsform eller 
funksjonshemming. Med forskjellebehandling menes enhver handling som uten saklig grunn 
direkte eller indirekte stiller personer ulikt på bakgrunn av de nevnte forholdene.
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Intervjumal – veiledende mal   

1. Introduksjon (ca. 10-15 minutter)
Kandidaten gis informasjon om Nesset kommune og den ledige stillingen. Introduksjonen bør 
være kort og brukes til å skape en god atmosfære, markedsføre Nesset kommune, kommunens 
kjerneverdier og stillingen. 

2. Intervjuets hoveddel (ca. 1 time)
 2. a Søkeren presenterer seg selv
 2. b. Spørsmål om faglige kvalifikasjoner
 2. c. Spørsmål om personlige evner og egenskaper

3. Avslutning
Søker gis anledning til å komme med spørsmål. Det gis informasjon om når ansettelse vil 
finne sted.

4. Oppsummering
Etter intervjuet oppsummerer intervjuerne hva som er kommet fram i intervjuet. For å kunne 
sammenligne søkerne er det lurt å følge samme mal i oppsummeringen. 

1. Introduksjon
 Velkommen
 Kort presentasjon av intervjuere
 Informasjon om Nesset kommune
 Kort orientering om stillingen
 Eventuelle spørsmål fra søkeren

2. Intervjuets hoveddel
Faglig kvalifikasjoner
Innledende spørsmål:

1 Hvorfor søker du denne stillingen
2 Kan du fortelle litt om deg selv. Beskriv deg selv som person, hva du jobber med nå, 

familiesituasjon, utdanning.
3 Har du tilknytning til Nesset kommune gjennom familie eller venner?

CV gjennomgang: Avklare punkter i søknaden.
4 Hvorfor valgte du akkurat denne utdannelsen
5 Hva trives du best med i nåværende jobb?
6 Fortell om dine resultater? Fortell hva du er stolt av og hva du kunne ha tenkt deg å 

gjøre annerledes.
7 Hva vil du spesielt fremheve av din utdanning og praksis som er relevant for denne 

jobben?
8 Hva er du faglig/profesjonelt mest interessert i?
9 Har du gode datakunnskaper?

Produktivitet
10 Har du deltatt i eller ledet prosjekter? Fortell
11 Fortell om hvilke resultater som var forventet av deg og hvordan prosjektet gikk.
12 Hva mener du er det viktigste for å kunne oppnå resultater?
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Kreativitet
13 Når er du mest kreativ? Fortell!
14 Hva gjorde du?
15 Hva ble resultatet?

Spørsmål til nyutdannede
16 Hvilke mål er du fornøyd med å ha nådd i livet?
17 Hvilke resultater har du skapt som du er stolt over?
18 Hvilke mål har du i arbeidslivet?
19 Hvilke resultater har du skapt som har vært verdifulle for andre?

Jobb og karriere
20 Hva liker du minst ved jobben du har i dag?
21 Hva tenker du om din framtidige karriere? Hvor ser du deg selv om 5-7 år
22 Hvilket spørsmål har vi ikke stilt deg som du ønsker å svare på? 

Personlige evner og egenskaper 
Innledende spørsmål

1 Hvordan vil du beskrive deg selv?
2 Hva motiverer deg?
3 Hvilke personlige egenskaper tror du er viktige for den jobben du søker?
4 Hvordan kan du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø?

Samarbeidsevne
5 Tenk tilbake - se for deg den beste lederen du har hatt - hvilke egenskaper hadde 

vedkommende som du satte pris på?
6 Tenk tilbake - se for deg den dårligste lederen du har hatt – hvilke egenskaper hadde 

vedkommende som du ikke likte?
7 Hvilken type personer trives du best sammen med?
8 Hvilken type personer trives du minst sammen med?

Fleksibilitet
9 Hva forbinder du med begrepet fleksibilitet i jobbsammenheng?
10 Hvordan ser du på å jobbe på overtid?

Stress
11 Hvilke situasjoner/ hva gjør deg stresset?
12 Når jobber du best? Under press eller når du får planlegge arbeidet i god tid i forveien?

Utholdenhet/målrettethet
13 Har du noen gang måtte utføre arbeid som var uinteressant og lite engasjerende! 

Hvordan taklet du dette? Fortell

Teamarbeid
14 Hva er viktig for deg i et teamarbeid?
15 Hva kan du bidra med? Fortell!
16 Hvilken rolle liker du best i et team?
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SPØRSMÅL FOR LEDERE

Samarbeid
17 Tenk på dine ansatte i den jobben du har i dag – Kan du beskrive den personen du er 

mest fornøyd med?
18 Tenk på dine ansatte i den jobben du har i dag – Kan du beskrive den personen du er 

minst fornøyd med?
19 Har du lykkes med å skape et sterkt og godt samhold der du er i dag?
20 Hva gjorde du?
21 Hvilke utfordringer møtte du i prosessen? Fortell!

Tydelighet
22 Har du noen gang måtte si opp en medarbeider?
23 Hva skjedde?
24 Husker du en gang du kom opp i en vanskelig situasjon som leder?
25 Hva gjorde du?
26 Beskriv den viktigste framstilling/rapport/presentasjon du har gjort. Hvordan ble den 

mottatt?
27 Kan du gi eksempel på en situasjon der du har klart å kommunisere med en person, 

selv om personen ikke hadde særlig til overs for deg?
28 Hvordan grep du saken?
29 Hva ble resultatet?
30 Hva gjorde du i din siste jobb for å være effektiv når det gjaldt organisering og 

planlegging?

Beslutninger
31 Kan du ta en beslutning raskt uten å kunne konferer med dine overordnede?
32 Har du noen eksempel? Fortell, hva gjorde du?
33 Hvordan reagerte din leder?
34 Har du noen gang tatt en feil beslutning? Fortell!
35 Har du tatt avgjørelser som krever grundig forarbeid? Fortell!

Annet
36 Hvordan ser du på kontroll i forhold til delegering? Eksempler!
37 Kan du gi eksempel på en situasjon der du skapte engasjement og motivasjon hos dine 

medarbeidere?  Hva gjorde du?
38 Hva ble resultatet? 

Avsluttende spørsmål
39 Nevn eks. på mindre gode sider ved deg selv/Hva får du kritikk for?
40 Hva får du ros for? Nevn eks. på hva du har gjort veldig bra?
41 Hvilke krav stiller du til din overordnede, kolleger, venner?
42 Hvilke muligheter har du for å jobbe utover vanlig arbeidstid i perioder med mye 

arbeidspress?
43 Hva er den viktigste faktor for at du skal trives i en jobb?
44 Ut fra det du nå vet om jobben, er du mer eller mindre motivert, og hvorfor?
45 Vil du ta jobben hvis du får tilbudet? Når kan du eventuelt tiltre?
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3. Avslutning
1 Referanser: Be om ca. 3 referanser, de bør ha ulike roller i forhold til søkeren.

2 Kort orientering om prosessen videre (tidsplan for innstillingsarbeidet, 
ansettelsestidspunkt med mer)

4. Oppsummering i ansettelsesutvalget

1. Fikk vi klare og tydelige svar?

2. Hvilken forståelse viste søkeren for oppgavene?

3. Var søker overbevisende nok?

1. Hvilken styrke og gjennomslagsevne (push, vilje) viste søker?

2. Passer kandidatens mål og ambisjoner for stillingen?

3. Spesielt for ledere: Hvordan viste søkeren sin evne til å skape resultater?

4. Spesielt for ledere: Hvilken forståelse viste søkeren for godt lederskap?

5. Spesielt for ledere: Hvilken forståelse viste søkeren til sine medarbeidere?

Lag en vurdering av de kriteriene som er framstilt i utlysningsteksten og som intervjuet har 
belyst. Bruk gjerne matrise her!
- Hvilket inntrykk sitter vi igjen med – hva er vi i tvil om?
- Hva bør avklares gjennom referansesamtaler? 
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Referanseintervju

Referanse innhentes vanligvis etter at vi har foretatt intervju, og sitter tilbake med 1-3 aktuelle 
kandidater til stillingen.  Ved alle ansettelser skal det innhentes minst tre referanser. Dette kan 
være fra overordnet, underordnet, kollega, tillitsvalgt eller andre som søker har hatt kontakt 
med. Som forberedelse til referanseintervjuet bør en gå gjennom de opplysningene en har fått 
gjennom søknad og intervju. 

I Nesset kommune er det vanlig praksis at ingen referanser kontaktes uten at søker er 
orientert. Husk å utdype spørsmål hvis noe er uklart.

Gjelder stilling som: _____________________________ Ledig fra dato:_______________

Søkers navn: ___________________________________

Referansens navn:_______________________________ Stilling: ____________________

 Hvilken tilknytning hadde du til vedkommende i arbeidsforholdet?
Hensikten med spørsmålet er å finne ut hvor godt referansen kjenner søkeren og hvor nært de 
har samarbeidet.

*I hvilken periode arbeidet dere sammen?
*Når var vedkommende ansatt hos deg (fra/til)?
*Kjenner du årsaken til at vedkommende søker ny stilling?
(Sjekk ut om det finnes bakenforliggende årsaker til at vedkommende ønsker å slutte i 
sin nåværende stilling)

Arbeidsoppgaver og resultater

 Hvilket ansvarsområde/arbeidsoppgaver hadde vedkommende i denne perioden:
o Søker har beskrevet følgende oppgaver, stemmer det med din oppfatning?
o Hvordan ble oppgavene løst?
o Har vedkommende hatt spesielle oppgaver (prosjekt eller lignende) – hvordan 

ble disse løst?
o Var det noen arbeidsoppgaver som søker ikke mestret?
o Er det noe du vil framheve som positivt, som for eksempel gode ideer, spesielle 

resultater?

 Hvordan vil du beskrive søkers
o Motivasjon
o Engasjement
o Lojalitet
o Framtreden
o Pålitelighet

 Beskriv hvordan søker takler press og høyt arbeidstempo?
o Trives søker best med en langvarig oppgave eller mange oppgaver samtidig?
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Samarbeid

 Hvordan vil du beskrive søkers evne til samarbeid med overordnede, kolleger og 
andre samarbeidspartnere?

o Var det noen vedkommende ikke kom overens med? 
o Hvordan kom dette til uttrykk?
o Beskriv - hva gjorde søker for å løse situasjonen?

 Hvordan fungerte søker som samarbeidspartner i team?
o Aktiv/passiv rolle
o Deler sine kunnskaper
o Hvordan hevdes egne synspunkter (pågående/unnvikende)

 Beskriv hvordan søker takler vanskelige situasjoner og konflikter?
 Hvilken rolle hadde vedkommende i situasjonen 
 Hva var vedkommendes bidrag til å løse saken/problemet?

Ved ansettelse av leder

(Disse spørsmålene brukes kun for lederstillinger)
 Hvordan vil du beskrive vedkommende som leder:

Ledere i Nesset kommune blir målt på følgende områder:
o Brukertilfredshet
o Personaltilfredshet
o Effektivitet
o Økonomiforståelse

 Beskriv søkers beste lederegenskaper
 Beskriv søkers utviklingsområder som leder
 Hvordan fungerte samarbeidet med tillitsvalgte?

(Dette spørsmålet brukes hvis søker har ledererfaring og søker en lederstilling)

Andre relevante spørsmål:
 Hvordan vil du beskrive søker i sosiale sammenhenger?
 Spisepauser / sosiale sammenkomster utenom arbeidstid
 Har vedkommende høyt/lavt fravær?  (Spørsmål til overordnet)
 Hvilket inntrykk har du av søkers helsetilstand?
 Beskriv: Fraværsperioder, hyppighet
 Andre ting du ønsker å kommentere?
 Forhold til rusmidler  
 Er det noe i søkerens private forhold utenom jobb som vi bør vite noe om?

 Ville du tilsatt vedkommende igjen?

 Hva vil du angi som vedkommendes sterkeste personlige egenskaper?
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 Med ditt kjennskap til vedkommende: Hvordan vil du samlet vurdere 
hans/hennes prestasjoner i stillingen hos dere?

 Ville du ansatt vedkommende igjen i samme stilling? Eventuelt i en annen 
stilling? Eventuelt, hvorfor ikke?

 Hvilket forhold har du til referansen i dag (har dere fortsatt kontakt og på 
hvilken måte)? 

Vær godt forberedt når du skal ringe en referanse. Hvis du ikke har mye erfaring i å sjekke 
referanser, kan det være til god hjelp å ha forberedt noen spørsmål, slik at referansepersonen 
kan komme med sine egne synspunkter. Listen over spørsmål er ment som en hjelp på veien, 
men de er ikke utfyllende. Velg de spørsmålene som passer, og legg til dine egne.

Et svært godt, men nyttig tips er å skrive opp spørreordene på en lapp foran deg med store 
bokstaver. Ved å bruke spørreordene som utgangspunkt, gir ofte de gode spørsmålene seg 
selv. Prøv selv: HVEM, HVA, HVOR, NÅR, HVORDAN, HVORFOR OG HVILKE.

Ikke vær redd for å stille oppfølgingsspørsmål i løpet av referanseintervjuet. 
Eksempel: Du sier at vedkommende virket usikker i lederrollen. Kan du konkretisere hva du 
mener med det? Det er ofte da du får den viktigste informasjonen.



  
NESSET KOMMUNE

44

Unntatt offentlighet jfr. off.loven § / fvl §

Delegert vedtak nr
Saksnummer i ePhorte
Saksbehandler
Dato

MØTEBOK

ANSETTELSE AV % stl (stillingsbenevnelse) (navn på enhet)

Saken skal behandles av følgende enhet:

Saksopplysninger:
(Her skrives det hvilken stilling som er ledig, hvorfor stillingen er ledig, om det er en nyopprettet stilling 
eller om det er noen som har sluttet i stillingen.)

Stillingen har vært lyst ut i (for eksempel RB, Driva og kommunens hjemmeside), søknadsfristen var 
…………… og det kom inn …………. søknader til stillingen. XX av disse ble kalt inn til intervju.

Eventuelt andre relevante opplysninger for stillingen. 

Vurdering av ansettelsesutvalget:

Administrativt vedtak:
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Når ansatte slutter 
Navn på den som slutter: ___________________________________________________________________

Hvor Aktivitet Utført (dato/ underskrift)

Personalområdet
Skriftlig oppsigelse

Skriftlig oppsigelse er mottatt. Så snart det 
foreligger en skriftlig oppsigelse fra ansatt 
skal denne besvares skriftlig, og tilbud fra 
KLP om å fortsette forsikring sendes med i 
svarbrevet. Skriftlig oppsigelse må foreligge 
før sluttattest kan skrives.

IT-området

Tilgang til alle 
datasystemer

Send melding om opphør av arbeidsforhold 
til IT avdelingen

Her meldes det om avslutning av tilgang til 
de aktuelle datasystemer samt avslutning av 
den ansattes e-postadresse. Dersom den 
ansatte disponerer kommunal PC skal dette 
også meldes inn til IT. 

Mobiltelefon 
og fast telefon

Send melding om opphør av arbeidsforhold 
samt opphør av telefonabonnement og/eller 
telefonnummer til xxxxxxxxxxxxxxx og til 
servicekontoret

Arkiv/postmottak

Edb Sak & Arkiv

Send melding om opphør av arbeidsforhold 
til arkivleder xxxxxx. Dette må gjøres så 
tidlig som mulig for uttak av restanseliste og 
for evt overføring av saker til andre 
saksbehandlere.    

Postmottak Send melding om opphør av arbeidsforhold 
til postmottak@nesset.kommune.no

Hjemmekontor
aviser mv

Avvikle evt avtale om hjemmekontor.
Sørge for at evt abonnement på aviser, 
tidsskrifter o.l. er sagt opp. 

Økonomiområdet
Lønn

Send melding om opphør av arbeidsforhold 
til økonomiavdelingen (bruk 
personalmelding).

Fullmakter Avvikle evt. fullmakter knyttet til økonomi
 opphør av rettigheter vedr bank
 sletting av tilganger, økonomi 

systemer, opphør av 
kontering/attestasjon/anvisning

Annet Ta i mot nøkler og eventuelt ID-kort 
Ta i mot kommunalt utlånt utstyr som 
mobiltelefon, bærbar PC m.m.
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Sjekkliste

For den ansatte som slutter

Aktivitet: Utført: 
(dato og underskrift)

Levert inn nøkler 
Sak & arkiv:

 Dokumenter under arbeid (midlertidige) er 
sjekket/ryddet/fordelt

 Ubesvarte (restanser) besvart/fordelt til andre
 Alle arkivverdige kopier er levert sentralarkivet

E-post:
 Sjekket i forhold til e-poster som krever 

besvarelse/oppfølging. Disse må besvares og avsluttes 
eller evt. overføres til andre. 

Arbeidssted:
 Ryddet arbeidssted (kontorpult, skap, skuffer o.l.)

Levert inn utlånt kommunalt utstyr (mobiltelefon, PC, annet)  



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/764-1

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Administrasjonsutvalget 9/13 25.09.2013

Revidering av kommunens Arbeidsreglement

Rådmannens innstilling

Revidert Arbeidsreglement vedtas med virkning fra 01.10.13

Saksopplysninger

Det har etter hvert vist seg at det er behov for å revidere Arbeidsreglementet. I § 2 er det presisert at 
det gjelder alle ansatte i Nesset kommune. Tidligere kunne det oppfattes til at det bare var fast ansatte. 
Ordlyden «alle i et fast arbeidsforhold» kunne tolkes til bare å gjelde fast ansatte. Derfor er dette nå 
endret til «arbeidstakere i Nesset kommune».

I § 4 er det nå vist til heftet «Introduksjon nye medarbeidere», et veiledningshefte for ledere og til 
pålegget om å fylle ut skjema Tuberkuloseundersøkelse FØR tiltredelse eller gjeninntredelse i 
barnehage, alle avdelinger i helse- og omsorgstjenesten, skole og SFO.

I § 7 er det presisert at alle skal levere enten egenmelding eller sykemelding fra lege dersom de er 
borte fra arbeidet på grunn av sykdom.

I § 9 er bestemmelsene om bruk av fleksitid og kjernetid tatt inn som en påminnelse. I tillegg har vi 
tatt med og minner om vedtaket i AMU og Administrasjonsutvalget om bruk av tobakksvarer i 
arbeidstida. 

Ny § 13. Vi ser at det er behov for å presisere at kommunens kjøretøy og annet kommunalt utstyr ikke 
kan benyttes av ansatte eller andre til privat bruk. Dersom en ansatt benytter arbeidsgivers bil til 
kjøring hjem – arbeidssted skal dette i flg. Skattebestemmelsene innrapporteres for beskatning. 



Vurdering

Etter hvert som det skjer utskiftinger blant de ansatte ser vi at det er behov for å presisere hvilke regler 
vi som ansatte i Nesset kommune må forholde oss til. Nesset kommune er en offentlig arbeidsgiver, 
derfor er det spesielt viktig at vi gjør ting på riktig måte. Alle naturalytelser skal selvfølgelig 
innberettes på riktig måte. Derfor finner vi det nødvendig å presisere hvordan vi forholder oss til privat 
bruk av kommunens biler og utstyr. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen spesielle

Betydning for folkehelse
Ingen
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§ 1 Definisjon 
Med arbeidsgiver menes i dette reglement rådmannen, som i kommunestyrets sted leder den 
samlede administrasjonen i Nesset kommune. 

Med arbeidstaker menes i dette reglement enhver som utfører arbeid i Nesset kommunes 
tjeneste og som går inn under reglementets bestemmelser. 

§ 2 Omfang
Dette reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i Nesset kommune et fast 
arbeidsforhold.
Reglene i dette reglementet gjelder ikke når det strir mot lov, tariffavtale eller andre 
bestemmelser som er bindende for kommunen.

§ 3 Ansettelsesmyndighet
Rådmannen er delegert ansettelsesmyndighet der ikke annet er fastsatt ved lov, reglement 
eller vedtak av kompetent folkevalgt organ. Rådmannen har videredelegert 
ansettelsesmyndigheten for stillinger under enhetsleder til enhetsledernivået.

Rådmannen selv har kompetanse til å foreta opprettelse og nedleggelse av faste stillinger, 
samt oppsigelse, avskjed og suspensjon av arbeidstaker.

§ 4 Ansettelsesvilkår
Arbeidstakeren ansettes med skriftlig arbeidsavtale i Nesset kommune, for tiden ved den 
enkelte enhet – på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer, 
ansettelsesdokumenter og tariffavtaler.

Ansettelsesmyndigheten kan, der det foreligger saklig grunnlag for det, endre en arbeidstakers 
arbeidsområde og/eller instruks/funksjonsbeskrivelse.

Arbeidstaker som ansettes fast, får en prøvetid på 6 måneder. Ved skifte av stilling internt i 
kommuneorganisasjonen, gjelder ikke kravet om prøvetid.

For ansettelse i midlertidig stilling (engasjement) og vikariat inntil 1 år eller for sesongarbeid, 
gjelder en prøvetid på 14 dager.

I prøvetiden foretas en løpende vurdering av den nytilsatte. Jfr. «Introduksjon nye 
medarbeider», et veiledningshefte for ledere

Sammen med arbeidsavtalen (ansettelsesbrev) får arbeidstakeren taushetserklæring til underskrift 
vedlagt arbeidsreglementet. For stillinger der det stilles spesiell krav til helse og/eller krav til 
politiattest, skal det før tilsetting framlegges tilfredsstillende attest(er). Alle nytilsatte skal i tillegg 
fylle ut skjemaet om Tuberkuloseundersøkelse FØR tiltredelse eller gjeninntredelse i barnehage, alle 
avdelinger i helse- og omsorgstjenesten, skole og SFO

Arbeidsgiver fører liste over alle arbeidstakere under 18 år.  

For arbeidstaker som tas inn ekstraordinært for å avhjelpe arbeidsledighet, vises til 
Hovedtariffavtalens bestemmelser.
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§ 5 Arbeids- og hviletider
Arbeidstidens lengde følger bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.
Avtaler om arbeids- og pausetid og arbeidstidens inndeling skal gjøres kjent for alle berørte 
arbeidstakere.

Når den effektive sammenhengende arbeidstid overstiger 5,5 timer, skal det være pause på 
minst 20 minutters varighet.

Når effektiv arbeidstid er minst 8 timer, skal spisepausen være minst 0,5 time. Spisepause på 
dagtid legges fortrinnsvis i tidsrommet mellom 10.30 og 13.00.

Turnusplaner utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal være slått opp på 
arbeidsstedet.

Turnusplaner godkjennes av tillitsvalgte.

§ 6 Ferie
Ferien ordnes i samsvar med reglene i gjeldende Ferielov og hovedtariffavtale.

Arbeidsgiver fastsetter feriefritid etter konferanse med arbeidstakeren eller vedkommendes 
tillitsvalgte. Ferielisten skal gjøre kjent minst 2 måneder før ferien tar til. 

§ 7 Fravær fra arbeidet
Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal, så snart som mulig, meddeles 
nærmeste overordnede første fraværsdag.

Hvis fraværet gjelder sykdom, skal arbeidstakeren følge bestemmelsene for bruk av 
sykemelding/egenmelding som er gitt i Folketrygdlov med forskrifter, Avtale om 
inkluderende arbeidsliv samt hovedtariffavtale. Ved fravær på inntil 8 kalenderdager skal 
fraværet dokumenteres med egenmelding eller sykemelding fra lege. Ved lengre fravær enn 8 
kalenderdager, skal det alltid leveres sykemelding.

Arbeidsgiver krever sykemelding fra første dag dersom arbeidstakeren i de seineste tolv 
måneder har hatt minst 24 kalenderdager fravær med bruk av egenmelding.

Retten til å nytte egenmelding kan også fratas arbeidstaker ved færre fraværsdager dersom 
arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Før arbeidstaker 
mister retten til å nytte egenmelding, skal vedkommende gis anledning til å redegjøre for 
årsaken til fraværene.

§ 8 Utbetaling av lønn
Lønn utbetales den 12. i måneden, eller nærmeste foregående virkedag. For månedslønte vil 
dette utgjøre 12 dager på etterskudd/16/19 dager på forskudd. For time-, dag-, og ukelønte 
utbetales lønn etterskuddsvis. For disse utbetales da det beløp som er opptjent til og med den 
20. i foregående måned, og arbeidsgiver kan i spesielle tilfeller utbetale lønnsforskudd dersom 
perioden fra ansettelse til første lønnsutbetaling blir spesielt lang.

Alle lønnsutbetalinger skjer over bank eller post. Det vil ikke bli foretatt kontantutbetaling fra 
økonomikontoret. Utbetaling av opparbeidede feriepenger foretas i juni måned. For utbetaling 
av feriepenger for arbeidstaker som slutter i kommunens tjeneste, vises til Ferielovens 
bestemmelser.
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Den enkelte arbeidstaker skal, så langt det er mulig, kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. 
Eventuelle feil må meldes snarest mulig til økonomiavdelingen. Feilaktig utbetalt lønn 
korrigeres etter avtale med arbeidstakeren i hvert enkelt tilfelle. Jfr. punkt 8.3.

Arbeidsgiver fører lønningslister i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Fradrag i 
lønn og feriepenger kan kun gjøres i følgende tilfeller:

8.1. Lovbestemte trekk
8.2. Pensjonsinnskudd. Pensjonsinnskudd trekkes fra tiltredelsesdato
8.3. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

fagforeningskontingent og kontingent til opplysningsfond.
8.4 Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har påført 

kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner 
erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer 
sin stilling.

8.5 Fravær på grunn av arbeidsnedleggelse (streik) eller arbeidsstenging (lock out) i 
avregningsperioden.

Lønnstrekk i henhold til punkt 8.5 skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det 
arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk 
gjennomføres, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte.

§ 9 Alminnelig orden
Arbeidstakeren må være på tjenestestedet/frammøtestedet ved arbeidstidens begynnelse. 
Avvik må være avtalt med overordnet på forhånd. På de enhetene / avdelingene der man har 
anledning til å bruke fleksitid / kjernetid mellom 0900 og 1400 skal kjernetiden overholdes 
dersom ikke annet er avtalt med leder på forhånd. 

Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 
middel i arbeidstiden. Det er et lederansvar å følge opp dette.

Røykeforbudet gjelder i henhold til ”Lov om vern mot tobakksskader”, og 
prosedyrebeskrivelsen «Bruk av tobakk, snus og andre tobakksvarer i arbeidstida» vedtatt i AMU 
sak 13/12 og Administrasjonsutvalget sak 07/12

Brudd på ovennevnte bestemmelser kan medføre disiplinær reaksjon.

Den enkelte arbeidstaker har et personlig ansvar for å bidra til et positivt og utviklende 
arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Arbeidstakere skal omgås hverandre med gjensidig 
respekt og i en positiv tone. Arbeidstaker har plikt til å etterkomme anvisning fra leder.

§ 10 Hvordan skal vi være kledd på jobb?
Ansatte i stat, fylke og kommune er å anse som en offentlig tjenestemann.
På de arbeidsplassene der det er innkjøpt arbeidstøy skal dette benyttes av de ansatte. På de 
andre arbeidsplassene der den ansatte benytter privat tøy skal noen enkle regler følges:
Det er ikke akseptert at det brukes miniskjørt eller korte shorts i jobbsammenheng. Når vi 
sitter skal ikke skjørt-/shortskanten være mer enn 10 cm over kneet. Det er heller ikke 
akseptert at det vises bare mager eller utringning som viser for mye av brystkassen. Typisk 
fritidstøy som f.eks. joggebukser, tights o.l. skal ikke brukes i jobbsammenheng annet enn for 
de yrkesgruppene som driver med slik aktivitet sammen med brukere. Klær som brukes på 
jobb skal være helt, rent og pent. Når våre innbyggere og brukere møter en ansatt i Nesset 
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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 kommune. Ansatte på institusjonene skal ha 
navneskilt med navn og yrkestittel godt synlig for brukerne. 

§ 11 Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver er pålagt særlig overvåking av arbeidsmiljøet og helsekontroll for en del av 
arbeidstakerne. Rådmannen selv kan tilmelde arbeidstakerne i hele eller deler av 
virksomheten til bedriftshelsetjenesten for å oppfylle lovens krav. Arbeidstaker som tilmeldes 
bedriftshelsetjenesten plikter å la seg undersøke av bedriftslegen.

§ 12 Bruk av verneutstyr
Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og 
eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter.

Arbeidsgiver er ansvarlig for opplæring i bruk av utstyret.

§ 13 Privat bruk av kommunens kjøretøy eller annet kommunalt utstyr
Det er ikke anledning for ansatte, eller andre, å benytte kommunens kjøretøyer eller annet 
kommunalt utstyr til privat bruk. Alle kommunale kjøretøyer skal være parkert på anviste 
plasser når tjeneste ikke utføres. De samme bestemmelsene gjelder også for annet utstyr som 
kommunen eier. I praksis betyr dette at det bare i helt spesielle tilfeller, for å utføre 
kommunens tjeneste, og etter avtale med enhetsleder/rådmann, kan en ansatt benytte noen av 
kommunens biler til kjøring hjem/arbeidssted. Unntatt fra disse bestemmelsene er bil for den 
som har brannvakt eller legevakt. Andre som kan bli tilkalt utenom arbeidstid må eventuelt 
hente kommunens kjøretøy på avtalt oppstillingsplass.

§ 14 Permisjoner
For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser, hovedtariffavtale, hovedavtale og 
kommunens permisjonsreglement.

§ 15 Oppsigelse
Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Ved oppsigelse gitt av arbeidsgiver skal denne 
være begrunnet, og opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise 
søksmål og hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med 
arbeidstakeren, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.

Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og 
tariffavtalen.

Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens og 
Forvaltningslovens bestemmelser.

Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest.

§ 16 Avskjed
Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom 
denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde begrunnelse og opplysninger om 
rett til å kreve forhandling, reise søksmål, og hvilke frister som gjelder.
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Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i særlige tilfeller suspenderes fra 
sin stilling. Betingelsen for å kunne foreta suspensjon er at det er nødvendig av hensyn til 
tjenestens art at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling, og at det må være 
grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter Arbeidsmiljøloven er tilstede. Arbeidstakeren har 
krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet.

Før arbeidsgivers vedtak om avskjed eller suspensjon treffes, skal det konfereres med 
arbeidstakeren med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Ved suspensjon har 
arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet.

Om arbeidstakerens rettigheter ved avskjed vises til Forvaltningslovens og 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 17 Annet lønnet arbeid
Arbeidstaker kan ikke uten arbeidsgivers tillatelse inneha annet lønnet arbeid eller drive 
næringsvirksomhet av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i 
kommunen. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter 
Forvaltningslovens kap. 2.

§ 18 Informasjon til media
Kontakt med mediene skjer gjennom arbeidstakere og politikere når disse opptrer på vegne av 
kommunen. Slik kontakt skal samordnes og skal følge gitte retningslinjer. Arbeidstaker har 
lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dette gjelder også i omtale av arbeidsplassen utad. 
Arbeidstaker skal fremme sine synspunkter (for eksempel kritikk) tjenestevei eller overfor 
tillitsvalgt/verneombud.

§ 19 Taushetsplikt
Den enkelte arbeidstaker skal undertegne taushetserklæring.

Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, særskilte bestemmelser, eller når det 
følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale eller gi opplysninger om saken overfor 
noen utenforstående.

Brudd på taushetsplikten medfører disiplinær reaksjon og/eller straffeforføyning.

§ 20 Delegeringsbestemmelser
Rådmannen er delegert myndighet til å fatte avgjørelser i enkeltsaker i henhold til de 
forskjellige bestemmelser i dette reglement. Rådmannen kan videredelegere sin myndighet.

§ 21 Fortolkninger / tvist
Spørsmål om fortolkning av dette reglementet behandles av rådmannen.

§ 22 Iverksetting
Revidert arbeidsreglement iverksettes f.o.m. 01.10.13
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