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ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010 - 2020 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 031   

Arkivsaksnr.: 09/394   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/09 Formannskapet 19.05.2009 

31/09 Kommunestyret 18.06.2009 

119/10 Formannskapet 09.09.2010 

48/10 Kommunestyret 16.09.2010 

1/12 Administrasjonsutvalget 24.01.2012 

2/12 Kommunestyret 16.02.2012 

17/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til arbeidsreglement, permisjonsreglement, lønnspolitisk plan, 
etiske retningslinjer, reglement for utdanningsstipend og tilsettingsreglement for 
Berlevåg kommune vedtas. 
 

 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalget 

Møtedato: 24.01.2012 

Sak: PS  1/12 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Framlagte forslag til arbeidsreglement, permisjonsreglement, lønnspolitisk plan, 
etiske retningslinjer, reglement for utdanningsstipend og tilsettingsreglement for 
Berlevåg kommune vedtas. 
Enstemmig vedtatt 
 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 16.02.2012 

Sak: PS  2/12 

  

Resultat: Saken utsatt 

 

Behandling i utvalget: 

Forslag fra Hege Mathisen: 
Saken utsettes da organisasjonenes uttalelser ikke medfølger saken. 
 

Vedtak: 

Saken utsettes da organisasjonenes uttalelser ikke medfølger saken. 
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer 
 
Saksutredning: 
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Bakgrunn: 
Vedlagt følger forslag til arbeidsreglement, permisjonsreglement, lønnspolitisk plan, 
etiske retningslinjer, reglement for utdanningsstipend og tilsettingsreglement.  
 
Forslagene har vært ute til høring blant arbeidstakerorganisasjonene og kommunens 
ledergruppe.   
 
 
 
 
Vedlegg: 
Arbeidsreglement 
Permisjonsreglement 
Lønnspolitisk plan 
Etiske retningslinjer 
Reglement for utdanningsstipend 
Tilsettingsreglement 
Uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I 

BERLEVÅG KOMMUNE 

 

1. OMFANG 

Reglementet gjelder for alle ansatte i Berlevåg kommune, så langt det ikke strider mot lov, 

reglement, avtale eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen, jfr. 

Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 pkt. 1. 

For pedagogisk personell gjelder reglementet så langt ikke statlig regelverk gir andre 

bestemmelser.   

I den grad reglementet ikke gjelder for midlertidig tilsatte, vikariater, arbeidsmarkedstiltak, 

lærlinger og praktikanter, vil dette framgå av andre bestemmelser. 

Reglementet er ment som rammeverktøy og er ikke utfyllende i henhold til lov og avtaleverk, 

og må derfor ses i sammenheng med lover og avtaler som blant annet arbeidsmiljøloven 

(aml.), forvaltningsloven (fvl.), Hovedavtalen (HA) og HTA. 

 2.  ANSETTELSE 

Arbeidstaker ansettes i Berlevåg kommune, ikke på det enkelte arbeidssted, og på de vilkår 

som til enhver tid gjelder i henhold til HTA, lover, reglementer og retningslinjer. Spesielle 

tilsettingsvilkår skal fremkomme på tilsettingsbrev. 

Ansettelse skal skje skriftlig, enten ved tilsettingsbrev eller arbeidsavtale, og inneholde 

minimumskravene i henhold til aml. § 14-6. Ved tilsetting får nye arbeidstakere utdelt 

arbeidsreglement. 

 For fast ansatte gjelder en prøvetid på 6 måneder. 

 3. POLITIATTEST / LEGEATTEST / TUBERKULOSEKONTROLL 

Før ansettelse i stilling i skole og barnehage forutsettes det at godkjent politiattest foreligger, 

jf. barnehageloven § 19. 

For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, kan det før ansettelse kreves at det 

fremlegges tilfredsstillende helseattest, jf. aml. § 9-3. 

For begge forhold gjelder at kravet om gyldig attest skal fremkomme i utlysningstekst. 

Arbeidstakere som har oppholdt seg i land med høy frekvens av tuberkulose har ved ansettelse 

i helse-/sosialtjenesten og i barneomsorg (skole/barnehage), plikt til opplyse om dette og sørge 

for tuberkulinundersøkelse. Tilsvarende er arbeidstakere som har oppholdt seg i minst 3 mnd. i 

land  med høy forekomst av tuberkulose, pliktig til å sørge for tuberkulinundersøkelse ved 

gjeninntredelse i stilling.  



  Sak 17/12 
 

Side 5 av 101 

 

 

 

 

4.  ARBEIDS- OG HVILETID 

Arbeidstid er den tid arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon, jf. aml. § 10-1. 

Spisepausen er på 30 min. for medarbeider med mer enn 5 ½ times arbeidstid og er inkludert i 

arbeidstiden. 

Fleksitid i administrasjonen/dagarbeidende gjelder med følgende rammer: 

Kjernetid: 

kl. 0900 til kl. 1400  

Ytre tidsramme: 

kl. 0700 til kl. 1700 

Ordinær arbeidstid: 

kl. 0730 til kl. 1500 

Det kan opparbeides fleksitid inntil 40 timer per mnd. Avspasering av denne dagen avtales 

med nærmeste overordnede. 

Bruk av fleksitid forutsetter at medarbeider ikke er bundet opp av annen arbeidstidsordning og 

at det er mulig ut fra driftshensyn/tilgjengelighet overfor publikum. 

Turnus 

For ansatte som arbeider i tunus er den ukentlige arbeidstid på 35,5 timer inkludert spisepause. 

Lærere 

For lærere gjelder arbeidstidsbestemmelsene vedtatt i egen sær /lokalavtale for 

undervisningspersonale i skoleverket. 

 5. OVERTIDS- OG MERARBEID 

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å utføre overtidsarbeid. Før dette pålegget gis, skal 

leder ha forsikret seg om at vilkårene for å igangsette overtidsarbeid er tilstede, jf. aml. § 10-6 

og HTA kap. 1 pkt. 6.2.  

Overtidsarbeid skal så langt mulig unngås og kan ikke gjennomføres som fast ordning. 

Utbetaling av overtidsgodtgjørelse skal skje snarest mulig etter at arbeidet er utført.  
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Ansatte som arbeider i deltidsstilling kan pålegges å utføre merarbeid, jf. aml. § 10-6. For 

merarbeid utbetales ordinær timelønn med eventuelle tillegg for særskilt 

arbeidstid. Overtidsbetaling utbetales dersom arbeidstiden den enkelte dag eller uke 

overskrider ordinær tid for full stilling. 

 6. UTBETALING AV LØNN 

Ansatte skal i størst mulig grad få utbetalt sin lønn på regulativlønn. Lønn utbetales delvis 

forskuddsvis den 12. hver måned eller siste arbeidsdag dersom ordinær lønningsdag er en 

lørdag eller søn-/helligdag. Timelønnede får utbetalt lønn den 12. etterskuddsvis (1 ½ mnd 

etter at timelister er levert). 

Den enkelte ansatte har plikt til å kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil skal 

meldes til lønnsavdelingen umiddelbart. 

Følgende fradrag kan foretas i lønn: 

 lovbestemte trekk (bidragstrekk, påleggstrekk osv.)  

 pensjonsinnskudd  

 kontingent til opplærings- og utviklingsfond  

 fagforeningskontingent dersom fagforening ber om det  

 erstatning for skade eller inventar arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har 

påført kommunen forutsatt at arbeidstaker skriftlig har erkjent erstatningsansvar, det 

er fastslått ved dom eller at arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling  

 når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært 

praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller 

arbeidsstengning i avregningsperioden  

 arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling  

 beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstaker  

Forskudd: Som hovedregel utbetales ikke forskudd på lønn. 

7. FERIE / FERIEPENGER 

Reglene for ferie og feriepenger er regulert i ferieloven (feriel.) og HTA kap. 1 pkt. 7. 

Feriepenger utbetales i juni, med en feriepengesats på 12 prosent av feriepengegrunnlaget 

(eller 14,3 prosent dersom fylte 60 år), jf. HTA kap. 1 pkt. 7.3 og 7.4. Hva som omfattes av 

feriepengegrunnlaget er regulert i feriel. § 10. 

De ansatte har rett til 5 uker årlig ferie (6 uker for dem over 60 år), jf. feriel. § 5. Arbeidsgiver 

fastsetter ferie etter drøfting med de ansatte eller med tillitsvalgte. Den ansatte har rett til å få 

avklart ferie 2 måneder før ferien starter og ferielister skal derfor gjøres kjent tidligst mulig, jf. 

feriel. § 6.  

For ansatte i skole/SFO gjelder spesielle regler, jf. HTA kap. 1 pkt. 7.2. 

Ved sykdom kan ferien kreves utsatt eller erstattet i samsvar med lov og avtaleverk.  Dette 

gjelder ikke ved delvis sykemelding.  Det må fremlegges legeattest og fremmes skriftlig krav 

om utsatt ferie, jf. feriel.§ 9 og HTA kap. 1 pkt. 7.1. 
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Dersom ferien ikke kan avvikles p.g.a. sykdom innen 31.12., utbetales lønn for ikke avviklet 

ferie i januar. 

 

 

8. FRAVÆR FRA ARBEID PÅ GRUNN AV SYKDOM 

Melding om fravær skal gis snarest mulig og senest første sykedag til nærmeste overordnede. 

Egenmelding:  

Reglene om egenmelding er regulert i folketrygdeloven (ftrl.) §§ 8-24 – 8-27 og HTA kap. 1 

pkt. 8.2.3.  

Egenmelding kan ikke benyttes før arbeidstaker har vært ansatt i to måneder. 

  

Arbeidstaker har plikt til å gi arbeidsstedet melding om sykefraværet så tidlig som mulig første 

fraværsdag. Arbeidstaker skal gi beskjed hvor mange dager som antas brukt. 

 

I Berlevåg Kommune er det mulighet til uttak av 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 

måneder. 

 

Hver arbeidstaker har rett til å ta inntill 8 dagers sammenhengende egenmeldt sykefravær. Har 

du brukt 8 egenmeldingsdager (sammenhengende eller enkelte dager), må du være arbeidsfør i 

16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes igjen etter siste bruk av egenmelding. 

  

Ved uttak av egenmeldingsdager regnes fridagene inn i egenmeldingsperioden. 

 

Eks: Tar du ut 4 egenmeldingsdager og starter mandag, men har fri tirsdag regnes denne inn i 

egenmeldingsperioden. 

  

Etter en sykemelding kan ikke egenmelding benyttes før du har gjenopptatt arbeidet og vært 

arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager. 

 

Du kan ikke bruke egenmelding ved sykdom i ferien, da kreves legeerklæring. Er du 

arbeidsufør minst seks virkedager kan du kreve disse feriedagene utsatt, og eventuellt gis som 

ny ferie senere i ferieåret, jf. feriel. § 9.  

    

Ved misstanke om misbruk av egenmeldingsretten, kan arbeidsgiveren bestemme at 

arbeidstakeren ved fremtidig sykefravær skal levere sykemelding fra lege fra første 

fraværsdag. 

Sykemelding: 

Sykemelding skal leveres snarest mulig. Det skal leveres friskmelding når fraværet har vart i 

mer enn 2 mnd. 

Det er fra 01. juli 2011 blitt strengere regler for både arbeidsgiver og arbeidstaker for tidligere 

og tettere oppfølgning ved sykemelding. Dette innebærer at arbeidstaker har fått en rett til at 
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arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgningsplan så tidlig som mulig og senest innen fire uker 

etter at arbeidstaker ble sykemeldt. Videre har arbeidstaker fått en rett til dialogmøte 1 med 

arbeidsgiver innen 7 uker, og dialogmøte 2 innen 6 måneder etter at arbeidstaker ble 

sykemeldt. Dette samsvarer med aml. § 4-6. 

Dette fører imidlertid også til plikter fra arbeidstakers side. Arbeidstaker plikter til å møte på 

dialogmøter med arbeidsgiver, og samarbeide med arbeidsgiver for å få hindre unødig 

langvarig sykefravær. Arbeidstaker plikter også å samarbeide ved utarbeidelsen av 

oppfølgningsplanen. Dersom ikke arbeidstaker holder sine plikter, vil dette medføre at retten 

til sykepenger faller bort. Dette samsvarer med ftrl. § 8-8. 

Formålet er å prøve å forhindre langtidssykemelding, og dermed er det unntak for disse 

bestemmelsene i de tilfeller det er åpenbart unødvendig. Åpenbart unødvendig er et strengt 

krav, og det skal mye til for at det kommer til anvendelse. 

9. ATTFØRING 

Langtidssykemeldte og ansatte med hyppig sykefravær får henvendelse fra Berlevåg 

kommune med tilbud om oppfølging/samtale med bedriftshelsetjenesten. Det er anledning for 

den ansatte selv å ta initiativ til samtale med bedriftshelsetjenesten dersom sykdom blir 

langvarig eller det antas å bli behov for tilrettelegging på arbeidsplassen eller omplassering.  

10.  ALMINNELIG ORDEN 

Arbeidstaker må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse og til arbeidstidens slutt. 

Fravær fra arbeid i løpet av dagen skal avtales med nærmeste overordnede. 

Arbeidstaker må ikke være påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler i 

arbeidstiden. Fravær må heller ikke ha sin bakgrunn i rusmiddelbruk. 

Røyking er ikke tillatt i kommunale arbeidslokaler, møterom og transportmidler. Rådmann 

bestemmer hvor eventuell røyking er tillatt. 

11.  BEHANDLING AV UTSTYR, MATERIELL OG DOKUMENTER 

Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises 

forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. 

Den enkelte ansatte har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med og forholde seg til de til 

enhver tid gjeldende reglementer/retningslinjer som gjelder for brann, adgangskontroll og 

sikkerhetsprosedyrer på arbeidsstedet.  

Det er ikke tillatt å ta med seg dokumenter med personrelaterte opplysninger (sensitive) hjem 

for saksbehandling. 

E-post brukes til å sende korte meldinger. Sensitive opplysninger skal ikke formidles per e-

post. En begrenset privat bruk som omfatter familie/venner tillates under forutsetning av at e-

posten ikke påvirker normal trafikk (overføring) av jobbrelaterte meldinger. 
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Internett skal brukes til jobbrelatert søking/innhenting av opplysninger. Sporadisk besøk på 

andre websider (aviser etc) kan tillates innen rimelighetens grenser. Berlevåg kommune tillater 

ikke at det søkes på sider med vold, porno eller rasistisk innhold. 

12.  ARBEIDSMILJØ 

Arbeidsmiljøet i Berlevåg kommune skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 

vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 

helse og velferd, jf. aml. § 4-1. 

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ved samarbeid, fellesskap og trygghet, og fremmer 

jobbtrivsel, motivasjon, helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal, så langt det er mulig, 

tilrettelegges for den enkelte. Det er viktig for den enkelte å ha et variert og meningsfylt arbeid 

og kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon.  

Alle ansatte skal verdsettes likt uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver de utfører, med gjensidig 

respekt for hverandres fagkunnskap. Arbeidet må tilrettelegges slik at den enkelte får utvikle 

seg i jobben. Kompetanseutvikling er mer enn opplæringstiltak. For den enkelte ansatte betyr 

det også å være åpen for nye utfordringer og endringer i sine arbeidsoppgaver.  

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å skape et godt psykososialt 

arbeidsmiljø. Dette innebærer bl.a. at den enkelte behandler medarbeidere og 

samarbeidspartnere med respekt og verdighet. Mobbing og seksuell trakassering skal ikke 

forekomme og vil ikke bli tolerert. Slike holdninger/handlinger kan få konsekvenser for den 

enkeltes arbeidsforhold. 

Fornøyde medarbeidere bidrar til å sikre god tjenesteyting. For å sikre fornøyde medarbeidere 

skal Berlevåg kommune arbeide for å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø. 

13.  MEDARBEIDERSAMTALE 

En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom 

leder og medarbeider, hvor innhold og konklusjon er bindende og konfidensiell for begge 

parter. Medarbeidersamtalen er et tillegg til den daglige oppfølgingen av den ansatte. 

 

Ledere og medarbeidere i Berlevåg kommune skal en gang i året (evt. flere) sette av tid til å 

snakke sammen på en forberedt og personlig måte om oppgaver, kompetansebehovet, 

arbeidssituasjonen, samarbeidsforholdet leder/medarbeider og medarbeiderens utvikling. 

Lederen har ansvaret for at samtalen finner sted og begge parter har ansvar for at samtalen blir 

gjensidig, åpen, tillitsfull og konstruktiv. 

14.  TAP OG SKADE PÅ PRIVATE EIENDELER 

Oppbevaring av private eiendeler på eller ved kommunale arbeidsplasser skjer på den ansattes 

eget ansvar, unntatt når eiendelene etter avtale med arbeidsgiver er disponible for tjenesten.  

Ved skade på egen bil i kommunens tjeneste forutsettes erstatning gjennom eiers forsikring. 

I spesielle tilfeller kan klær, briller etc. som blir skadet i tjenesten bli erstattet innenfor 

alminnelig verdi.  Med spesielle tilfeller menes skade som er påført av andre (brukere, elever 

el.). 
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15.  PENSJONSORDNING 

Fast tilsatte medarbeidere med en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer, blir innmeldt i 

pensjonsordning fra første arbeidsdag. 

Midlertidig ansatte på timeliste som i løpet av et kvartal har en gjennomsnittlig arbeidstid på 

minst 14 timer i uken, blir etterinnmeldt i pensjonsordningen ved kvartalets utløp.  

Risikodekning gjelder imidlertid fra første arbeidsdag. 

Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en samlet alders-/uførepensjon på minst 66 % 

av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til ektefelle- og 

barnepensjon, jf. HTA kap. 2 pkt. 2.1.2. 

Ansatte blir trukket 2% av sin lønn for medlemskap i pensjonsordning. 

Ved permisjon med hel eller delvis lønn opprettholdes pensjonsmedlemskapet. Ved ulønnet 

permisjon utover 1 mnd. meldes vedkommende ut av pensjonsordningen, men har mulighet til 

å opprettholde pensjonsmedlemskap for egen kostnad. 

Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg. Det tas ikke hensyn 

til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G, jf. HTA kap. 2 pkt. 2.1.9. 

Medlemskap knyttet til tilsettingsforhold i Berlevåg kommune opphører ved oppsigelse/slutt. 

For nærmere informasjon om pensjonsreglene se HTA kap. 2. 

16.  ALDERSGRENSE – PENSJONSALDER 

Generell pensjonsalder er 67 år. Ved oppnådd aldersgrense (70 år) eller særaldersgrense, har 

arbeidstaker rett til å fratre sin stilling uten oppsigelse, men melding om fratredelse skal gis til 

arbeidsgiver senest 3 måneder før fratredelse.  

Det gjøres oppmerksom på at det finnes unntaksbestemmelser.  

Berlevåg kommune har i henhold til HTA kap. 2 og vedlegg 4 avtalefestet førtidspensjon 

(AFP). Etter disse bestemmelsene kan arbeidstaker gå av med pensjon fra fylte 62 år, dersom 

vilkårene for dette er oppfylt. 

17. PERMISJON 

Reglene for permisjon i Berlevåg kommune er regulert i vedlegg 1 Permisjonsreglement for 

Berlevåg kommune. 

18. LØNNSPOLITIKK 

Reglene for lønnspolitikk i Berlevåg kommune er regulert i Vedlegg 2 Lønnspolitikk.  

19. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV VIKARIATER 

Oppsigelse fra både arbeidsgiver og arbeidstaker skal skje skriftlig, jf. aml. § 15-4 og HTA 

kap. 1 pkt. 3.1.  
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Arbeidstakers oppsigelse: 

Som hovedregel gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet, jf. HTA 

kap. 1 pkt. 3.2.1. I prøvetiden gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager, jf. aml. § 15-3 og HTA 

kap. 1 pkt. 3.2.2. Ved oppsigelse av arbeidsavtalen før avtalen utløper, gjelder 1 måneds frist 

fra oppsigelsestidspunktet, jf. HTA kap. 1 punkt 3.2.3. 

Arbeidsgivers oppsigelse: 

Rådmann har myndighet til å fatte vedtak i saker som faller inn under aml. kap. 15, eksempel 

saklig oppsigelse. En oppsigelse er et enkelt vedtak i henhold til forvaltningslovens regler, og 

arbeidsgiver plikter derfor å begrunne oppsigelsen etter fvl. § 25. Oppsigelse skal inneholde 

opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og hvilke frister 

som gjelder, jf. aml. § 15-4. Før oppsigelse finner sted bør det konfereres med arbeidstakers 

tillitsvalgte. 

Oppsigelsesfrister skal også være i samsvar med øvrige bestemmelser i aml., fvl. og HTA   

Opphør av vikariater: 

Midlertidige arbeidsavtaler, som for eksempel vikariat eller praksis, opphører uten oppsigelse 

ved det avtalte tidsrommets utløp, jf. aml. § 14-9 5.ledd. 

Ansatte som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett års varighet, skal imidlertid varsles 

skriftlig senest en måned før arbeidsavtalen er slutt. Varsel skal sendes selv om det fremgår 

sluttdato på avtalen, jf. HTA kap. 1 punkt 3.2.3. 

20.  AVSKJED / SUSPENSJON 

Rådmann kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne 

har gjort seg skyld i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.  

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

reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Dette samsvarer med bestemmelsene om 

suspensjon og avskjed i aml. §§ 15-3 og 15-4. 

21.  LØNNET ARBEID UTENFOR BERLEVÅG KOMMUNE 

Ansatte i 100% stilling i Berlevåg kommune, kan ikke ha arbeide utover 20% stilling hos 

annen arbeidsgiver uten tillatelse fra Rådmann. Dette med bakgrunn i arbeidstakers 

lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. 

Det samme gjelder for ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter fvl. kap. 2. 

22.  FLERE STILLINGER I BERLEVÅG KOMMUNE 

Arbeidstaker har ikke anledning til å kombinere flere stillinger innad i kommunen slik at det 

arbeides i mer enn 100% stilling. Arbeidstaker plikter uoppfordret å melde fra om forhold som 

kan berøres av dette punktet. 

23.  INFORMASJON TIL MEDIA 



  Sak 17/12 
 

Side 12 av 101 

 

Berlevåg kommune skal ha en åpen og offensiv holdning til informasjon. I samråd med 

enhetsleder kan ansatte uttale seg om aktuelle saker innen sitt fagområde. 

Av saker som er av strategisk karakter er det Rådmann evt. Rådmannens ledergruppe som 

uttaler seg på kommunens vegne.  

24.  TAUSHETSPLIKT 

Som ansatt i Berlevåg kommune er alle undergitt taushetsplikt i henhold til fvl. §§13, 13a, 13b 

og 13c. For noen stillinger gjelder egne regler for taushetsplikt og det skal for slike stillinger 

skrives under på egen erklæring. 

25. ETISKE RETNINGLINJER 

De etiske retningslinjene i Berlevåg kommune er regulert i vedlegg 3 Etiske retningslinjer for 

Berlevåg kommune. 

26. BRUDD PÅ ARBEIDSREGLEMENTET 

Brudd på arbeidsreglementet vil bli behandlet etter retningslinjer i KS personalhåndbok pkt. 

12.3 ”Disiplinære reaksjoner”. 

Reaksjonsmidlene arbeidsgiver har til rådighet er muntlig advarsel/irettesettelse, skriftlig 

advarsel/irettesettelse, oppsigelse, avskjed eller suspensjon. 

Bruk av reaksjonsmidlene må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  

 

27. UTDANNIGSSTIPEND 

Reglement for å kunne søke utdanningsstipend ved Berlevåg kommune er regulert i vedlegg 4.  
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Vedlegg 1 

Permisjonsreglement i Berlevåg kommune 

 

Viktige bestemmelser/forutsetninger for å behandle permisjoner 

 Ved behandling av permisjonssøknader, skal vedtatt permisjonsreglement for Berlevåg 

kommune, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, samt aktuelle lovbestemmelser legges til 

grunn, bl.a. Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. 

 Lønnet permisjon kan innvilges etter at tilsettingsforholdet har vart i 2 måneder med 

unntak av lov- og avtaleregulerte permisjoner med annen bestemmelse. Skulle dødsfall 

inntre i nær familie jf. pkt. 3.4, unntas denne bestemmelse. 

 Lønnet permisjon skal ikke innvilges dersom vedkommende har sagt opp sin stilling i 

kommunen, med unntak av lov- og avtaleregulerte permisjoner med annen 

bestemmelse. Skulle dødsfall inntre i nær familie jf. pkt. 3.4, unntas denne 

bestemmelse. 

 Retten til å søke ulønnet permisjon etter dette reglementet forutsetter at søkeren fysisk 

har tiltrådt stillingen. 

 Deltidsansatte innvilges all lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. 

 For å få innvilget lønnet permisjon, kreves at den ansatte har arbeidsdag (er) på aktuelt 

tidspunkt. Permisjonsdag (er) må tas fortløpende og i tilknytning til omsøkte 

permisjon. 

 Studenter som har studier som sin hovedbeskjeftigelse får ikke lønnet permisjon i 

forbindelse med eksamener. 

 Generelle spørsmål om permisjoner rettes til nærmeste leder, etatssjef eller 

personalrådgiver. 

 Søknad om permisjon fremmes tjenestevei på eget skjema senest 14 dager før 

permisjonen iverksettes. Unntak her kan være ved alvorlig sykdom, dødsfall eller 

andre forhold, som søker ikke hadde forutsetning for å vite om på et tidligere 

tidspunkt. 

 Søknaden sendes tjenestevei for hjemmelspåtegninger samt beslutning.  

Avgjøringsmyndighet 

 Formannskapet kan innvilge permisjon til Rådmann innenfor reglementets 

bestemmelse. 

 Rådmann kan innvilge permisjoner for alle underordna stillinger. 

Anke 

 Administrative avgjørelser kan påklages av søkeren. Administrasjonsutvalget tar 

endelig beslutning. 

 Kommunestyret vedtar revidert permisjonsreglement for ansatte på kommunal sektor 

en gang i året eller ved vesentlige endringer i lov og avtaleverk. 
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1.0. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - 

PENSJONSMEDLEMSKAP 

1.1. Reglementets omfang 

Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på 

forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke) og hvor kommunen er 

lønnsfastsettende myndighet, jf. HTA kap. 1 pkt. 1.1.  

1.2. Lønnsansiennitet 

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

gjelder syke - og fødselspermisjon inntil 1 år og tvunget verneplikt.  

Permisjon for å utføre offentlig ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i 

lønnsansienniteten. Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen 

har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Grunnutdanning gir ikke 

lønnsansiennitet. 

1.3. Feriepenger 

Feriepenger for personer som er i syke - og svangerskapspermisjon, samt pliktig 

militærtjeneste kommer feriel. § 10 og folketrygdelovens bestemmelser til anvendelse. 

All lønn utbetalt i henhold til disse permisjonsreglene inngår i feriepengegrunnlaget. 

 1.4. Pensjonsmedlemskap 

Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, er arbeidstaker sikret pensjon ved død eller uførhet som om 

lønnsutbetalinger før permisjon hadde fortsatt. Det betales ikke premie for denne 

risikodekning. 

Arbeidstaker vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter regler som gjelder i de 

respektive forsikringsselskap/pensjonskasser.  

 2.0 UTDANNINGSPERMISJONER 

Permisjon kan innvilges for utdanning inntil 3 år for arbeidstakere som har vært fast ansatt i 

minst 2 år i kommunen. Utdanningspermisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til 

hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. aml. § 

12-11 1. og 2. ledd. I særlige tilfeller kan det gis permisjon inntil 6 år.  

 

Permisjon for utdanning kan gis både med og uten lønn. 

Permisjon med lønn kan innvilges etter en konkret vurdering: I den utstrekning det etter 

kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivået og å styrke 

kompetansen for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon 

med lønn, jf. HTA kap. 1 pkt. 14.2. Se nedenfor om bindingstid i punkt 2.1. 



  Sak 17/12 
 

Side 15 av 101 

 

Arbeidsgiver skal snarest mulig skriftlig svare arbeidstakeren på om permisjonen aksepteres 

eller ikke, jf. aml. § 12-11 5.ledd. 

Svarfristen er i henhold til aml. § 12-11 5.ledd: 

 seks måneder hvis utdanningen vil vare seks måneder eller mer 

 tre måneder hvis utdanningen vil vare mellom seks måneder og en måned 

 to måneder hvis utdanningen vil vare kortere enn en måned 

2.1. Bindingstid - refusjon 

Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt 

videreutdanning, men er bare aktuell i de tilfeller hvor kommunen yter økonomisk støtte. 

Slik støtte kan gis i form av lønn (se ovenfor punkt 2), dekning av kursutgifter, materiell og 

oppholdsutgifter. 

For hvert år det mottas permisjon med lønn binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i 

kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til tjeneste i 

kommunen etter endt utdanning. 

Bindingstid for utdanning som ikke gir studiepoeng, hvor det gis permisjon med lønn, 

vurderes skjønnsmessig. 

Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den 

økonomiske støtte tilbakebetales.  

En slik avtale om utdanning og bindingstid skal inngås i en egen avtale som et tillegg til 

ansettelseskontrakten.  

2.2. Grunnutdanning – fagutdanning 

Med grunnutdanning forstås den allmenn- eller fagutdanning som kreves i vedkommendes 

stilling. Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 3 år for slik utdanning. 

Dersom krav til grunnutdanning for en stilling endres ved f.eks. lov eller avtale, eller ved 

omgjøring av stilling, kan stillingsinnehaveren tilbys opplæring og permisjon med lønn.  

2.3. Videreutdanning 

Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover 

det som trengs i nåværende stilling.  

Ved internt rekrutterings-/utdanningsbehov kan permisjon etter regler for etterutdanning i 2.4. 

avsnitt nyttes. 
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2.4. Etterutdanning 

Med etterutdanning menes en ajourføring av kunnskaper, slik at arbeidstakeren til en hver tid 

er i stand til å løse sine oppgaver som følge av tekniske endringer, endrede bestemmelser, 

forskrifter og krav til stillingen. 

Det innvilges permisjon med lønn når utdanning skjer som følge av de behov kommunen til en 

hver tid har for ajourføring innen vedkommende stilling. 

2.5. Fagutdanning for midlertidig tilsatte 

For midlertidige tilsatte som har opparbeidet seg rett til utdanningspermisjon gjennom fast 

ansettelse i minst 2 år, vil retten til permisjon kunne påberopes selv om bare en del av 

utdanningstiden faller i tilsettingsperioden. Hvorvidt permisjon er aktuelt for midlertidig 

tilsatte må vurderes i henhold til aml. § 12-11, særlig sett i lys av behov for den midlertidig 

tilsatte i hele tilsettingsperioden. Permisjonen kan gis inntil 3 år. Tidsbegrensingen gjelder 

også for permisjon som gjennomføres på deltid i kommunen. Utdanningspermisjon kan likevel 

ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og 

personaldisponeringer, jf. aml. § 12-11 2.ledd. 

2.6. Opplæring - kompensasjon  

Ved innvilget opplæring på fritid, skal medgått fritid kompenseres som ordinær arbeidstid, 

uten overtidstillegg/andre tillegg. Dette begrenser seg til pålagt/oppfordret utdanning/kurs fra 

arbeidsgiver. 

For arbeidstakere med natt -, kvelds og helgetjeneste, som går på kurs på sin bestemte fridag 

(F1), gis ny fridag som kompensasjon. 

Arbeidstaker som har aktivt nattarbeid gis permisjon med lønn natten før kurs/ 

opplæringsdagen. 

Reisetid betraktes ikke som arbeidstid. 

2.7. Utgiftsdekning i forbindelse med utdanning 

Berlevåg kommune dekker ikke utgifter som skolemateriell, boutgifter, reiseutgifter m.v. for 

arbeidstakere i kommunen som har permisjon med lønn for utdanning. 

2.8. Kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene 

For deltakelse på kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjoner som kommunen har inngått 

tariffavtale med, kan innvilges permisjon med lønn. 

Det er en forutsetning at kurset har et innhold som gir arbeidstakeren en opplæring som er av 

betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, eller som tillitsvalgt. 

2.9. Eksamen 
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I tillegg til eksamensdagene gis permisjon med lønn for 2 lesedager pr. eksamensdag. Det er 

en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeide de to dagene umiddelbart før 

eksamen, og at faget har betydning for kommunen, jf. HA del B § 7-4. 

Dersom eksamen faller på en mandag, kan det innvilges fri torsdag og fredag forut for 

eksamen.(For turnusansatte blir F1-dag ev. F2 -dag å anse som ordinær søndag ev. lørdag.) 

Dersom eksamen faller på arbeidsdag eller bevegelig helligdag kan det innvilges fri 2 

arbeidsdager forut før helgedag. Hvis arbeidstaker har fri før på lesedager eller 

eksamensdagene, gis det ikke fri etter dette punkt.  

Generelt for all utdanning der det ytes støtte, tilbakebetales støtten hvis eksamen ikke bestås, 

unntaket er ved gyldig fravær eller hvis noe annet er avtalt skriftlig. 

3.0 VELFERDSPERMISJONER 

3.1. Generelt 

Det kan til sammen gis inntil 12 (14) velferdsdager for ansatte i hel stilling i ett kalenderår, 

eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalanderåret, jf. HTA kap. 1 pkt. 14.1. 

Under særlige omstendigheter kan de 12 dagene innvilges under ett i velferdssammenheng. 

Ved permisjon i forbindelse med alvorlig sykdom eller dødsfall, jfr. pkt. 3.3, 3.4, og 3.12 kan 

det etter vurdering gis lønnet permisjon utover de nevnte punkters grenser på inntil 12 dager. 

Andre velferdspermisjoner utover grensen på 12 dager innvilges uten lønn. 

3.2. Omsorgspermisjon for eldre foresatte 

Ved omsorg for eldre foresatte som står en nær, kan inntil 3 dagers omsorgspermisjon med 

lønn innvilges inkludert nødvendig reisetid. 

3.3. Ved alvorlig sykdom 

Ved alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie (ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, søsken 

og andre som står søkeren nær):  

 Fri inntil 5 dager med lønn pr. per alvorlig/akutte tilfelle, inkludert nødvendige 

reisedager. 

Ved mindre alvorlige sykdomstilfeller kan arbeidstakeren gis anledning til å innarbeide fri, 

bytte vakt og lignende. 

Aml. § 12-10 gir rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i 

terminalfase. Retten til lønn under slik permisjon er regulert i ftrl. § 9-12. 

3.4. Ved dødsfall 

Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær:  
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- Fri inntil 5 dager med lønn, inkludert nødvendige reisedager. 

 3.5. For tilvenning av barn i forbindelse med barnetilsynsordning 

For tilvenning av barn i forbindelse med barnetilsynsordningen 

(barnehage/førskole/dagmamma/dagpappa) kan lønnet permisjon innvilges for inntil 3 dager 

pr. år. Det forutsettes midlertidig at det er nødvendig å være til stede. 

Første skoledag/første dag i SFO (skolefritidsordning):  

- Nødvendige antall timer - til sammen l arbeidsdag med lønn. 

 Forutsetningen for å få fri er at arbeidstakeren skulle vært på jobb i aktuelt tidspunkt. 

3.6. Andre permisjoner i forbindelse med barn 

I forbindelse med innskriving av barn i skolen og foreldermøter i skole/barnehage som ikke 

kan foregå utenfor ordinær arbeidstid kan ulønnet permisjon innvilges. 

3.7. Korttidskriser i barnetilsynsordningen 

Ved korttidskriser som streik ol i barnetilsynsordningen gis permisjon med lønn 1 dag. 

3.8. Planleggingsdager i barnehage/skole 

Permisjon i forbindelse med planleggingsdager i barnehage og skole oppad til 3. klasse gis 

permisjon uten lønn.  

3.9. Bryllup/barnedåp/navnesetting/konfirmasjon 

For eget bryllup, dåp og navnefest av egne barn, gis permisjon m/lønn 1 dag dersom disse 

finner sted på arbeidsdag. 

For arbeidstaker med natt -/kveldstjeneste gis permisjon med lønn vakten før, eventuelt vakten 

etter den aktuelle dag, til sammen 1 dag. 

Administrasjonsutvalgets vedtak 24/90, permisjon i forbindelse med konfirmasjon for egne 

barn, kan det gis permisjon med lønn konfirmasjonssøndagen, samt lørdag før 

konfirmasjonssøndagen. Vedtaket kommer således bare til anvendelse ovenfor arbeidstakere 

som jobber i helgene. Søknader om permisjon fra andre, eventuelt på andre dager, må derfor 

tas ut som ulønnet permisjon, som del av ferie, eller det kan brukes opparbeid 

fritid/avspasering. Rådmanns anbefaler at de sistnevnte alternativer benyttes i størst mulig 

grad.  

3.10. Idrett og kultur 

a) Som deltaker eller leder ved olympiader, verdensmesterskap, landskamp eller 

tilsvarende arrangementer gis permisjon med lønn: 

- Inntil 5 arbeidsdager pr. år.   
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b)  Som deltaker/leder ved norgesmesterskap, nord - norsk mesterskap eller landsdels-

/kalottmesterskap eller tilsvarende: 

- Inntil 2 arbeidsdager pr. år.  

c) Som leder, dirigent eller instruktør ved arrangementer for barn og ungdom innvilges 

permisjon med lønn inntil 2 arbeidsdager pr. år. 

3.11. Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk 

kalender 

Inntil 1 dag med lønn kan innvilges. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere. 

3.12 Andre velferdspermisjoner 

( Dette punkt omfatter kun den ansatte, ikke den ansattes barn, ektefelle og lignende.) 

Undersøkelse og behandling hos lege, sykehus, tannlege, fysioterapeut o.l. skal legges til 

fritid, men kan, hvis nødvendig, utføres i arbeidstiden.  

Andre private gjøremål må så vidt mulig legges i fritiden, eller etter avtale med leder bruke 

fleksitid eller avspasering. Det bør også vurderes bytteordninger. 

Permisjon uten lønn kan gis inntil 2 år av sosiale grunner såfremt tjenesteforholdene ikke er til 

hinder for det. 

Delvis permisjon/reduksjon/tilrettelagt arbeidstid i stilling kan innvilges uten lønn innenfor en 

avtalt tidsramme med hjemmel i aml. § 10-2. 

3.13. Permisjon ved: Fødsels -  Svangerskap - Sykdom  - Adopsjon - Amming - Omsorg 

for barn 

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder før permisjonen 

tar til, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf. ftrl. § 14-6 og HTA kap. 

1 pkt. 8.3.1. 

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel og svangerskap er regulert i aml. §§ 12-2 og 12-

4. Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om lønn under slik permisjon. Lønnsspørsmålet er regulert 

i folketrygdloven og i Hovedtariffavtalen. Lønn under fødselspermisjon ytes i henhold til HTA 

kap. 1 pkt. 8 for samme tidsrom som folketrygden dekker fødselspenger, dvs. for tiden 47 

uker, eller 57 uker med redusert lønn, se ftrl. § 14-9. Inntil 12 av disse ukene kan tas i tiden før 

nedkomst, jf. ftrl. § 14-10. Ved flerbarnsfødsler forlenges fødselspengeperioden for hvert barn 

over ett med 5 uker med full dagsats eller med 7 uker med redusert sats, jf. ftrl. § 14-9. 

Foreldrene står fritt med hensyn til hvordan de vil fordele forlengelsen seg i mellom, også slik 

at foreldrene kan ta full permisjon med lønn samtidig. Etter loven vil det være full anledning 

for far til å være hjemme med full lønn sammen med moren fra fødselen, begrenset til det 

antall uker forlengelsen innebærer, jf. ftrl. § 14-9. 
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Rett til fødselspermisjon– i tilfeller hvor det er dødfødsel er regulert i HTA kap. 1 pkt. 8.3.2. 

Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, 

har hun rett til fødselspermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. 

Gravid arbeidstaker skal i god tid varsle om når hun ønsker å avvikle fødselspermisjonen, jf. 

aml. § 12-7. 

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig 

sykdom eller skade har til sammen rett til permisjon med lønn i inntil tre år for det enkelte 

barn etter reglene i ftrl. § 9-11. Det første året tilkommer arbeidstakeren full lønn, i det andre 

og tredje året 65% lønn. 

 

 

 

 

Permisjoner i forbindelse med barns sykdom: 

 To eller 

færre barn 

Flere enn to 

barn 

Kronisk 

sykdom eller 

funksjons -

hemming 

Helsein-

stitusjon eller 

i hjemmet 

Kurs 

Aldersgrense 

i kalender- 

året 

12 år 12 år 18 år 18 år Ingen 

Samlet 

varighet pr. 

år 

10 dager pr. 

arbeidstaker 

15 dager pr. 

arbeidstaker 

20 dager pr. 

arbeidstaker 

Ubegrenset Nødvendig tid 

Samlet 

varighet pr. 

år ved alene-

omsorg 

20 dager 30 dager 40 dager Ubegrenset Nødvendig tid 

I tillegg til permisjon ved barns sykdom har arbeidstakeren rett til permisjon når den som har 

det daglige tilsynet med barnet, er syk. Retten til stønad fra folketrygden er regulert i ftrl. kap. 

9 om støtte ved barns og andre nære pårørendes sykdom. 

3.14. Ved avhenting av adoptivbarn i utlandet 

Ved henting av adoptivbarn i utlandet, gis arbeidstaker fri med lønn i halvparten av 

dokumentert "hentetid". Det vises for øvrig til Hovedtariffavtalens bestemmelser under kap. 1 

pkt. 8.3, og ftrl. kap. 14 om lønn i perioden. 

Stønadsperioden for adopsjonspenger regnes sammenhengende fra det tidspunkt 

adoptivforeldrene overtar omsorgen for barnet, jf. aml. § 12-5 4. ledd. 
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3.15. Amming 

Arbeidstaker gis fri med lønn inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Rett til 

permisjon er hjemlet i aml. §12-8, og rett til lønn følger av HTA kap. 1 pkt. 8.3.4. For 

deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men 

med rettigheter etter arbeidsmiljøloven som minimum. 

3.16. Fosterforeldre 

Ved overtakelse av fosterbarn gis ulønnet permisjon etter regler for adopsjon jf. HTA kap. 1 

pkt. 8.3.4. 

3.17. Verneplikt - Tvungen repetisjonsøvelse 

Hovedtariffavtalen kap.1 pkt. 9 gjelder både heltidstilsatte og deltidstilsatte arbeidstakere. 

Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. 

Ansatte arbeidstakere med minst 6 måneders sammenhengende tjeneste i kommunen kan ved 

tvungen repetisjonsøvelse gis full lønn uavhengig av forsørgeransvar for inntil 1 måned i 

kalenderåret. Det gjøres fratrekk for eventuelle utbetalinger fra staten i samme periode. 

Viser for øvrig til bestemmelsene i HTA kap.1 pkt. 9.  

3.18. Permisjon ved flytting vedr. utdannelse/yrkeskarriere/militær beordring 

Ektefelle/samboer innvilges permisjon uten lønn inntil 3 år i forbindelse med flytting vedr. 

utdannelse, yrkeskarriere eller militær beordring. 

3.19. Permisjon for å delta på kurset "Forberedelser til pensjonsalder" 

Det innvilges permisjon inntil 3 dager med lønn, dette gjelder også AFP. 

3.20. Flytting 

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

kommuner av stor geografisk utstrekning og ved flytting til/fra pliktig tjenestebolig, gis 

permisjon med lønn inntil 1 dag. 

3.21. Husbygging 

Til husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet, gis permisjon med lønn inntil 2 dager. 

Permisjon gis normalt ikke for bygging av sommerhus, og tilbygg til eller reparasjonen av 

bestående hus. Det gis allikevel permisjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt hus selv 

må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. 

4.0 PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV 

 4.1. Offentlig tillitsverv; ombud, doms- og skjønnsmenn, meddommer/rettsvitne 
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Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov, herunder 

doms-, skjønnsmenn og meddommer/rettsvitne, jf. domsstolloven og aml. § 12-13. 

Dette gjelder ikke vitne i privatsak som føres for retten. 

Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige 

tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. 

Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på 

heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Ved gjenvalg utover 4 år innvilges 

fortsatt permisjon. Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere å innvilge permisjon fra 

kommunen og ikke den bestemte stilling vedkommende innehar. Stillingen kan dermed 

frigjøres og fast tilsetting av ny arbeidstaker kan foretas.  

For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. 

 

  4.2. Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 

I den utstrekning det er påkrevd, gis tillitsvalgte nødvendig fri med lønn for å utøve sine 

tillitsfunksjoner, jf. HA del B § 3-4. 

Valgt/oppnevnt deltaker i lokale/sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn, når 

nødvendige forberedelser og forhandlinger pågår. 

For valgt/oppnevnt deltakelse i distriktsstyre-, landsstyre-/landsmøter/årsmøter innvilges 

permisjon med lønn inntil 12 dager pr. år, jf. HA del B § 3-5. Søknad om permisjon skal 

dokumenteres med innkalling. 

Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt, jf. HA 

del B § 3-6. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til 

arbeidstakerorganisasjonens/forhandlingssammenlutningens og den enkelte tillitsvalgtes 

behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. For 

hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Den tillitsvalgte har rett og plikt 

til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i 

kommunen. 

Arbeidstaker som velges til fastlønnet tillitsverv eller ansettes som funksjonær i sin 

organisasjon innvilges permisjon i stillingen for inntil 4 år. Ved gjenvalg innvilges fortsatt 

permisjon. Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere å innvilge permisjon fra kommunen, 

og ikke den bestemte stilling vedkommende har. Stillingen kan dermed frigjøres og fast 

tilsetting av ny arbeidstaker kan foretas. Samme regler gjelder for valg eller ansettelse i 

interesseorganisasjoner. 

Det presiseres at tillitsvalgte som utfører oppgaver som ikke er pålagt av arbeidsgiver utenfor 

sin arbeidstid eller utenom sin frikjøpsordning ikke kan kreve at dette honoreres med 

avspasering eller utbetaling. 

 

Se også de generelle bestemmelsene i aml. § 12-13 og HTA kap. 1 pkt. 14.1. 
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4.3. Politisk arbeid - nominasjonsmøter 

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 

4.4. Andre tillitsverv  

Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges 

permisjon med lønn inntil 10 dager for ivaretakelse av disse tillitsverv.  

Herunder permisjon med lønn for deltakelse på kurs hvor kurset har betydning for den 

tillitsvalgtes arbeid som tillitsvalgt. 

For utførelse av andre tillitsverv kan kommunen etter konkret vurdering innvilge permisjon 

med eller uten lønn.   

 

5.0 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER  

5.1. Overgang til ny stilling 

Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny fast stilling i eller utenfor 

kommunen. Slik permisjon kan likevel innvilges uten lønn i inntil 2 år med 1 år om gangen 

dersom arbeidstakeren har tjenestegjort i minst 2 år sammenhengende i kommunen, og at 

permisjonen ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten. 

Ved søknad om overgang til midlertidig stilling (vikariat/-engasjement/prosjekt) 

innenfor/utenfor kommunen kan permisjon innvilges inntil 3 år, dersom søknaden er 

begrunnet ut fra utdannelsesmessige forhold eller grunnet sosiale forhold.  

Dette gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 2 år i kommunen, jfr. pkt. 2. 

Permisjon for å motta annen intern stilling i forbindelse med en omstillingsprosess kan 

vurderes inntil ett år, uavhengig av ovennevnte betingelser under denne paragraf. 

 5.2. Permisjon for å delta i internasjonalt arbeid 

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

norske hjelpetiltak i utviklingsland. Det samme gjelder for ektefelle/samboer som er ansatt i 

kommunen. 

5.3. Deltakelse i hjelpekorps 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med 

utrykning til hjelp for nødstilte eller for å berge samfunnsverdier. 

 5.4. Deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner 
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Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 14 mnd. for arbeidstakere som skal 

arbeide internasjonale fredsoperasjoner som humanitære hjelpeaksjoner og 

konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsopprettende og andre liknende operasjoner i 

utlandet som krever bruk av militære styrker. Forutsetningen er at styrkene er organisert av 

norske myndigheter. 
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1.  INNLEDNING 
 

Til deg som er ansatt i Berlevåg kommune 
 

Kommunene er gjennom hovedtariffavtalene gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 

første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Lønnspolitikken 

skal sikre sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og innhold, og arbeidstakerens 

kompetanse og innsats. Lønnspolitikken kan også utformes med sikte på å rekruttere og 

beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

 

Dette dokumentet er et resultat av at kommunen ønsker å sikre helhet, kontinuitet og strategisk 

arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting. Det er samtidig viktig 

å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store arbeidstakergrupper skjer gjennom 

de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte arbeidstaker innebærer dette at det er summen av 

det som skjer gjennom de sentrale tariffoppgjør og de lokale forhandlinger som utgjør hva den 

enkelte til enhver tid har i lønn.   

 

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape forventninger 

– og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal lønnspolitikk.  

Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas prioriteringer.  

Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd. Arbeidsgiver har 

imidlertid i samhandling med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å skape og uttrykke en lokal 

lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som i rimelig grad gir forutsigbare, 

forståelige og akseptable resultater ved fastsettelse og forhandlinger om lønn. 

 

Kommunesektoren vil møte store utfordringer med hensyn til å kunne rekruttere og beholde 

arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  

Utfordringer som synes særlig aktuelle er: 

 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til privat sektor 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til statlig sektor 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til fylkeskommunal sektor 

lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 

grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 

ansattegoder og vilkår ut over ordinær lønn 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 

ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 

bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer, jf. pkt 3. 

"Grunnlag for lønnspolitikken". 



  Sak 17/12 
 

Side 28 av 101 

 

2. MÅLSETTING 
 

Overordnet mål 

 

 Lønnspolitikken skal som en del av den helhetlige arbeidsgiverpolitikken være et viktig 

virkemiddel for å nå kommunens mål som er nedfelt i strategisk planverk til enhver tid. 

 Lønnspolitikken er ett av flere virkemidler for å sikre kvalifiserte og motiverte 

medarbeidere, samt et bidrag for å stimulere til økt produktivitet og effektivitet. 

 Lønnspolitikken skal bidra til at alle ansatte føler seg verdsatt. 

 

Mål 

 

 Berlevåg kommune skal kunne tilby en lønn som gjør det mulig å rekruttere og beholde 

medarbeidere med de ønskede kvalifikasjoner/den ønskede kompetanse. 

 

 De ansatte skal lønnes i samsvar med oppgaver og ansvar tillagt stillingen og i forhold til 

utdanning og erfaring. 

 

 Lønna skal oppleves som mest mulig rettferdig og stimulere til positiv arbeidsinnsats. 

 

 Lønna skal bidra til å motivere og belønne kompetanse, dyktighet og resultater. 

 

 Lønna skal motvirke kjønnsmessige lønnsforskjeller, samt gi eldre arbeidstakere en 

rimelig lønnsutvikling og en verdig avslutning på arbeidslivet. 

 

 Lønna skal vurderes ut fra de kriterier og prinsipper som partene legger til grunn og som er 

nedfelt i hovedtariffavtalene og i dette dokumentet. 

 

 Lønnsnivået i Berlevåg kommune skal ligge på et konkurransedyktig nivå sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

 

 Lønn skal som hovedregel være betaling for arbeid og ikke et belønningssystem. Dette for 

å unngå et system der vi begynner med bonuslønn basert på subjektive og ikke 

etterprøvbare kriterier. 

 

 

3.  GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN 
 

3.1  Basislønn 

 

I Berlevåg kommunes lønnspolitikk benyttes begrepet basislønn om en samlet vurdering eller 

”verdsetting” av en stilling i forhold til lønnsplassering ut fra følgende komponenter: 

 

1.a)  Stillingens lønnsnivå - kommune 

Dette omfatter stillingens ordinære funksjoner, kompetansekrav og eventuelt 

minstelønnsgaranti (se tabellen nedenfor), og vil være det normale utgangspunkt for 

innplassering i stillinger. Se for øvrig HTA kap 3, 4 og 5. 
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  Minstelønn – 01.05.2011   
Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år 

            
Stillinger uten særskilt 
krav om utdanning 

246 800 251 900 266 900 313 000   

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende fag-
arbeiderstillinger  

286 200 288 200 293 500 342 300   

Stillinger med krav om 
høgskoleutdanning 

328 800 332 000 342 900 381 500   

Stillinger med krav om 
høgskoleutd. med 
ytterligere 
spesialutdanning 

347 400 351 300 354 700 405 000   

Stillinger med krav om 
mastergrad 

372 000 382 000 407 000 447 600   

Lærer 
335 300 351 100 359 700 377 000 421 200 

Adjunkt 
368 400 379 400 391 500 405 000 446 600 

Adjunkt ( m tilleggsutd) 
384 900 396 500  409 800 426 300  470 000 

Lektor 
402 700 410 100 424 600 451 700 503 600 

Lektor  (m tilleggsutd) 
416 800 423 200 439 700 466 900 527 000 

Pr. 1. mai 2011 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 
kr 323 000,- i 100% stilling. 

 

1.b) Stillingens lønnsnivå - stat 

Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og tilleggslønnstabellens satser 

dersom ikke annet er avtalt. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for 

vedkommende yrkesgruppe. Stillingskode, stillingsbetegnelse og 

lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes. Lærernes lønnssystem er i hovedsak basert på 

formell kompetanse og ansiennitet. 

 

1.c)  Lokal lønnsvurdering  

Stillingens funksjoner og kompetansebehov/-krav kan tilsi en vurdering ut over pkt. 1, 

jf. HTA. Etter 6 måneders prøvetid er det mer riktig å ta en lønnsvurdering. 

 

1.d)  Lokalt lønnsmarked 

For en del stillinger kan også det lokale/regionale lønnsmarkedet tilsi en vurdering av 

lønnsnivå over pkt. 1 og/eller 2, jf. HTA.   

 

Til sammen utgjør disse komponentene det som til enhver tid vil utgjøre stillingens basislønn i 

kommunen. Vurdering av basislønn skjer ved tilsetting, evt. omgjøring av stilling. 

 

3.2 Kompetanse 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver vil benytte lønn som et aktivt virkemiddel for å 

stimulere ansatte til å øke sin kompetanse. Utvikling og tilegnelse av formal- og/eller 

realkompetanse skal være et element i vurdering av lønn ut over basislønnen, forutsatt at 

denne anvendes og vurderes som relevant for kommunen. Dette avklares under lønnssamtale, 

og knyttes opp mot strategisk opplæringsplan. 
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Når det gjelder lønnsmessige vurderinger i forbindelse med etter-/videreutdanning vil 

Berlevåg Kommune forholde seg slik til dette: 

 

 Gjennomført kompetansegivende videreutdanning i henhold til vedtatt opplæringsplan 

eller etter særskilt avtale med arbeidsgiver, gir rett til særskilte forhandlinger, jf. HTA.  

 

 Dersom utdanning utover dette er gjennomført, foretas lønnsvurdering gjennom lokale 

forhandlinger, jf. HTA. 

 

Nedenfor er skissert noen generelle hovedprinsipper/retningslinjer for vurdering av personlige 

kompetansetillegg. 

 

 I denne sammenheng vil økt realkompetanse innebære at kompetansens dybde og/eller 

bredde har økt med synliggjøring i utførelse av arbeid. 

 

 For toppledere vil en totalvurdering av stillingens lønn i mindre grad bli påvirket av 

gjennomført etter-/videreutdanning, men i større grad reflektere ansvarsområde og 

resultatoppnåelse. For ledere på lavere nivå kan videreutdanning innen ledelsesfag på 

min. 60 studiepoeng og/eller relevant etterutdanning gi grunnlag for differensiering av 

lønn, jf. HTA.   

 

3.3  Kriterier 

 

Berlevåg kommune vil også benytte lønn som et virkemiddel for å motivere til, og belønne, 

resultatoppnåelse og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver. Styrende for slik lønnsutvikling er 

partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte arbeidstaker og/eller gruppe av 

arbeidstakere/avdeling har bidratt til at Berlevåg kommune når sine mål. Vurderingen skal 

foretas i forhold til alle arbeidstakere uansett stilling og organisatorisk plassering. 

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som gis 

gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 

tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for dette 

gis reelle virkemidler i arbeidet med å løse oppgavene. 

 

Stillingsbeskrivelser og utviklingssamtaler skal gjennomføres og blir viktige utgangspunkt for 

en slik vurdering. 

 

Normer og verdigrunnlag 

 I praksis etterleve og være ambassadør for kommunens normer og verdigrunnlag, 

personalpolitiske handlingsplaner og overordnede målsettinger 

 Lojalitet 

 

Resultatoppnåelse 

 I forhold til vedtatte planer i kommunen og enheten for øvrig 

 I forhold til formidling og opparbeiding av aksept for vedtatte og/eller avtalte mål 

 I forhold til aktiv inkludering av ansatte, og aktiv deltakelse i utvikling og gjennomføring 

av strategier/ løsninger og handlingsplaner for å nå vedtatte mål 

 I forhold til kvalitet i utførelse 
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Budsjett 

 Utvise god budsjettforståelse 

 Bidra til god budsjettstyring 

 Effektivisering av virksomheten 

 

Kompleksitet 

 I forhold til planlegging og organisering 

 I forhold til problemløsning og beslutning 

 I forhold til utviklingsområder 

 I forhold til sammensatte oppgaver 

 

Kompetanse 

 Generell utdanning, videreutdanning og erfaring som er relevant for stillingen 

 I forhold til hvordan kompetansen reelt benyttes i stillingen 

 

Andre vurderingskriterier 

 Serviceinnstilling 

 Evne og vilje til samarbeid, samhandling og teamarbeid 

 Ansvar, pålitelighet og innsatsvilje 

 Evne/vilje til endring, omstilling og utvikling av organisasjonen 

 Vise selvstendighet og kreativitet i oppgave- og problemløsning 

 Stimulere til medarbeidernes faglige utvikling 

 Vilje til egen faglig utvikling 

 Bidra til et godt og positivt fysisk/psykisk arbeidsmiljø 

 

3.4  Lønnsrelasjoner 

 

Toppledere 

Gruppen som utgjør topplederne i Berlevåg kommune er Rådmanns strategiske ledergruppe. 

Strategisk ledergruppe skal ha vurdert og fastsatt sin lønn/-utvikling i henhold til HTA kap. 3 

pkt. 3.4.1 og de lederavtaler som er inngått. Ledere er sentrale premissleverandører for i 

hvilken grad kommunen når sine mål, og for å kunne rekruttere og beholde dyktige toppledere 

må kommunen være villig til å gi disse konkurransedyktige vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår for 

toppledere fastsettes særskilt i egne forhandlinger og inngår ikke i de generelle 

lønnsforhandlingene i kommunen. 

 

Øvrige ledere 

Ledere skal koordinere og lede avdelinger/faggrupper av ulik størrelse og kompleksitet. 

Generelt skal ledere forvente å bli vurdert mht lederkvaliteter og oppfølging av lederavtaler i 

tillegg til øvrige vurderingskriterier, og at dette vil være en komponent i lønnsfastsettingen. 

 

Berlevåg kommune er opptatt av å rekruttere og utvikle dyktige ledere, og vil som hovedregel 

lønne disse høyere enn de medarbeiderne de skal lede. 

 

Stab/fagspesialister 

Berlevåg kommune er avhengig av dyktige fagfolk innen sine ulike tjenesteområder, og vil 

legge til rette for at dyktige fagpersoner skal kunne gjøre en faglig karriere i kommunen som 

et alternativ til å søke lederstillinger. Lønnssystemet gir gode muligheter for en fleksibel faglig 
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avlønning. Ut fra særskilte markeds- eller kompetanseforhold vil kommunen i spesielle 

tilfeller vurdere å lønne fagspesialister høyere enn vedkommendes nærmeste leder. 

 

3.5  Lønnssamtale: 

 

Dersom den ansatte gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn 

lønnsutviklingen for sammenliknbare stillinger i virksomheten, skal det gjennomføres en 

lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. Hovedtema i denne samtalen skal være 

lønnsutviklingen for den ansatte. Den ansatte har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 

samtalen skal arbeidsgiver og den ansatte i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for at den ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 

samtalen dersom den ansatte ber om det, jf. HTA kap. 3 pkt. 3.2.2. 

 

Lønnssamtaler skal innarbeides som en fast ordning for alle ansatte. Eget utarbeidet skjema 

kan benyttes , se vedlegg 1. 

 

3.6 Senior 

 

Seniorer skal kunne gis egnede tilbud om individ-/stedstilpassede tiltak i henhold til 

individuelle planer, jf. utviklings-/lønnssamtale.  

 

Det skal årlig drøftes hvorvidt deler av lønnsoppgjør/-regulering skal gå til seniorer. 

 

3.7 Likestilling 

 

Alle ledere skal ta ansvar for og arbeide målbevisst for at både kvinner og menn uavhengig av 

religion og etnisk opprinnelse får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. 

 

Lokale forhandlinger skal bidra til å fjerne eventuelle kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle 

nivå. 

 

Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de 

fremmer likestilling.  
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4.  PROSEDYRE FOR LOKALE LØNNSFORHANDLINGER  
 

Det er lagt føring fra sentralt hold for hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres i HTA 

kap. 3, 4, 5 og vedlegg 3. 

 

For at grunnlaget og gjennomføringen av de lokale forhandlingene skal bli så god som mulig, 

vil både arbeidsgiversiden og fagorganisasjonene bestrebe seg på at best mulig informasjon 

om kommunens lønnspolitikk og spesielt kriteriene, gjøres kjent for de berørte parter. Slik 

informasjon kan gis i form av informasjonsmøter, brev, rundskriv m.v. 

 

Som en del av grunnlagsmateriellet som benyttes under de lokale forhandlingene, vil  

forhandlingsutvalget bl.a. innhente prioriteringer med begrunnelse fra toppledere / ledere med 

personalansvar / nærmeste leder. Fagorganisasjonene vil innhente sine  prioriteringer fra f.eks. 

plasstillitsvalgte. Grunnlaget for prioriteringene vil være basert på de nedfelte kriteriene i kap 

3 samt utviklings-/lønnssamtaler.   

 

Årlige lokale forhandlinger:  

 

Forhandlingene føres på grunnlag av sentrale føringer, en selvstendig lokal lønnspolitikk og 

lokale føringer. Forhandlingene føres en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato. 

 

Forberedende møte / drøftingsmøte etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3: 

 

Før de årlige forhandlingene starter skal det gjennomføres et forberedende møte mellom 

partene der man bl.a. gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, 

hensynet til likestilling, referat fra forrige forhandlinger, evalueringsmøte mv., og avtaler 

kravfrist og møteplan for gjennomføringen. 

 

Videre drøftes hvordan eventuelle sentrale føringer skal følges opp, evt. andre føringer som 

partene blir enige om, og andre lønnspolitiske forhold i virksomheten, for eksempel 

prioriteringer i forhold til kriteriene, årlige satsningsområder og planverk. 

 

Det avtales hvilke informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med resultatet av 

forhandlingene. Det må utarbeides gode rutiner som sikrer de tilsatte informasjon om de årlige 

forhandlingene og hvilken mulighet en har for å fremme krav. 

 

Partene må klargjøre hvilken type tallmateriale som skal benyttes i forhandlingene.  Samme 

type tallmateriale/statistikk bør brukes fra år til år slik at det blir mulig å sammenligne tallene 

og følge utviklingen. 

 

Det skal utarbeides et referat fra det forberedende møtet. 

 

Evalueringsmøte: 

 

Partene må komme sammen kort tid etter de årlige forhandlingene for å evaluere 

gjennomføringen av forhandlingene. Eventuelle forslag til forbedringer mv. skal nedfelles i et 

referat. 
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Stillinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.1: 

 

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger 

etter denne bestemmelsen. 

 

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må 

være sluttført. 

 

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. 

 

Kravene fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver. 

 

Alle endringer må skje innenfor rammen av Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

 

Det skal skje en gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

 

Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.2:  

 

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under i HTA kap. 4A pkt 4.A.1 og 4.A.3 ta 

opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen 

godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

•  det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer 

•  det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 

•  en stillings arbeids- og ansvarsområde er betydelig endret som følge av at arbeidstakeren i 

stillingen har fullført kompetansegivende etter-/ videreutdanning (utdanningen skal 

imidlertid være avtalt med nærmeste leder, ha betydning for det videre arbeidet i 

kommunen, samt være definert i strategisk opplæringsplan). 

 

Virkningstidspunktet for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted. 

 

Rekruttere og beholde etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.3: 

 

I de tilfeller der er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte 

arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for 

den enkelte arbeidstaker. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes.  Arbeidsgivers 

siste tilbud skal vedtas. 

 

Stillinger etter HTA kap. 5: 

 

Fastsetting av lønn for disse stillingene foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, jf. 

HTA kap 5 pkt. 5.0. 

 

 

 

Årlig lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.2: 

 



  Sak 17/12 
 

Side 35 av 101 

 

Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet,  

kommunen totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 

 

Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg. 

 

Partene lokalt kan avtale at hele eller deler av lønnsreguleringen benyttes av arbeidsgiver til 

lønnsfastsettelse.  

 

Annen lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.3: 

 

Der det foreligger spesielle behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere, kan det tas hensyn 

til dette ved lønnsfastsettelse. 

 

Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en 

lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. 

 

Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger mellom de berørte parter. 

 

Bonusavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.6: 

 

Kommunen kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte.  

 

Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd 

være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner i de enkelte tilfeller der bonusavlønning 

skal benyttes.  Bonusavlønning dekkes innenfor den enkelte enhets/avdelings budsjett. 

 

Lederavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.4: 

 

Lønn til Rådmann og lederstillinger på tilsvarende nivå og/eller med sammenlignbart arbeids- 

og ansvarsnivå fastsettes etter forhandlinger. Vurdering av lederlønninger foretas en gang i 

året. 

 

Når det gjelder grunnlag for vurderingene vises det til HTA kap. 3 pkt. 3.4. 

 

Berlevåg kommune innfører lederavtaler hvor det bl.a. beskrives målbare resultatkrav.  

 

Unge arbeidstakere: 

 

Bestemmelse om avlønning av unge arbeidstakere er tatt ut av HTA.  

 
Unge arbeidstakere 01. mai 2011 
Alder Minstelønn 
Yngre enn 16 år 197 500,– 
Fra 16 til 18 år 222 200,– 

 

 

Timesatsen vil bli regulert i forhold til framtidige sentrale generelle tillegg som blir gitt. 

 

Hovedtillitsvalgte: 
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Lønn til hovedtillitsvalgte reguleres av HTA kap. 3 pkt. 3.5. Hovedtillitsvalgtes lønn 

forhandles sentralt av arbeidstakerorganisasjonene som er part i Hovedtariffavtalen. 

Avtaleverket hjemler ikke annen forhandlingsrett.   

 

 

 

 

5. ETIKK I FORHANDLINGSPROSESSEN 
 

Partene forutsetter følgende: 

 

 Opplysninger som framkommer i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud 

skal behandles konfidensielt. 

 

 Opplysninger som framkommer om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen 

skal ikke bringes videre. 

 

 Dersom det foreligger lønnskrav på noen som selv deltar i en forhandlingsdelegasjon, 

bør partene vurdere om vedkommende skal fratre når eget krav behandles. 

 

 

 Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk: 

 

Hensikten med retningslinjene er å sikre en prosess som medfører at partene lokalt kan 

gjennomføre reelle forhandlinger. 

Dette innebærer blant annet:  

– Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3 er et lønnspolitisk drøftingsmøte og 

partene bør drøfte bruken av alle forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4A. 

– Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 

konkrete krav etter drøftingsmøtet. 

– Dersom forhandlingene desentraliseres bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte i 

kommunen/fylkeskommunen også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå. 

  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter 

forhandlingssammenslutningsmodellen. 

Dersom partene lokalt ikke blir enige om annet kan følgende legges til grunn i forhold til 

lokale forhandlinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.1:  

– Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør 

gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. 

– Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott. 

– Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori. 

– Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. 

– Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også 

påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 

– Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 

oversikt over samlet bruk av potten. 
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Taushetsplikt: 

 

Alle parter har taushetsplikt med hensyn til krav og tilbud på navn som legges fram under 

forhandlingsmøtene.  Det er resultatet av forhandlingene som skal gjøres kjent, dvs 

protokollen/referatet. 

 

 

 

6. RULLERING 
 

Lønnspolitisk plan rulleres hvert annet år eller i forhold til endringer i HA/HTA 
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Vedlegg 1 

Resultat- og utviklingsplan 
(kan benyttes i lønnssamtale) 

 

Enhet 

 

 

Leder 

A) Enhetens/avdelingens resultatmål 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

B) Enhetens/avdelingens  utviklingsmål 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

C) Medarbeiders personlige resultatmål (innenfor rammen av enhetens/avdelingens 

resultatmål) 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

D) Medarbeiders personlige utviklingsmål (innefor rammen av enhetens/avdelingens 

utviklingsmål) 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

E) Leders bidrag 

 Bidrag Konkretisering Evaluering/resultat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

-----------------------------------------------------   -------------------------------- 

Medarbeider       Leder 
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Vedlegg 3 

Etiske retningslinjer for Berlevåg kommune 

 

1. Generelt  

Berlevåg kommune legger stor vekt på rederlighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dekke prinsippet. Som forvalter av 

samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske 

holdninger i sin virksomhet for kommunen. 

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens 

virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet. 

2. Tillit 

Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 

holdning til kommunen. De skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk 

forvaltningspraksis. 

3. Habilitet 

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, 

eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel 

ikke gaver av ubetydelig verdi som reklamemateriell, blomster og lignende eller gaver av 

mindre verdier begrenset oppad til 300,-, og som gis til vanlige anledninger og høytider. Gaver 

omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av 

personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester, med unntak av generelle rabattkort. 

Kommunens ansatte kan bruke Tybring & Gjedde kort. 

3.1 Gaver 

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over kommunens 

retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender 

med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

3.2 Representasjon 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og 

informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den 

påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. 

3.3 Reiseutgifter 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan 

bare skje etter særskilt vedtak fattet av rådmannen.  

 

4. Interesser 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre 

konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller 

som ikke rammes av forvaltningslovens bestemmelser.  

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller 

for øvrig deltar i behandling av, skal en ta dette opp med overordnede.  

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: 

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 

- Lønnet biverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 

- Engasjement i interesseorganisasjonen eller politisk virksomhet som berører forhold 

som den enkelte arbeider med i kommunen.  
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5. Kommunens eiendeler 

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte 

retningslinjer.  

6. Personlig vinning 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommune, må 

respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 
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Vedlegg 4 

Reglement for utdanningsstipend ved Berlevåg kommune 

 

1. For å kunne sikre tjenester i kommunen som gir god kvalitet, samt å sikre en attraktiv 

arbeidsplass, har Berlevåg kommune til en hver tid brukt for kvalifiserte arbeidstakere 

og mulighet for arbeidstakerne å heve kunnskapsnivået sitt. For å oppnå dette gir 

Berlevåg kommune utdanningsstipend til personer som oppfyller vilkårene nedenfor. 

 

2. Stipend kan gis til elever som går videregående skole som ikke er fylt 27 år, lærlinger 

som ikke er lærlinger i kommunen, og enhver som går høyere utdanning på høyskole 

eller universitet. For elever som går videregående skole og lærlinger stilles det krav til 

at søker har folkeregistret adresse i Berlevåg kommune.   

 

For desentraliserte studenter som søker permisjon med lønn fra kommunen, er reglene 

for utdanningsstøtte regulert i vedlegg 1 permisjonsreglement for Berlevåg kommune.    

 

3. Det stilles som vilkår for utdanningsstipend at søker ikke mottar annen offentlige 

utdanningsstøtte, med unntak av Statens Lånekassen. Videre stilles det vilkår til at 

søker som mottar stipend fra Berlevåg kommune må fullføre utdanningen, og dersom 

dette ikke blir gjort plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt. Det stilles i 

tillegg som vilkår at søker kan fremlegge bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller 

gyldig student bevis, fra en godkjent utdanningsinstitusjon.  

 

4. Det er Rådmann som har myndighet til å tildele utdanningsstipend fra Berlevåg 

kommune. 

 

5. Innvilget utdanningsstipend tildeles hvert semester, høst og vår.  

 

6. Berlevåg kommune gir utdanningsstipend på minst kr 50 000 per år.  

 

7. Personlige forhold som for eksempel lønnsnivå skal ikke spille inn i vurderingen av 

om utdanningsstipend gis.  

8. For hvert år det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i 

kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til 

tjeneste i kommunen etter endt utdanning.  

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb innen 1 år etter at søker har endt 

utdanning faller bindingstiden bort.  

Se vedlagt standard søknadsskjema.  
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SØKNAD OM KOMMUNALT UTDANNINGSSTIPEND VED  

BERLEVÅG KOMMUNE 

 

1. Søker sitt navn:……………………………………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………………………………………….. 

Fødsel- og personnr:………………………………………………………………………... 

 

2. Navn på 

skole/utdanningsinstitusjon:………………………………………………………. 

Navn på linje, kurs, fag, klassesteg etc:…………………………………………………….. 

Undervisningstid: Studiepoeng høst 201_:……………… vår 201_:………………… 

Undervisningstid: Timeantall per uke:……………………………………………… 

 

3. Søknaden gjeld for: 1. skoleåret 201_/_ 

 2. høsthalvåret 201_ 

 3. vår halvåret 201_ 

 

Jeg har tidligere mottatt kommunalt utdanningsstipend i …….år. 

 

Jeg er kjent med regelverket for kommunalt utdanningsstipend, og stadfester at jeg ikke 

mottar utdanningsstønad utenom Statens Lånekasse. 

________________________, den__________________ 

_______________________________ __________________________________ 

Underskrift (søker)     Underskrift (føresette) 

 

Skolen stadfester at søkeren er elev/student her, og at opplysningene i avsnitt 2 er rette: 

________________________, den__________________ 

_______________________________ 

Underskrift og stempel fra skolen 
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Vedlegg 5 

Reglement for tilsetting i Berlevåg Kommune 

 

Innledning 

Berlevåg kommune skal ha et tilsettingsråd for tilsetting av kommunalt ansatte. Alle 
tilsettinger i Berlevåg kommune skal følges av dette reglement.  

Formålet er å sikre åpen konkurranse om stillingene i kommunen, dette ved å ha et 
reglement som både er forutsigbart og etterprøvbart. 

Kunngjøring av stillinger 

Utforming av kunngjøringstekst er arbeidsgivers ansvar, og innstillings- og 
tilsettingsråd deltar ikke i det arbeidet. Kunngjøringstekstens innhold skal imidlertid ta 
utgangspunkt i de stillingsbeskrivelser som er gitt i Berlevåg kommune. 
Stillingsbeskrivelsene beskriver stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav i stillingene. 

Unntak fra krav om kunngjøring kan gjøres i følgende tilfeller:  

 ved midlertidig tilsetting inntil 6 mnd, såfremt dette er knyttet til 
avgrenset oppdrag eller avgrenset tidsrom 

 ved tilsetting i arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer 
ukentlig  

 der midlertidig tilsetting er foretatt etter kunngjøring hvor det ble oppgitt 
mulighet for senere fast tilsetting 

 ved tilsetting i eksternt finansiert stilling når særlige grunner taler for det 
 dersom det er usannsynlig at noen med samme eller sterkere 

kompetanse kunne være aktuelle søkere hvis stillingen var gjenstand 
for ordinær konkurranse 

 dersom det foreligger personalpolitiske eller andre relevante hensyn 
som tilsier at stillingen ikke bør kunngjøres  

Spørsmål om tilsetting uten kunngjøring avgjøres av tilsettingsrådet. Dersom 
tilsettingsrådet mener at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for tilsetting uten 
kunngjøring, så kan rådet kreve at stillingen kunngjøres.  

Tilsettingsråd 

Tilsettinger i Berlevåg kommune foretas av tilsettingsråd.  

Tilsettingsråd er sammensatt av enhetsleder for stillingen og representanter oppnevnt 
av organisasjonene. Tilsettingsrådet ledes av rådmann.  
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Tilsettingsråd er et selvstendig organ. Hvert enkelt medlem av tilsettingsrådet har en 
fri og uavhengig stilling, og likeverdig rett til å foreta selvstendig vurdering av 
kandidatene.  

Tilsettingsrådets vedtak skal normalt fattes i møte, men saker kan også behandles 
ved sirkulasjon blant rådets medlemmer. Dersom det er uenighet om vedtaket, eller 
en av tilsettingsrådets medlemmer krever møte, skal saken behandles i møte. Det 
skal føres møteprotokoll som inneholder vedtaket, hvordan den enkelte har stemt og 
om det var dissens. 

Taushetsplikt 

Forvaltningsloven § 13 pålegger enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan 
å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med 
tjenesten får vite om blant annet «noens personlige forhold». 

Alle som deltar i tilsettingssaker er i henhold til dette underlagt taushetsplikt når det 
gjelder personlige opplysninger om søkerne, og har bare anledning til å bruke disse i 
selve saksbehandlingen.  

Adgangen til å gi taushetsbelagte opplysninger videre til andre er begrenset til det 
som er nødvendig som direkte ledd i saksbehandlingen. Inn under saksforberedelse 
og behandling defineres også de som eventuelt deltar som rådgivere. 

Taushetsplikten gjelder enhver som utfører oppgaver i tilknytning til tilsettingssaken, 
uavhengig av om de er gitt direkte taushetspålegg.  

Premisser ved vurdering av søkere 

For tilsetting i det offentlige gjelder det et ulovfestet «kvalifikasjonsprinsipp», som er 
slått fast både i rettspraksis, av sivilombudsmannen og i juridisk teori. 
Kvalifikasjonsprinsippet forutsetter at den kandidaten som objektivt sett er best 
kvalifisert skal ansettes i stillingen. 

I innstillingsarbeidet skal man finne frem til den av søkerne som ut fra en saklig 
helhetsvurdering er best kvalifisert for stillingen, og fremme forslag til vedtak overfor 
tilsettingsrådet. Forslaget må være begrunnet, og så utfyllende at tilsettingsrådet får 
tilgang til samme opplysninger som de enkelte har brukt i sitt arbeid.  

Ved vurderingen av søkernes kvalifikasjoner skal det tas utgangspunkt i de 
kvalifikasjonskrav som er angitt i kunngjøringsteksten. Er det ønske om å fravike 
disse kriteriene skal stillingen normalt kunngjøres på nytt. Hensikten med det er å gi 
eventuelle nye potensielle søkere mulighet til å søke etter de nye vilkårene, og har 
sammenheng med prinsippet om åpen konkurranse om stillingene. 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal det vanligvis innstilles minst 
tre søkere i prioritert rekkefølge. Ønsker man kun å innstille en kandidat må det 
begrunnes særskilt, og da normalt med at det ikke finnes andre kvalifiserte 
kandidater.  
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Innstilling skal baseres på en bred vurdering av søkernes totale kompetanse, dvs. 
relevant utdanning, praksis og personlig egnethet for stillingen, og inneholde: 

 navn på søkere 
 kortfattet beskrivelse av stillingens ansvarsfelt og kvalifikasjonskrav 
 begrunnelse for utvalget av kandidater til intervju 
 omtale av aktuelle kandidater, med redegjørelse for intervju og 

referanser 
 sammenlignende vurdering av kvalifiserte kandidater 
 begrunnelse for den innbyrdes rangeringen 
 konklusjon  

Intervju 

De mest aktuelle søkerne skal normalt intervjues, for å få et helhetlig inntrykk av 
kandidaten. Dette har blant annet sammenheng med forvaltningslovens krav om at en 
sak skal være så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak, og kvalifikasjoner som 
eksempelvis personlig egnethet kan vanskelig bedømmes ut fra søknaden alene, jf. 
forvaltningsloven § 17.   

Intervjuspørsmål bør relateres direkte til arbeidsoppgavene og kartlegging av 
relevante kvalifikasjoner. Videre vil formulering av en del standardspørsmål kunne gi 
grunnlag for sammenligning i senere innbyrdes rangering av kandidatene. I tillegg til 
emner med faglig relevans kan det være nyttig å ta opp eksempelvis:  

 motivasjon for å søke (avdekke grad av reell interesse for stillingen) 
 forventninger til stillingen (kartlegge bevissthet rundt ansvarsfeltet) 
 hva mener søkeren selv er mest relevant i egen utdanning/praksis 

(overføringsverdi – ”hva kan du tilføre oss?”)  

Intervjuteknisk anbefales det for øvrig å unngå spørsmål hvor kandidaten kan svare 
”ja” eller ”nei”, fordi slike svar ofte gir begrenset informasjon. Benytt heller åpne 
spørsmål (eksempelvis ”fortell litt om ….”), som bidrar til et mer utfyllende bilde av 
søkeren. Oppfølgingsspørsmål kan også gi viktig informasjon, for eksempel: ”du 
karakteriserer deg selv som fleksibel, - kan du gi noen eksempler fra tidligere 
arbeidssituasjoner som illustrerer det?” 

Det vises for øvrig til arbeidsmiljøloven § 13-4, som blant annet forutsetter at 
arbeidsgiver ikke kan be om ”opplysninger om seksuell orientering, hvordan de stiller 
seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner".  

Normalt bør tilsettingsrådet selv intervjue søkerne, men kan i tillegg fritt benytte seg 
av ressurspersoner under prosessen. Slike ressurspersoner vil i så fall kun ha en 
rådgivende funksjon. 
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Innhenting av referanser 

Referanser bør alltid innhentes før tilsetting. 

Bruk av referanser skal være en kontroll på det inntrykket søkeren har gitt under 
intervjuet, og benyttes som en siste sjekk i vurderingsprosessen. Gjennom sitt 
kjennskap til kandidatens arbeidsinnsats og prestasjoner skal referansen bidra til å gi 
et bilde av hvordan vedkommende fungerer i en faktisk arbeidssituasjon. 

Det er vanlig å be om søkerens tillatelse før referanser innhentes, blant annet for å gi 
vedkommende mulighet til å varsle referansene om at de vil bli kontaktet. I enkelte 
tilfeller motsetter søkere seg at det innhentes referanse. Tilsettingsrådet kan i så fall 
være avskåret fra å få et helhetlig vurderingsgrunnlag, og søkeren må da akseptere 
at det kan få betydning i den endelige bedømmelsen. 

Som regel oppgis ledere i tidligere og/eller nåværende jobb som referanser. Avhengig 
av type stilling kan det også være nyttig med uttalelser fra side- eller eventuelt 
underordnede medarbeidere, for å få et bredere perspektiv. 

Innhenting av referanser er et intervju i seg selv, og utgangspunktet for spørsmål bør 
være det inntrykket som søkeren har gitt av seg selv under samtalen med 
intervjugruppen. Det er en fordel å planlegge referanseintervjuet grundig, og dessuten 
utforme en del standardspørsmål som gir grunnlag for senere sammenligning mellom 
aktuelle kandidater.  

Dissens i innstillings- eller tilsettingsråd 

I henhold til forvaltningsloven § 3 er tilsettingsvedtak unntatt fra bestemmelsene om 
klage, og søkeren selv har dermed ingen ankeadgang. Mindretall i tilsettingsråd kan 
derimot dissentere etter nærmere regler.  

Søkere med spesielle rettigheter 

Fortrinnsrett for overtallige 

Det kan forekomme tilfeller hvor søkere har fortrinnrett til stilling fordi de er oppsagt 
fra annen stilling på grunn av overtallighet, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. Søkeren må i 
så fall presisere i søknaden at fortrinnsrett gjøres gjeldende. Blir en slik søker bedømt 
som kvalifisert, skal vedkommende tilsettes, selv om andre søkere er bedre 
kvalifisert.  

Fortrinnsrett for deltidstilsatte 

Arbeidsmiljøloven § 14-3 forutsetter at ”Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet 
stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten”. Loven tar 
forbehold om at ”Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for 
stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for 
virksomheten”. Begrepet ”utvidet stilling ” må forstås som avgrensning til stillinger 
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tilsvarende den arbeidstakeren allerede har. Fortrinnsrett kan dermed ikke gjøres 
gjeldende til enhver ledig stilling som den deltidsansatte er ”kvalifisert” for, fordi det 
blant annet kunne åpne for at ordningen utnyttes som avansementsmulighet. Det er 
videre bekreftet i lovforarbeidene at ”Fortrinnsrett skal ikke overstyre faglige 
kvalifikasjonskrav eller andre godt begrunnede behov fra virksomhetens side for å 
kunne praktisere fortrinnsretten slik at den ikke påfører virksomheten vesentlige 
ulemper”.  

Funksjonshemmet søker 

Forskrift til tjenestemannsloven § 9 inneholder bestemmelser som skal sikre at 
funksjonshemmede søkere (som oppgir i søknaden at de har funksjonshemming) blir 
innkalt til intervju. Bestemmelsen gir ikke funksjonshemmede søkere krav på å bli 
tilsatt, selv om de bedømmes som kvalifisert. Arbeidsgiver kan imidlertid i slike tilfeller 
velge å tilsette en funksjonshemmet selv om det er andre søkere som er bedre 
kvalifisert, dvs sette det ordinære ”kvalifikasjonsprinsippet” til side. 

Søkere med innvandrerbakgrunn 

Staten har pålagt å innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til intervju, 
såfremt det har meldt seg slike søkere og vedkommende er kvalifisert for stillingen. 
Dersom det er søkere med innvandrerbakgrunn som ikke innkalles skal dette 
begrunnes særskilt i innstillingen. 

Midlertidig tilsetting 

Tilsettinger med varighet under 6 måneder unntas fra bestemmelser om innstillings- 
og tilsettingsprosedyrer. Administrasjonen kan i slike tilfeller tilsette på selvstendig 
grunnlag, uten forutgående behandling i tilsettingsråd. Det samme gjelder tilsetting i 
stilling med varighet under 15 timer pr uke.  

Enhver forlengelse av midlertidige tilsettingsforhold er å betrakte som en 
tilsettingssak. Blir tilsettingsforholdet forlenget utover 6 mnd, skal saken behandles på 
ordinær måte i tilsettingsrådet, eventuelt etter forutgående kunngjøring. 

Midlertidig tilsetting må for øvrig ligge innenfor følgende rammer:  

"Vedkommende trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt 
oppdrag". Forutsetningen her er at oppgaven er av midlertidig karakter, og at det 
dermed ikke er permanent behov for arbeidskraften.  

”Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke kvalifikasjoner 
som trengs". Her siktes det til større organisatoriske endringer/omstilling, hvor 
fremtidige bemanningsbehov foreløpig ikke er klarlagt. 

”Den ansatte skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar)". Hjemmelen skal kun 
benyttes ved reelle vikariater, men ikke nødvendig å presisere hvilken person det 
vikarieres for. Eksempelvis kan det være aktuelt med endring i intern 
oppgavefordeling, slik at vikaren i praksis ikke gjør samme arbeid som den som er i 
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permisjon. Vikariatet kan også skyldes midlertidig ledighet når en person fratrer, og at 
det er behov for vikar i påvente av ny fast tilsetting  

Prosedyre utlysning og tilsetting 
 Arbeidsgiver (les: enhetsleder) utferdiger utlysningstekst 

 Utlysningsteksten sendes servicekontor 

 Servicekontor sender teksten til de involverte organisasjoner 

 Etter utløp høringsfrist, foretar servicekontor utlysning 

 Servicekontor mottar og registrer søknader. Sender bekreftelse til søker om 

mottak 

 Etter utløp søknadsfrist, sender utvidet søkerliste til organisasjonene og de 

øvrige medlemmer av tilsettingsråd 

 Innkaller til tilsettingsråd 

 Servicekontor stiller med leder servicekontor som sekretær i tilsettingsrådet 

 Servicekontor sender svar til alle søkere etter tilsettingsråd 
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Uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene: 
 

Kommentarer til AGS 
 
Fagforbundet avd. Berlevåg har hatt møte med alle plasstillitsvalgte, slik at alle 
avdelinger har hatt mulighet for å komme med uttalelser/innvendinger til AGS. 
 
Fagforbundet har følgende kommentarer: 
 

ARBEIDSREGLEMENT: 
PKT 5. OVERTIDS- OG MERARBEID 3.avsnitt: 
Utbetaling eller avspasering av overtidsgodtgjøring skal skje snarest mulig etter at 
arbeidet er utført. 
 

PERMISJONSREGLEMENT 
 
PKT 2.6 OPPLÆRING-KOMPENSASJON 2.avsnitt: 
For arbeidstakere med natt- og kveldstjeneste og helgetjeneste. 
Vi har ansatte på kjøkkenet ved helsesenteret som jobber turnus, selv om de jobber 
bare dagtid, og har da F1 dager i de ukene de har helgevakt. 
 
PKT 3.O VELFERDSPERMISJONER NYTT AVSNITT: 
Permisjon med lønn når ansatte er værfast, eller ved kanseleringer og lignende. 
Dette har ikke vært noe problem ved de fleste etater, unntaket har vært pleie- og 
omsorg. Her har det tidligere vært praktisert at hvis noen har vært forhindret fra å 
komme på jobb, har den ansatte fått beskjed om å få byttet vakten, evt. blitt trukket i 
lønn. 
 
 
PKT 3.3 VED ALVORLIG SYKDOM 2.avsnitt, kulepunkt: 

 Fri inntil 5 dager med lønn pr. år, pr alvorlige/akutte tilfelle. 

Det kan jo faktisk skje at en ansatt opplever alvorlig/akutt sykdom på flere enn person 
i nærmeste familie pr år. 
 
PKT 3.11 FEIRING AV RELIGIØSE OG NASJONALE HØYTIDSDAGER SOM IKKE 
ER OFFISIELLE ETTER NORSK KALENDER: 
Utenlandske arbeidstakere kan ikke kreve permisjon med lønn for både norske og sitt 
eget lands høytidsdager.  
 
PKT 3.12 ANDRE VELFERDSPERMISJONER 1.avsnitt etter parentes: 
Undersøkelser og behandling skal legges til fritid…. 
Dette avsnitt bør strykes. 
Dette vil kun komme til anvendelse for de som jobber i turnus. Alle dagarbeidere må 
få permisjon ved legebesøk, behandling osv., og det vil da bli urettferdig overfor 
turnus arbeidere. Det er jo også svært vanskelig og selv å bestemme legetimer, 
sykehusinnleggelser osv.  
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Nytt avsnitt: 
Permisjon 1 dag med lønn i forbindelse med når en arbeidstaker fyller 50 og 60 
år for de som har vært tilsatt minst 3 år. 
Dette praktiseres i flere nabokommuner, og bør kunne innføres også her. Det trenger 
ikke bli noen økte kostnader for arbeidsgiver, da det ikke trenger å leies inn vikarer for 
de som får innvilget dette, men vil bety mye for den enkelte ansatte. 
 
 
 

 
 
REGLEMENT FOR TILSETTING 
KUNNGJØRING AV STILLINGER 2.kulepunkt: 
Alle faste stillinger bør lyses ut, internt eller eksternt, uansett stillingsstørrelse. 
Dette fordi en som er ansatt i en liten prosentstilling har førsteretten til utvidelse av 
stilling ihht HTA § 2.3 
 
INTERVJU: 
Organisasjonene skal være med å velge ut, og intervjue aktuelle kandidater ihht HA § 
3-1 d) 
 
DISSENS I INNSTILLINGS- ELLER TILSETNINGSRÅD 
Søker som føler seg forbigått har mulighet å klage avgjørelsen inn for 
Sivilombudsmannen. 
 

UTDANNINGSSTIPEND 
PKT 4- RÅDMANNEN TILDELER STIPEND: 
Det er vel Formannskapet som tildeler stipend? Vi har ikke registrert noen vedtak på 
at dette er overført til rådmannen. 
 
 
Med hilsen 
 
Unn Berit Guttormsen 
Leder / HTV 
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Utdanningsforbundet. Kommentarer med rødt: 

Vedlegg 1 

Permisjonsreglement i Berlevåg kommune 

 

Viktige bestemmelser/forutsetninger for å behandle permisjoner 

 Ved behandling av permisjonssøknader, skal vedtatt permisjonsreglement for Berlevåg 

kommune, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, samt aktuelle lovbestemmelser legges til 

grunn, bl.a. Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. 

 Lønnet permisjon kan innvilges etter at tilsettingsforholdet har vart i 2 måneder med 

unntak av lov- og avtaleregulerte permisjoner med annen bestemmelse. Skulle dødsfall 

inntre i nær familie jf. pkt. 3.4, unntas denne bestemmelse. 

 Lønnet permisjon skal ikke innvilges dersom vedkommende har sagt opp sin stilling i 

kommunen, med unntak av lov- og avtaleregulerte permisjoner med annen 

bestemmelse. Skulle dødsfall inntre i nær familie jf. pkt. 3.4, unntas denne 

bestemmelse. 

 Retten til å søke ulønnet permisjon etter dette reglementet forutsetter at søkeren fysisk 

har tiltrådt stillingen. 

 Deltidsansatte innvilges all lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. 

 For å få innvilget lønnet permisjon, kreves at den ansatte har arbeidsdag (er) på aktuelt 

tidspunkt. Permisjonsdag (er) må tas fortløpende og i tilknytning til omsøkte 

permisjon. 

 Studenter som har studier som sin hovedbeskjeftigelse får ikke lønnet permisjon i 

forbindelse med eksamener. 

 Generelle spørsmål om permisjoner rettes til nærmeste leder, etatssjef eller 

personalrådgiver. 

 Søknad om permisjon fremmes tjenestevei på eget skjema senest 14 dager før 

permisjonen iverksettes. Unntak her kan være ved alvorlig sykdom, dødsfall eller 

andre forhold, som søker ikke hadde forutsetning for å vite om på et tidligere 

tidspunkt. 

 Søknaden sendes tjenestevei for hjemmelspåtegninger samt beslutning.  

Avgjøringsmyndighet 

 Formannskapet kan innvilge permisjon til Rådmann innenfor reglementets 

bestemmelse. 

 Rådmann kan innvilge permisjoner for alle underordna stillinger. 

 

 

Anke 

 Administrative avgjørelser kan påklages av søkeren. Administrasjonsutvalget tar 

endelig beslutning. 
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 Kommunestyret vedtar revidert permisjonsreglement for ansatte på kommunal sektor 

en gang i året eller ved vesentlige endringer i lov og avtaleverk. 

 

1.0. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - 

PENSJONSMEDLEMSKAP 

1.1. Reglementets omfang 

Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på 

forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke) og hvor kommunen er 

lønnsfastsettende myndighet, jf. HTA kap. 1 pkt. 1.1.  

1.2. Lønnsansiennitet 

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

gjelder syke - og fødselspermisjon inntil 1 år og tvunget verneplikt.  

Permisjon for å utføre offentlig ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner medregnes i 

lønnsansienniteten. Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen 

har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Grunnutdanning gir ikke 

lønnsansiennitet. 

1.3. Feriepenger 

Feriepenger for personer som er i syke - og svangerskapspermisjon, samt pliktig 

militærtjeneste kommer feriel. § 10 og folketrygdelovens bestemmelser til anvendelse. 

All lønn utbetalt i henhold til disse permisjonsreglene inngår i feriepengegrunnlaget. 

 1.4. Pensjonsmedlemskap 

Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, er arbeidstaker sikret pensjon ved død eller uførhet som om 

lønnsutbetalinger før permisjon hadde fortsatt. Det betales ikke premie for denne 

risikodekning. 

Arbeidstaker vil samtidig få tilbud om frivillig medlemskap etter regler som gjelder i de 

respektive forsikringsselskap/pensjonskasser.  

 2.0 UTDANNINGSPERMISJONER 

Permisjon kan innvilges for utdanning inntil 3 år for arbeidstakere som har vært fast ansatt i 

minst 2 år i kommunen. Utdanningspermisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til 

hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. aml. § 

12-11 1. og 2. ledd.  

Permisjon for utdanning kan gis både med og uten lønn. 
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Permisjon med lønn kan innvilges etter en konkret vurdering: I den utstrekning det etter 

kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivået og å styrke 

kompetansen for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon 

med lønn, jf. HTA kap. 1 pkt. 14.2. Se nedenfor om bindingstid i punkt 2.1. 

Arbeidsgiver skal snarest mulig skriftlig svare arbeidstakeren på om permisjonen aksepteres 

eller ikke, jf. aml. § 12-11 5.ledd. 

Svarfristen er i henhold til aml. § 12-11 5.ledd: 

 seks måneder hvis utdanningen vil vare seks måneder eller mer 

 tre måneder hvis utdanningen vil vare mellom seks måneder og en måned 

 to måneder hvis utdanningen vil vare kortere enn en måned 

2.1. Bindingstid – refusjon 

Er det lov å binde for tre år etter studie?  

Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt 

videreutdanning, men er bare aktuell i de tilfeller hvor kommunen yter økonomisk støtte. 

Slik støtte kan gis i form av lønn (se ovenfor punkt 2), dekning av kursutgifter, materiell og 

oppholdsutgifter. 

For hvert år det mottas permisjon med lønn binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i 

kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til tjeneste i 

kommunen etter endt utdanning. 

Bindingstid for utdanning som ikke gir studiepoeng(vekttall), hvor det gis permisjon med 

lønn, vurderes skjønnsmessig.  

Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den 

økonomiske støtte tilbakebetales.  

2.2. Grunnutdanning – fagutdanning 

Med grunnutdanning forstås den allmenn- eller fagutdanning som kreves i vedkommendes 

stilling. Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 3 år for slik utdanning. 

Dersom krav til grunnutdanning for en stilling endres ved f.eks. lov eller avtale, eller ved 

omgjøring av stilling, kan stillingsinnehaveren tilbys opplæring og permisjon med lønn.  

2.3. Videreutdanning 

Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover 

det som trengs i nåværende stilling.  

Ved internt rekrutterings-/utdanningsbehov kan permisjon etter regler for etterutdanning i 2.4. 

avsnitt nyttes. 
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2.4. Etterutdanning 

Med etterutdanning menes en ajourføring av kunnskaper, slik at arbeidstakeren til en hver tid 

er i stand til å løse sine oppgaver som følge av tekniske endringer, endrede bestemmelser, 

forskrifter og krav til stillingen. 

Det innvilges permisjon med lønn når utdanning skjer som følge av de behov kommunen til en 

hver tid har for ajourføring innen vedkommende stilling. 

2.5. Fagutdanning for midlertidig tilsatte 

For midlertidige tilsatte som har opparbeidet seg rett til utdanningspermisjon gjennom fast 

ansettelse i minst 2 år, vil retten til permisjon kunne påberopes selv om bare en del av 

utdanningstiden faller i tilsettingsperioden. Hvorvidt permisjon er aktuelt for midlertidig 

tilsatte må vurderes i henhold til aml. § 12-11, særlig sett i lys av behov for den midlertidig 

tilsatte i hele tilsettingsperioden. Permisjonen kan gis inntil 3 år. Tidsbegrensingen gjelder 

også for permisjon som gjennomføres på deltid i kommunen. Utdanningspermisjon kan likevel 

ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og 

personaldisponeringer, jf. aml. § 12-11 2.ledd. 

2.6. Opplæring - kompensasjon  

Ved innvilget opplæring på fritid, skal medgått fritid kompenseres som ordinær arbeidstid, 

uten overtidstillegg/andre tillegg. Dette begrenser seg til pålagt/oppfordret utdanning/kurs fra 

arbeidsgiver. 

For arbeidstakere med natt - og kveldstjeneste, som går på kurs på sin bestemte fridag (F1), gis 

ny fridag som kompensasjon. 

Arbeidstaker som har aktivt nattarbeid gis permisjon med lønn natten før kurs/ 

opplæringsdagen. 

Reisetid betraktes ikke som arbeidstid. Vi ønsker kompensasjon for reisetid ved pålagt/tvunget 

kurs. 

2.7. Utgiftsdekning i forbindelse med utdanning 

Berlevåg kommune dekker ikke utgifter som skolemateriell, boutgifter, reiseutgifter m.v. for 

arbeidstakere i kommunen som har permisjon med lønn for utdanning. Særavtale for lærere 

f.eks ”kompetanse for kvalitet”må ses i særstilling.  

2.8. Kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene 

For deltakelse på kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjoner som kommunen har inngått 

tariffavtale med, kan innvilges permisjon med lønn. 

Det er en forutsetning at kurset har et innhold som gir arbeidstakeren en opplæring som er av 

betydning for vedkommendes arbeid i kommunen, eller som tillitsvalgt. 

2.9. Eksamen 
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I tillegg til eksamensdagene gis permisjon med lønn for 2 lesedager pr. eksamensdag. Det er 

en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeide de to dagene umiddelbart før 

eksamen, og at faget har betydning for kommunen, jf. HA del B § 7-4. 

Dersom eksamen faller på en mandag, kan det innvilges fri torsdag og fredag forut for 

eksamen.(For turnusansatte blir F1-dag ev. F2 -dag å anse som ordinær søndag ev. lørdag.) 

Dersom eksamen faller på arbeidsdag eller bevegelig helligdag kan det innvilges fri 2 

arbeidsdager forut før helgedag. Hvis arbeidstaker har fri før på lesedager eller 

eksamensdagene, gis det ikke fri etter dette punkt.  

Generelt for all utdanning der det ytes støtte, tilbakebetales støtten hvis eksamen ikke bestås, 

unntaket er ved gyldig fravær eller hvis noe annet er avtalt skriftlig. 

3.0 VELFERDSPERMISJONER 

3.1. Generelt 

Det kan til sammen gis inntil 12 (14) velferdsdager for ansatte i hel stilling i ett kalenderår, 

eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalanderåret, jf. HTA kap. 1 pkt. 14.1. 

Under særlige omstendigheter kan de 10 dagene innvilges under ett i velferdssammenheng. 

Ved permisjon i forbindelse med alvorlig sykdom eller dødsfall, jfr. pkt. 3.3, 3.4, og 3.12 kan 

det etter vurdering gis lønnet permisjon utover de nevnte punkters grenser på inntil 12 dager. 

Andre velferdspermisjoner utover grensen på 12 dager innvilges uten lønn. 

3.2. Omsorgspermisjon for eldre foresatte 

Ved omsorg for eldre foresatte som står en nær, kan inntil 3 dagers omsorgspermisjon med 

lønn innvilges inkludert nødvendig reisetid. 

3.3. Ved alvorlig sykdom 

Ved alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie (ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, søsken 

og andre som står søkeren nær):  

 Fri inntil 5 dager med lønn pr. år, inkludert nødvendige reisedager. 

Ved mindre alvorlige sykdomstilfeller kan arbeidstakeren gis anledning til å innarbeide fri, 

bytte vakt og lignende. 

Aml. § 12-10 gir rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i 

terminalfase. Retten til lønn under slik permisjon er regulert i ftrl. § 9-12. 

3.4. Ved dødsfall 

Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær:  

- Fri inntil 5 dager med lønn, inkludert nødvendige reisedager. 
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 3.5. For tilvenning av barn i forbindelse med barnetilsynsordning 

For tilvenning av barn i forbindelse med barnetilsynsordningen 

(barnehage/førskole/dagmamma/dagpappa) kan lønnet permisjon innvilges for inntil 3 dager 

pr. år. Det forutsettes midlertidig at det er nødvendig å være til stede. 

Første skoledag/første dag i SFO (skolefritidsordning):  

- Nødvendige antall timer - til sammen l arbeidsdag med lønn. 

 Forutsetningen for å få fri er at arbeidstakeren skulle vært på jobb i aktuelt tidspunkt. 

3.6. Andre permisjoner i forbindelse med barn 

I forbindelse med innskriving av barn i skolen og foreldermøter i skole/barnehage som ikke 

kan foregå utenfor ordinær arbeidstid kan ulønnet permisjon innvilges. 

3.7. Korttidskriser i barnetilsynsordningen 

Ved korttidskriser som streik ol i barnetilsynsordningen gis permisjon med lønn 1 dag. 

3.8. Planleggingsdager i barnehage/skole 

Permisjon i forbindelse med planleggingsdager i barnehage og skole oppad til 3. klasse gis 

permisjon uten lønn.  

3.9. Bryllup/barnedåp/navnesetting/konfirmasjon 

For eget bryllup, dåp og navnefest av egne barn, gis permisjon m/lønn 1 dag dersom disse 

finner sted på arbeidsdag. 

For arbeidstaker med natt -/kveldstjeneste gis permisjon med lønn vakten før, eventuelt vakten 

etter den aktuelle dag, til sammen 1 dag. 

Administrasjonsutvalgets vedtak 24/90, permisjon i forbindelse med konfirmasjon for egne 

barn, kan det gis permisjon med lønn konfirmasjonssøndagen, samt lørdag før 

konfirmasjonssøndagen. Vedtaket kommer således bare til anvendelse ovenfor arbeidstakere 

som jobber i helgene. Søknader om permisjon fra andre, eventuelt på andre dager, må derfor 

tas ut som ulønnet permisjon, som del av ferie, eller det kan brukes opparbeid 

fritid/avspasering. Rådmanns anbefaler at de sistnevnte alternativer benyttes i størst mulig 

grad.  

3.10. Idrett og kultur 

a) Som deltaker eller leder ved olympiader, verdensmesterskap, landskamp eller 

tilsvarende arrangementer gis permisjon med lønn: 

- Inntil 5 arbeidsdager pr. år.   
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b)  Som deltaker/leder ved norgesmesterskap, nord - norsk mesterskap eller landsdels-

/kalottmesterskap eller tilsvarende: 

- Inntil 2 arbeidsdager pr. år.  

d) Som leder, dirigent eller instruktør ved arrangementer for barn og ungdom innvilges 

permisjon med lønn inntil 2 arbeidsdager pr. år. 

3.11. Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk 

kalender 

Inntil 1 dag med lønn kan innvilges. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere. 

3.13 Andre velferdspermisjoner 

( Dette punkt omfatter kun den ansatte, ikke den ansattes barn, ektefelle og lignende.) 

Undersøkelse og behandling hos lege,sykehus, tannlege, fysioterapeut o.l. skal legges til fritid, 

men kan, hvis nødvendig, utføres i arbeidstiden. Er det med lønn? 

Andre private gjøremål må så vidt mulig legges i fritiden, eller etter avtale med leder bruke 

fleksitid eller avspasering. Det bør også vurderes bytteordninger. 

Permisjon uten lønn kan gis inntil 2 år av sosiale grunner såfremt tjenesteforholdene ikke er til 

hinder for det. 

Delvis permisjon/reduksjon/tilrettelagt arbeidstid i stilling kan innvilges uten lønn innenfor en 

avtalt tidsramme med hjemmel i aml. § 10-2. 

3.13. Permisjon ved: Fødsels -  Svangerskap - Sykdom  - Adopsjon - Amming - Omsorg 

for barn 

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder før permisjonen 

tar til, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf. ftrl. § 14-6 og HTA kap. 

1 pkt. 8.3.1. 

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel og svangerskap er regulert i aml. §§ 12-2 og 12-

4. Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om lønn under slik permisjon. Lønnsspørsmålet er regulert 

i folketrygdloven og i Hovedtariffavtalen. Lønn under fødselspermisjon ytes i henhold til HTA 

kap. 1 pkt. 8 for samme tidsrom som folketrygden dekker fødselspenger, dvs. for tiden 47 

uker, eller 57 uker med redusert lønn, se ftrl. § 14-9. Inntil 12 av disse ukene kan tas i tiden før 

nedkomst, jf. ftrl. § 14-10. Ved flerbarnsfødsler forlenges fødselspengeperioden for hvert barn 

over ett med 5 uker med full dagsats eller med 7 uker med redusert sats, jf. ftrl. § 14-9. 

Foreldrene står fritt med hensyn til hvordan de vil fordele forlengelsen seg i mellom, også slik 

at foreldrene kan ta full permisjon med lønn samtidig. Etter loven vil det være full anledning 

for far til å være hjemme med full lønn sammen med moren fra fødselen, begrenset til det 

antall uker forlengelsen innebærer, jf. ftrl. § 14-9. 
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Rett til fødselspermisjon– i tilfeller hvor det er dødfødsel er regulert i HTA kap. 1 pkt. 8.3.2. 

Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, 

har hun rett til fødselspermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. 

Gravid arbeidstaker skal i god tid varsle om når hun ønsker å avvikle fødselspermisjonen, jf. 

aml. § 12-7. 

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig 

sykdom eller skade har til sammen rett til permisjon med lønn i inntil tre år for det enkelte 

barn etter reglene i ftrl. § 9-11. Det første året tilkommer arbeidstakeren full lønn, i det andre 

og tredje året 65% lønn. 

Permisjoner i forbindelse med barns sykdom: 

 To eller 

færre barn 

Flere enn to 

barn 

Kronisk 

sykdom eller 

funksjons -

hemming 

Helsein-

stitusjon eller 

i hjemmet 

Kurs 

Aldersgrense 

i kalender- 

året 

12 år 12 år 18 år 18 år Ingen 

Samlet 

varighet pr. 

år 

10 dager pr. 

arbeidstaker 

15 dager pr. 

arbeidstaker 

20 dager pr. 

arbeidstaker 

Ubegrenset Nødvendig tid 

Samlet 

varighet pr. 

år ved alene-

omsorg 

20 dager 30 dager 40 dager Ubegrenset Nødvendig tid 

I tillegg til permisjon ved barns sykdom har arbeidstakeren rett til permisjon når den som har 

det daglige tilsynet med barnet, er syk. Retten til stønad fra folketrygden er regulert i ftrl. kap. 

9 om støtte ved barns og andre nære pårørendes sykdom. 

3.14. Ved avhenting av adoptivbarn i utlandet 

Ved henting av adoptivbarn i utlandet, gis arbeidstaker fri med lønn i halvparten av 

dokumentert "hentetid". Det vises for øvrig til Hovedtariffavtalens bestemmelser under kap. 1 

pkt. 8.3, og ftrl. kap. 14 om lønn i perioden. 

Stønadsperioden for adopsjonspenger regnes sammenhengende fra det tidspunkt 

adoptivforeldrene overtar omsorgen for barnet, jf. aml. § 12-5 4. ledd. 

3.15. Amming 

Arbeidstaker gis fri med lønn inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Rett til 

permisjon er hjemlet i aml. §12-8, og rett til lønn følger av HTA kap. 1 pkt. 8.3.4. For 

deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men 

med rettigheter etter arbeidsmiljøloven som minimum. 

3.16. Fosterforeldre 
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Ved overtakelse av fosterbarn gis ulønnet permisjon etter regler for adopsjon jf. HTA kap. 1 

pkt. 8.3.4. 

3.17. Verneplikt - Tvungen repetisjonsøvelse 

Hovedtariffavtalen kap.1 pkt. 9 gjelder både heltidstilsatte og deltidstilsatte arbeidstakere. 

Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. 

Ansatte arbeidstakere med minst 6 måneders sammenhengende tjeneste i kommunen kan ved 

tvungen repetisjonsøvelse gis full lønn uavhengig av forsørgeransvar for inntil 1 måned i 

kalenderåret. Det gjøres fratrekk for eventuelle utbetalinger fra staten i samme periode. 

Viser for øvrig til bestemmelsene i HTA kap.1 pkt. 9.  

3.18. Permisjon ved flytting vedr. utdannelse/yrkeskarriere/militær beordring 

Ektefelle/samboer innvilges permisjon uten lønn inntil 3 år i forbindelse med flytting vedr. 

utdannelse, yrkeskarriere eller militær beordring. 

3.19. Permisjon for å delta på kurset "Forberedelser til pensjonsalder" 

Det innvilges permisjon inntil 3 dager med lønn, dette gjelder også AFP. 

3.20. Flytting 

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

kommuner av stor geografisk utstrekning og ved flytting til/fra pliktig tjenestebolig, gis 

permisjon med lønn inntil 1 dag. 

3.21. Husbygging 

Til husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet, gis permisjon med lønn inntil 2 dager. 

Permisjon gis normalt ikke for bygging av sommerhus, og tilbygg til eller reparasjonen av 

bestående hus. Det gis allikevel permisjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt hus selv 

må foreta nødvendige ominnredningsarbeider/reparasjoner for å gjøre huset egnet til bolig. 

4.0 PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV 

 4.1. Offentlig tillitsverv; ombud, doms- og skjønnsmenn, meddommer/rettsvitne 

Med offentlig tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov, herunder 

doms-, skjønnsmenn og meddommer/rettsvitne, jf. domsstolloven og aml. § 12-13. 

Dette gjelder ikke vitne i privatsak som føres for retten. 

Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige 

tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. 

Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på 

heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Ved gjenvalg utover 4 år innvilges 
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fortsatt permisjon. Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere å innvilge permisjon fra 

kommunen og ikke den bestemte stilling vedkommende innehar. Stillingen kan dermed 

frigjøres og fast tilsetting av ny arbeidstaker kan foretas.  

For offentlige tillitsverv på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. 

 

  4.2. Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 

I den utstrekning det er påkrevd, gis tillitsvalgte nødvendig fri med lønn for å utøve sine 

tillitsfunksjoner, jf. HA del B § 3-4. 

Valgt/oppnevnt deltaker i lokale/sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn, når 

nødvendige forberedelser og forhandlinger pågår. 

For valgt/oppnevnt deltakelse i distriktsstyre-, landsstyre-/landsmøter/årsmøter innvilges 

permisjon med lønn inntil 12 dager pr. år, jf. HA del B § 3-5. Søknad om permisjon skal 

dokumenteres med innkalling. 

Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt, jf. HA 

del B § 3-6. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til 

arbeidstakerorganisasjonens/forhandlingssammenlutningens og den enkelte tillitsvalgtes 

behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. For 

hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Den tillitsvalgte har rett og plikt 

til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i 

kommunen. 

Arbeidstaker som velges til fastlønnet tillitsverv eller ansettes som funksjonær i sin 

organisasjon innvilges permisjon i stillingen for inntil 4 år. Ved gjenvalg innvilges fortsatt 

permisjon. Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere å innvilge permisjon fra kommunen, 

og ikke den bestemte stilling vedkommende har. Stillingen kan dermed frigjøres og fast 

tilsetting av ny arbeidstaker kan foretas. Samme regler gjelder for valg eller ansettelse i 

interesseorganisasjoner. 

Det presiseres at tillitsvalgte som utfører oppgaver som ikke er pålagt av arbeidsgiver utenfor 

sin arbeidstid eller utenom sin frikjøpsordning ikke kan kreve at dette honoreres med 

avspasering eller utbetaling. 

 

Se også de generelle bestemmelsene i aml. § 12-13 og HTA kap. 1 pkt. 14.1. 

4.3. Politisk arbeid - nominasjonsmøter 

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 

4.4. Andre tillitsverv  

Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges 

permisjon med lønn inntil 10 dager for ivaretakelse av disse tillitsverv.  
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Herunder permisjon med lønn for deltakelse på kurs hvor kurset har betydning for den 

tillitsvalgtes arbeid som tillitsvalgt. 

For utførelse av andre tillitsverv kan kommunen etter konkret vurdering innvilge permisjon 

med eller uten lønn.   

 

5.0 DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER  

5.1. Overgang til ny stilling 

Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny fast stilling i eller utenfor 

kommunen. Slik permisjon kan likevel innvilges uten lønn i inntil 2 år med 1 år om gangen 

dersom arbeidstakeren har tjenestegjort i minst 2 år sammenhengende i kommunen, og at 

permisjonen ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten. 

Ved søknad om overgang til midlertidig stilling (vikariat/-engasjement/prosjekt) 

innenfor/utenfor kommunen kan permisjon innvilges inntil 3 år, dersom søknaden er 

begrunnet ut fra utdannelsesmessige forhold eller grunnet sosiale forhold.  

Dette gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 2 år i kommunen, jfr. pkt. 2. 

Permisjon for å motta annen intern stilling i forbindelse med en omstillingsprosess kan 

vurderes inntil ett år, uavhengig av ovennevnte betingelser under denne paragraf. 

 5.2. Permisjon for å delta i internasjonalt arbeid 

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

norske hjelpetiltak i utviklingsland. Det samme gjelder for ektefelle/samboer som er ansatt i 

kommunen. 

5.3. Deltakelse i hjelpekorps 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med 

utrykning til hjelp for nødstilte eller for å berge samfunnsverdier. 

 5.4. Deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner 

Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 14 mnd. for arbeidstakere som skal 

arbeide internasjonale fredsoperasjoner som humanitære hjelpeaksjoner og 

konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsopprettende og andre liknende operasjoner i 

utlandet som krever bruk av militære styrker. Forutsetningen er at styrkene er organisert av 

norske myndigheter. 
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1.  INNLEDNING 
 

Til deg som er ansatt i Berlevåg kommune 
 

Kommunene er gjennom hovedtariffavtalene gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 

første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Lønnspolitikken 

skal sikre sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og innhold, og arbeidstakerens 

kompetanse og innsats. Lønnspolitikken kan også utformes med sikte på å rekruttere og 

beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

 

Dette dokumentet er et resultat av at kommunen ønsker å sikre helhet, kontinuitet og strategisk 

arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting. Det er samtidig viktig 

å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store arbeidstakergrupper skjer gjennom 

de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte arbeidstaker innebærer dette at det er summen av 

det som skjer gjennom de sentrale tariffoppgjør og de lokale forhandlinger som utgjør hva den 

enkelte til enhver tid har i lønn.   

 

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape forventninger 

– og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal lønnspolitikk.  

Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas prioriteringer.  

Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd. Arbeidsgiver har 

imidlertid i samhandling med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å skape og uttrykke en lokal 

lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som i rimelig grad gir forutsigbare, 

forståelige og akseptable resultater ved fastsettelse og forhandlinger om lønn. 

 

Kommunesektoren vil møte store utfordringer med hensyn til å kunne rekruttere og beholde 

arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  

Utfordringer som synes særlig aktuelle er: 

 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til privat sektor 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til statlig sektor 

generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til fylkeskommunal sektor 

lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 

grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 

ansattegoder og vilkår ut over ordinær lønn 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 

ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 

bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer, jf. pkt 3. 

"Grunnlag for lønnspolitikken". 
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3. MÅLSETTING 
 

Overordnet mål 

 

 Lønnspolitikken skal som en del av den helhetlige arbeidsgiverpolitikken være et viktig 

virkemiddel for å nå kommunens mål som er nedfelt i strategisk planverk til enhver tid. 

 Lønnspolitikken er ett av flere virkemidler for å sikre kvalifiserte og motiverte 

medarbeidere, samt et bidrag for å stimulere til økt produktivitet og effektivitet. 

 Lønnspolitikken skal bidra til at alle ansatte føler seg verdsatt. 

 

Mål  

 

 

 Berlevåg kommune skal kunne tilby en lønn som gjør det mulig å rekruttere og beholde 

medarbeidere med de ønskede kvalifikasjoner/den ønskede kompetanse. 

 

 De ansatte skal lønnes i samsvar med oppgaver og ansvar tillagt stillingen og i forhold til 

utdanning og erfaring.* 

 

 Lønna skal oppleves som mest mulig rettferdig og stimulere til positiv arbeidsinnsats.* 

 

 Lønna skal bidra til å motivere og belønne kompetanse, dyktighet og resultater.* 

 

 Lønna skal motvirke kjønnsmessige lønnsforskjeller, samt gi eldre arbeidstakere en 

rimelig lønnsutvikling og en verdig avslutning på arbeidslivet. 

 

 Lønna skal vurderes ut fra de kriterier og prinsipper som partene legger til grunn og som er 

nedfelt i hovedtariffavtalene og i dette dokumentet. 

 

 Lønnsnivået i Berlevåg kommune skal ligge på et konkurransedyktig nivå sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

 

 Lønn skal som hovedregel være betaling for arbeid og ikke et belønningssystem. Dette for 

å unngå et system der vi begynner med bonuslønn basert på subjektive og ikke 

etterprøvbare kriterier. Strider mot merkede punkter.  

 

 

3.  GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN 
 

3.1  Basislønn 

 

I Berlevåg kommunes lønnspolitikk benyttes begrepet basislønn om en samlet vurdering eller 

”verdsetting” av en stilling i forhold til lønnsplassering ut fra følgende komponenter: 

 

1.a)  Stillingens lønnsnivå - kommune 

Dette omfatter stillingens ordinære funksjoner, kompetansekrav og eventuelt 

minstelønnsgaranti (se tabellen nedenfor), og vil være det normale utgangspunkt for 

innplassering i stillinger. Se for øvrig HTA kap 3, 4 og 5. 
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  Minstelønn – 01.05.2011   
Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år 

            
Stillinger uten særskilt 
krav om utdanning 

246 800 251 900 266 900 313 000   

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende fag-
arbeiderstillinger  

286 200 288 200 293 500 342 300   

Stillinger med krav om 
høgskoleutdanning 

328 800 332 000 342 900 381 500   

Stillinger med krav om 
høgskoleutd. med 
ytterligere 
spesialutdanning 

347 400 351 300 354 700 405 000   

Stillinger med krav om 
mastergrad 

372 000 382 000 407 000 447 600   

Lærer 
335 300 351 100 359 700 377 000 421 200 

Adjunkt 
368 400 379 400 391 500 405 000 446 600 

Adjunkt ( m tilleggsutd) 
384 900 396 500  409 800 426 300  470 000 

Lektor 
402 700 410 100 424 600 451 700 503 600 

Lektor  (m tilleggsutd) 
416 800 423 200 439 700 466 900 527 000 

Pr. 1. mai 2011 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 
kr 323 000,- i 100% stilling. 

 

1.b) Stillingens lønnsnivå - stat 

Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og tilleggslønnstabellens satser 

dersom ikke annet er avtalt. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for 

vedkommende yrkesgruppe. Stillingskode, stillingsbetegnelse og 

lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes. Lærernes lønnssystem er i hovedsak basert på 

formell kompetanse og ansiennitet. 

 

1.c)  Lokal lønnsvurdering  

Stillingens funksjoner og kompetansebehov/-krav kan tilsi en vurdering ut over pkt. 1, 

jf. HTA. Etter 6 måneders prøvetid er det mer riktig å ta en lønnsvurdering. 

 

1.d)  Lokalt lønnsmarked 

For en del stillinger kan også det lokale/regionale lønnsmarkedet tilsi en vurdering av 

lønnsnivå over pkt. 1 og/eller 2, jf. HTA.   

 

Til sammen utgjør disse komponentene det som til enhver tid vil utgjøre stillingens basislønn i 

kommunen. Vurdering av basislønn skjer ved tilsetting, evt. omgjøring av stilling. 

 

3.3 Kompetanse 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver vil benytte lønn som et aktivt virkemiddel for å 

stimulere ansatte til å øke sin kompetanse. Utvikling og tilegnelse av formal- og/eller 

realkompetanse skal være et element i vurdering av lønn ut over basislønnen, forutsatt at 

denne anvendes og vurderes som relevant for kommunen. Dette avklares under lønnssamtale, 

og knyttes opp mot strategisk opplæringsplan. 
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Når det gjelder lønnsmessige vurderinger i forbindelse med etter-/videreutdanning vil 

Berlevåg Kommune forholde seg slik til dette: 

 

 Gjennomført kompetansegivende videreutdanning i henhold til vedtatt opplæringsplan 

eller etter særskilt avtale med arbeidsgiver, gir rett til særskilte forhandlinger, jf. HTA.  

 

 Dersom utdanning utover dette er gjennomført, foretas lønnsvurdering gjennom lokale 

forhandlinger, jf. HTA. 

 

Nedenfor er skissert noen generelle hovedprinsipper/retningslinjer for vurdering av personlige 

kompetansetillegg. 

 

 I denne sammenheng vil økt realkompetanse innebære at kompetansens dybde og/eller 

bredde har økt med synliggjøring i utførelse av arbeid. 

 

 For toppledere vil en totalvurdering av stillingens lønn i mindre grad bli påvirket av 

gjennomført etter-/videreutdanning, men i større grad reflektere ansvarsområde og 

resultatoppnåelse. For ledere på lavere nivå kan videreutdanning innen ledelsesfag på 

min. 60 studiepoeng og/eller relevant etterutdanning gi grunnlag for differensiering av 

lønn, jf. HTA.   

 

3.3  Kriterier 

 

Berlevåg kommune vil også benytte lønn som et virkemiddel for å motivere til, og belønne, 

resultatoppnåelse og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver. Styrende for slik lønnsutvikling er 

partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte arbeidstaker og/eller gruppe av 

arbeidstakere/avdeling har bidratt til at Berlevåg kommune når sine mål. Vurderingen skal 

foretas i forhold til alle arbeidstakere uansett stilling og organisatorisk plassering. 

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som gis 

gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 

tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for dette 

gis reelle virkemidler i arbeidet med å løse oppgavene. 

 

Stillingsbeskrivelser og utviklingssamtaler skal gjennomføres og blir viktige utgangspunkt for 

en slik vurdering. 

 

Normer og verdigrunnlag 

 I praksis etterleve og være ambassadør for kommunens normer og verdigrunnlag, 

personalpolitiske handlingsplaner og overordnede målsettinger 

 Lojalitet Hva menes med dette?  

 

Resultatoppnåelse 

 I forhold til vedtatte planer i kommunen og enheten for øvrig 

 I forhold til formidling og opparbeiding av aksept for vedtatte og/eller avtalte mål 

 I forhold til aktiv inkludering av ansatte, og aktiv deltakelse i utvikling og gjennomføring 

av strategier/ løsninger og handlingsplaner for å nå vedtatte mål 

 I forhold til kvalitet i utførelse 
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Budsjett 

 Utvise god budsjettforståelse 

 Bidra til god budsjettstyring 

 Effektivisering av virksomheten 

 

Kompleksitet 

 I forhold til planlegging og organisering 

 I forhold til problemløsning og beslutning 

 I forhold til utviklingsområder 

 I forhold til sammensatte oppgaver 

 

Kompetanse 

 Generell utdanning, videreutdanning og erfaring som er relevant for stillingen 

 I forhold til hvordan kompetansen reelt benyttes i stillingen 

 

Andre vurderingskriterier 

 Serviceinnstilling 

 Evne og vilje til samarbeid, samhandling og teamarbeid 

 Ansvar, pålitelighet og innsatsvilje 

 Evne/vilje til endring, omstilling og utvikling av organisasjonen 

 Vise selvstendighet og kreativitet i oppgave- og problemløsning 

 Stimulere til medarbeidernes faglige utvikling 

 Vilje til egen faglig utvikling 

 Bidra til et godt og positivt fysisk/psykisk arbeidsmiljø 

 

3.4  Lønnsrelasjoner 

 

Toppledere 

Gruppen som utgjør topplederne i Berlevåg kommune er Rådmanns strategiske ledergruppe. 

Strategisk ledergruppe skal ha vurdert og fastsatt sin lønn/-utvikling i henhold til HTA kap. 3 

pkt. 3.4.1 og de lederavtaler som er inngått. Ledere er sentrale premissleverandører for i 

hvilken grad kommunen når sine mål, og for å kunne rekruttere og beholde dyktige toppledere 

må kommunen være villig til å gi disse konkurransedyktige vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår for 

toppledere fastsettes særskilt i egne forhandlinger og inngår ikke i de generelle 

lønnsforhandlingene i kommunen. 

 

Øvrige ledere 

Ledere skal koordinere og lede avdelinger/faggrupper av ulik størrelse og kompleksitet. 

Generelt skal ledere forvente å bli vurdert mht lederkvaliteter og oppfølging av lederavtaler i 

tillegg til øvrige vurderingskriterier, og at dette vil være en komponent i lønnsfastsettingen. 

 

Berlevåg kommune er opptatt av å rekruttere og utvikle dyktige ledere, og vil som hovedregel 

lønne disse høyere enn de medarbeiderne de skal lede. 

 

Stab/fagspesialister 

Berlevåg kommune er avhengig av dyktige fagfolk innen sine ulike tjenesteområder, og vil 

legge til rette for at dyktige fagpersoner skal kunne gjøre en faglig karriere i kommunen som 

et alternativ til å søke lederstillinger. Lønnssystemet gir gode muligheter for en fleksibel faglig 
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avlønning. Ut fra særskilte markeds- eller kompetanseforhold vil kommunen i spesielle 

tilfeller vurdere å lønne fagspesialister høyere enn vedkommendes nærmeste leder. 

 

 

 

 

3.5  Lønnssamtale: 

 

Dersom den ansatte gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn 

lønnsutviklingen for sammenliknbare stillinger i virksomheten, skal det gjennomføres en 

lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. Hovedtema i denne samtalen skal være 

lønnsutviklingen for den ansatte. Den ansatte har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 

samtalen skal arbeidsgiver og den ansatte i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for at den ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 

samtalen dersom den ansatte ber om det, jf. HTA kap. 3 pkt. 3.2.2. 

 

Lønnssamtaler skal innarbeides som en fast ordning for alle ansatte. Eget utarbeidet skjema 

kan benyttes , se vedlegg 1. 

 

3.8 Senior 

 

Seniorer skal kunne gis egnede tilbud om individ-/stedstilpassede tiltak i henhold til 

individuelle planer, jf. utviklings-/lønnssamtale.  

 

Det skal årlig drøftes hvorvidt deler av lønnsoppgjør/-regulering skal gå til seniorer. 

Senior 80% arbeid og 100% lønn? 

 

3.9 Likestilling 

 

Alle ledere skal ta ansvar for og arbeide målbevisst for at både kvinner og menn uavhengig av 

religion og etnisk opprinnelse får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. 

 

Lokale forhandlinger skal bidra til å fjerne eventuelle kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle 

nivå. 

 

Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de 

fremmer likestilling.  
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4.  PROSEDYRE FOR LOKALE LØNNSFORHANDLINGER  
 

Det er lagt føring fra sentralt hold for hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres i HTA 

kap. 3, 4, 5 og vedlegg 3. 

 

For at grunnlaget og gjennomføringen av de lokale forhandlingene skal bli så god som mulig, 

vil både arbeidsgiversiden og fagorganisasjonene bestrebe seg på at best mulig informasjon 

om kommunens lønnspolitikk og spesielt kriteriene, gjøres kjent for de berørte parter. Slik 

informasjon kan gis i form av informasjonsmøter, brev, rundskriv m.v. 

 

Som en del av grunnlagsmateriellet som benyttes under de lokale forhandlingene, vil  

forhandlingsutvalget bl.a. innhente prioriteringer med begrunnelse fra toppledere / ledere med 

personalansvar / nærmeste leder. Fagorganisasjonene vil innhente sine  prioriteringer fra f.eks. 

plasstillitsvalgte. Grunnlaget for prioriteringene vil være basert på de nedfelte kriteriene i kap 

3 samt utviklings-/lønnssamtaler.   

 

Årlige lokale forhandlinger:  

 

Forhandlingene føres på grunnlag av sentrale føringer, en selvstendig lokal lønnspolitikk og 

lokale føringer. Forhandlingene føres en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato. 

 

Forberedende møte / drøftingsmøte etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3: 

 

Før de årlige forhandlingene starter skal det gjennomføres et forberedende møte mellom 

partene der man bl.a. gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, 

hensynet til likestilling, referat fra forrige forhandlinger, evalueringsmøte mv., og avtaler 

kravfrist og møteplan for gjennomføringen. 

 

Videre drøftes hvordan eventuelle sentrale føringer skal følges opp, evt. andre føringer som 

partene blir enige om, og andre lønnspolitiske forhold i virksomheten, for eksempel 

prioriteringer i forhold til kriteriene, årlige satsningsområder og planverk. 

 

Det avtales hvilke informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med resultatet av 

forhandlingene. Det må utarbeides gode rutiner som sikrer de tilsatte informasjon om de årlige 

forhandlingene og hvilken mulighet en har for å fremme krav. 

 

Partene må klargjøre hvilken type tallmateriale som skal benyttes i forhandlingene.  Samme 

type tallmateriale/statistikk bør brukes fra år til år slik at det blir mulig å sammenligne tallene 

og følge utviklingen. 

 

Det skal utarbeides et referat fra det forberedende møtet. 

 

Evalueringsmøte: 

 

Partene må komme sammen kort tid etter de årlige forhandlingene for å evaluere 

gjennomføringen av forhandlingene. Eventuelle forslag til forbedringer mv. skal nedfelles i et 

referat. 
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Stillinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.1: 

 

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger 

etter denne bestemmelsen. 

 

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må 

være sluttført. 

 

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. 

 

Kravene fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver. 

 

Alle endringer må skje innenfor rammen av Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

 

Det skal skje en gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

 

Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.2:  

 

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under i HTA kap. 4A pkt 4.A.1 og 4.A.3 ta 

opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen 

godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

•  det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer 

•  det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 

•  en stillings arbeids- og ansvarsområde er betydelig endret som følge av at arbeidstakeren i 

stillingen har fullført kompetansegivende etter-/ videreutdanning (utdanningen skal 

imidlertid være avtalt med nærmeste leder, ha betydning for det videre arbeidet i 

kommunen, samt være definert i strategisk opplæringsplan). 

 

Virkningstidspunktet for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted. 

 

Rekruttere og beholde etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.3: 

 

I de tilfeller der er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte 

arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for 

den enkelte arbeidstaker. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes.  Arbeidsgivers 

siste tilbud skal vedtas. 

 

Stillinger etter HTA kap. 5: 

 

Fastsetting av lønn for disse stillingene foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, jf. 

HTA kap 5 pkt. 5.0. 

 

Årlig lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.2: 

 

Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet,  

kommunen totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 
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Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg. 

 

Partene lokalt kan avtale at hele eller deler av lønnsreguleringen benyttes av arbeidsgiver til 

lønnsfastsettelse.  

 

Annen lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.3: 

 

Der det foreligger spesielle behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere, kan det tas hensyn 

til dette ved lønnsfastsettelse. 

 

Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en 

lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. 

 

Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger mellom de berørte parter. 

 

Bonusavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.6: 

 

Kommunen kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte.  

 

Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd 

være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner i de enkelte tilfeller der bonusavlønning 

skal benyttes.  Bonusavlønning dekkes innenfor den enkelte enhets/avdelings budsjett. 

 

Lederavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.4: 

 

Lønn til Rådmann og lederstillinger på tilsvarende nivå og/eller med sammenlignbart arbeids- 

og ansvarsnivå fastsettes etter forhandlinger. Vurdering av lederlønninger foretas en gang i 

året. 

 

Når det gjelder grunnlag for vurderingene vises det til HTA kap. 3 pkt. 3.4. 

 

Berlevåg kommune innfører lederavtaler hvor det bl.a. beskrives målbare resultatkrav.  

 

Unge arbeidstakere: 

 

Bestemmelse om avlønning av unge arbeidstakere er tatt ut av HTA.  

 
Unge arbeidstakere 01. mai 2011 
Alder Minstelønn 
Yngre enn 16 år 197 500,– 
Fra 16 til 18 år 222 200,– 

 

 

Timesatsen vil bli regulert i forhold til framtidige sentrale generelle tillegg som blir gitt. 

 

Hovedtillitsvalgte: 

 

Lønn til hovedtillitsvalgte reguleres av HTA kap. 3 pkt. 3.5. Hovedtillitsvalgtes lønn 

forhandles sentralt av arbeidstakerorganisasjonene som er part i Hovedtariffavtalen. 

Avtaleverket hjemler ikke annen forhandlingsrett.   
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7. ETIKK I FORHANDLINGSPROSESSEN 
 

Partene forutsetter følgende: 

 

 Opplysninger som framkommer i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud 

skal behandles konfidensielt. 

 

 Opplysninger som framkommer om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen 

skal ikke bringes videre. 

 

 Dersom det foreligger lønnskrav på noen som selv deltar i en forhandlingsdelegasjon, 

bør partene vurdere om vedkommende skal fratre når eget krav behandles. 

 

 

 Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk: 

 

Hensikten med retningslinjene er å sikre en prosess som medfører at partene lokalt kan 

gjennomføre reelle forhandlinger. 

Dette innebærer blant annet:  

– Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3 er et lønnspolitisk drøftingsmøte og 

partene bør drøfte bruken av alle forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4A. 

– Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 

konkrete krav etter drøftingsmøtet. 

– Dersom forhandlingene desentraliseres bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte i 

kommunen/fylkeskommunen også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå. 

  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter 

forhandlingssammenslutningsmodellen. 

Dersom partene lokalt ikke blir enige om annet kan følgende legges til grunn i forhold til 

lokale forhandlinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.1:  

– Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør 

gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. 

– Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott. 

– Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori. 

– Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. 

– Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også 

påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 

– Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 

oversikt over samlet bruk av potten. 

 

Taushetsplikt: 
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Alle parter har taushetsplikt med hensyn til krav og tilbud på navn som legges fram under 

forhandlingsmøtene.  Det er resultatet av forhandlingene som skal gjøres kjent, dvs 

protokollen/referatet. 

 

 

 

8. RULLERING 
 

Lønnspolitisk plan rulleres hvert annet år eller i forhold til endringer i HA/HTA 
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Vedlegg 1 

Resultat- og utviklingsplan 
(kan benyttes i lønnssamtale) 

 

Enhet 

 

 

Leder 

A) Enhetens/avdelingens resultatmål 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

B) Enhetens/avdelingens  utviklingsmål 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

C) Medarbeiders personlige resultatmål (innenfor rammen av enhetens/avdelingens 

resultatmål) 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

D) Medarbeiders personlige utviklingsmål (innefor rammen av enhetens/avdelingens 

utviklingsmål) 

 Mål Konkretisering Evaluering/resultat 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

E) Leders bidrag 

 Bidrag Konkretisering Evaluering/resultat 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

-----------------------------------------------------   -------------------------------- 

Medarbeider       Leder  
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Vedlegg 4 

Reglement for utdanningsstipend ved Berlevåg kommune 

 

1. For å kunne sikre tjenester i kommunen som gir god kvalitet, samt å sikre en attraktiv 

arbeidsplass, har Berlevåg kommune til en hver tid brukt for kvalifiserte arbeidstakere 

og mulighet for arbeidstakerne å heve kunnskapsnivået sitt. For å oppnå dette gir 

Berlevåg kommune utdanningsstipend til personer som oppfyller vilkårene nedenfor. 

 

2. Stipend kan gis til elever som går videregående skole som ikke er fylt 27 år, lærlinger 

som ikke er lærlinger i kommunen, og enhver som går høyere utdanning på høyskole 

eller universitet. For elever som går videregående skole og lærlinger stilles det krav til 

at søker har folkeregistret adresse i Berlevåg kommune.   

 

For desentraliserte studenter som søker permisjon med lønn fra kommunen, er reglene 

for utdanningsstøtte regulert i vedlegg 1 permisjonsreglement for Berlevåg kommune.    

 

3. Det stilles som vilkår for utdanningsstipend at søker ikke mottar annen offentlige 

utdanningsstøtte, med unntak av Statens Lånekassen. Videre stilles det vilkår til at 

søker som mottar stipend fra Berlevåg kommune må fullføre utdanningen, og dersom 

dette ikke blir gjort plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt. Det stilles i 

tillegg som vilkår at søker kan fremlegge bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller 

gyldig student bevis, fra en godkjent utdanningsinstitusjon.  

 

4. Det er Rådmann som har myndighet til å tildele utdanningsstipend fra Berlevåg 

kommune. 

 

5. Innvilget utdanningsstipend tildeles hvert semester, høst og vår.  

 

6. Berlevåg kommune gir utdanningsstipend på minst kr 50 000 per år.  

 

7. Personlige forhold som for eksempel lønnsnivå skal ikke spille inn i vurderingen av 

om utdanningsstipend gis.  

8. For hvert år det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i 

kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til 

tjeneste i kommunen etter endt utdanning.  

Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb innen 1 år etter at søker har endt 

utdanning faller bindingstiden bort.  

Se vedlagt standard søknadsskjema.  

Hvilke utdanninger blir prioritert? 
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Kommentarer ti høring av arbeidsreglement for ansatte i Berlevåg 

kommune. 

 

Punkt 9: Alminnelig orden: 

Bør ikke det bestemmes politisk hvilke steder som det skal tillates røyking. 

 

 

Punkt 14: Tap og skade på private eiendeler: 

- Hvis private eiendeler ikke skal erstattes (for eksempel yttertøy) bør alle 

arbeidstaker ha mulighet for låsbart garderobeskap på sin arbeidsplass 

- Hvis arbeidstaker pålegges bruk av egen bil bør eventuell skade dekkes 

gjennom kommunens forsikring. 

- Briller, klær etc som blir skadet i tjenesten bør erstattes av arbeidsgiver. 

 

Punkt 21: Lønnet arbeid utenfor Berlevåg kommune: 

- Er dette nedfelt i noen lov? Hvis ikke arbeidet ”går ut over” arbeidet i 

kommunen bør ikke kommunen ha noe med dette å gjøre. 
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HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 

 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: P00   

Arkivsaksnr.: 12/319   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/12 Havnestyret 12.04.2012 

18/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Berlevåg indre havn: 

 Havnestyret ønsker at Berlevåg kommune de nærmeste 3 årene retter et 
særlig utviklingsfokus mot Berlevåg indre havn. Dette på bakgrunn av at indre 
havn har særlige behov for infrastrukturutvikling som har stor betydning for å 
ivareta fiskerinæringens utvikling de kommende årene. 
o Følgende tiltak anbefales; 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront nordøst for Berlefisk 
AS på vestsiden av havna, 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront mellom Berlefisk AS 
og Norway Seafood avd Berlevåg på vestsiden av havna 

 Tilrettelegging for liggehavn i sjøareal mellom havnemuseet og 
Hansen Mek på østsiden av indre havn 

 
Berlevåg ytre havn: 

 Havnestyrets foreløpige anbefaling er at Berlevåg kommune arbeider for 
bygging av ny hurtigrutekai / industrikai i ytre havn. Dette blant annet i lys av at 
nybygg utløser offentlige tilskuddsmidler kommunen ikke får tilgang til ved 
rehabilitering av dagens kai. 

 Havnestyret foreslår imidlertid at den endelige avklaring knyttet til 
Hurtigrutekaia utsettes til prosjekteringsarbeidet er gjennomført, da 
prosjekteringen vil gi et faglig godt grunnlag for avveining mellom rehabilitering 
av nåværende kai eller bygging av ny kai på annen lokalisering i ytre havn. 

 
Kongsfjord havn: 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn kan av økonomiske årsaker ikke 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Havnestyret foreslår 
således at tilrettelegging og eventuelle utbyggingstiltak vurderes og 
igangsettes når arbeidet i indre havn er ferdigstilt.   

 Havnestyret anbefaler imidlertid at Berlevåg kommune i første omgang retter 
et havnekrav til Kystverket på bygging av skjermingsmolo i Kongsfjord havn.  

 
Avstemming: 
Havnestyret stemte først over innstillingen fra administrasjonen, men hvor øverste 
kulepunkt under avsnitt ”Kongsfjord havn” var trukket ut.  
 
 

 

 

Utvalg: Havnestyret 
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Møtedato: 12.04.2012 

Sak: PS  2/12 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

Forslag fra Høyre v/ Vidar Efraimsen gjeldende for øverste kulepunkt i innstillingen 
under avnitt Kongsfjord havn: 
 
Forslaget er at følgende kulepunkt erstattes, her siteres; 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn kan av økonomiske årsaker ikke 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Havnestyret foreslår 
således at tilrettelegging og eventuelle utbyggingstiltak vurderes og 
igangsettes når arbeidet i indre havn er ferdigstilt.   

 
Og byttes ut med Efraimsens forslag, som er følgende; 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn skal i den grad økonomien tillater det 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Enkelttiltak som kan 
gjennomføres uten store kostnader søkes gjennomført innen rimelig tid. 

 

Vedtak: 

Berlevåg indre havn: 

 Havnestyret ønsker at Berlevåg kommune de nærmeste 3 årene retter et 
særlig utviklingsfokus mot Berlevåg indre havn. Dette på bakgrunn av at indre 
havn har særlige behov for infrastrukturutvikling som har stor betydning for å 
ivareta fiskerinæringens utvikling de kommende årene. 
o Følgende tiltak anbefales; 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront nordøst for Berlefisk 
AS på vestsiden av havna, 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront mellom Berlefisk AS 
og Norway Seafood avd Berlevåg på vestsiden av havna 

 Tilrettelegging for liggehavn i sjøareal mellom havnemuseet og 
Hansen Mek på østsiden av indre havn 

 
Berlevåg ytre havn: 

 Havnestyrets foreløpige anbefaling er at Berlevåg kommune arbeider for 
bygging av ny hurtigrutekai / industrikai i ytre havn. Dette blant annet i lys av at 
nybygg utløser offentlige tilskuddsmidler kommunen ikke får tilgang til ved 
rehabilitering av dagens kai. 

 Havnestyret foreslår imidlertid at den endelige avklaring knyttet til 
Hurtigrutekaia utsettes til prosjekteringsarbeidet er gjennomført, da 
prosjekteringen vil gi et faglig godt grunnlag for avveining mellom rehabilitering 
av nåværende kai eller bygging av ny kai på annen lokalisering i ytre havn. 

 
Kongsfjord havn: 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn kan av økonomiske årsaker ikke 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Havnestyret foreslår 
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således at tilrettelegging og eventuelle utbyggingstiltak vurderes og 
igangsettes når arbeidet i indre havn er ferdigstilt.   

 Havnestyret anbefaler imidlertid at Berlevåg kommune i første omgang retter 
et havnekrav til Kystverket på bygging av skjermingsmolo i Kongsfjord havn.  

 
Avstemming: 
Havnestyret stemte først over innstillingen fra administrasjonen, men hvor øverste 
kulepunkt under avsnitt ”Kongsfjord havn” var trukket ut.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Deretter stemte havnestyret over Vidar Efraimsens forslag til nytt kulepunkt under 
Kongsfjord havn (se forklaring under behandling ovenfor). 
 
Vedtak: Forslag til nytt kulepunkt nedstemt med 2 mot 1 stemmer. 
 
Endelig vedtak: Administrasjonens innstilling vedtatt 
 

 
Bakgrunn: 
Berlevåg er en fiskerikommune. Fiskerinæringen har avgjørende betydning for 
Berlevåg, og legger grunnlaget for en fremtidig positiv utvikling av kommunen. 
Dagens situasjon for næringen er at man opplever svært godt fiske, og at 
råstoffgrunnlaget de siste 2-3 årene har økt betraktelig.Dette har betydd stor aktivitet 
både på flåtesiden og landsiden, og mer eller mindre helårig aktivitet på 
fiskemottakene. 
 
Situasjonen ved kommunens havner står i sterkt kontrast til dagens aktivitet i 
fiskerinæringen. Nedenfor vises til utfordringer i Berlevåg og Kongsfjord. 
 
Berlevåg indre havn: 
I Berlevåg indre havn er vi i en situasjon hvor vi knapt makter å tilby liggeplasser til 
fartøy hjemmehørende i kommunen. Kaiene er ikke tilrettelagt for den mindre 
sjarkflåten, og løsningen med flytekai i indre havn viste seg som lite hensiktsmessig 
med våre værforhold. Indre molo sjærmer ikke for sjødrag fra ytre molo, og fører i 
mange sammenhenger til uholdbare liggeforhold i store deler av Berlevåg indre havn. 
Vi har svært dårlig kapasitet til å kunne tilby fremmedflåten gode liggeforhold. I tillegg 
har vi store mangler knyttet til øvrig infrastruktur som strøm, vann og tilsvarende 
servicetilbud på kaiene. 
 
Berlevåg ytre havn: 
Berlevåg kommune har det siste tiåret gjennomført to tilstandsanalyser av 
hurtigrutekaia, og den seneste var tilgjengelig sommeren 2011. Konklusjonen når det 
gjelder hurtigrutekaia er at det snarlig på igangsettes betydelige rehabiliteringstiltak 
for å hindre at kaia om få år må stenges for større fartøy. I tillegg har kommunen 
igangsatt en statisk analyse for å avklare om kaia kan benyttes i sammenheng med 
lossing av vindmøllekonstruksjoner senvinteren 2013. Foreløpig konklusjon av 
analysen ligger nå klar, og skal orienteres om i havnestyremøtet. 
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Uavhengig av den statiske analysen, må Berlevåg kommune ta endelig stilling til 
hvilke tiltak som skal gjennomføres i ytre havn. Ønsker kommunen for eksempel å 
arbeide for bygging av ny Hurtigrutekai eller skal man investere i rehabilitering av 
dagens kai med en kostnadsramme på ca 17 millioner? 
 
Kongsfjord havn 
Berlevåg kommune har de siste årene opplevd økt interesse for Kongsfjord havn. 
Kongsfjordbruket planlegger store utviklingstiltak med bygging av ny 
fiskeindustrifabrikk, og ønsker et samarbeid med Berlevåg kommune knyttet til 
nødvendige grunnlagsinvesteringer i industriareal og moderne kaier. I tillegg har 
kommunen sett økende aktivitet på Giæverbruket, hvor ca 15 islendinger har etablert 
mottak for råstoff som landes.  
 
Dagens infrastruktur i Kongsfjord er imidlertid svært mangelfull. Havnefasilitetene er 
svært utfordrende med gamle trekaier på pæler av varierende kvalitet. I tillegg er 
Kongsfjord også svært utsatt for sørlige vinder som skaper uholdbare liggeforhold for 
både fiskefartøy og fritidsbåter. 
 
 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering er at om Berlevåg kommune i fremtiden ønsker å tilby gode 
havneforhold for fiskerinæringen, vil dette kreve betydelige investerings- og 
utviklingstiltak. Samtidig er en betydelig oppgradering nødvendig for å sikre seg at 
næringen i fremtiden skal vurdere Berlevåg som en god fiskerihavn som kan 
konkurrere med andre havner om å tilby gode forhold også for frmmedflåten. 
 
Utviklingsbehovet innen fiskerinæringen må også vurderes opp mot en lang rekke 
viktige og nødvendige investeringstiltak som må gjennomføres på andre 
tjenesteområder. Således er det svært viktig at kommunen gjør sine prioriteringer om 
hvordan de ønsker å prioritere i årene fremover. Ikke minst er det svært viktig for 
administrasjonen å ha tydelige politiske prioriteringer knyttet til utviklingsarbeidet. 
 
Rådmannen ber havnestyret å spille inn sine prioriteringer knyttet til havneutvikling og 
investeringbehov. Klarer kommunen å utvikle en overordnet investeringsplan som 
strekker seg 5-6 år frem i tid, har vi gode forutsetninger for å få gjennomført mange 
og gode tiltak til beste for befolkningen. 
 
Rådmannen ber om havnestyrets vurdering knyttet til dette viktige spørsmålet, slik at 
prioriteringene for havnene kan tas videre i forbindelse med kommunestyrets arbeid 
med investeringsplanen senere denne våren. 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann
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SANGKRAFT BERLEVÅG SOM DISTRIKTSOPERA 

 

 

Saksbehandler:  Siv  Efraimsen Arkiv: 223 C33   

Arkivsaksnr.: 12/193   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/12 Formannskapet 29.03.2012 

19/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Berlevåg kommune stiller seg positiv til at Sangkraft Berlevåg AS søker 
kulturdepartementet om å få status som distriktsopera.  
 
Berlevåg kommune vil avsette midler til dette prosjektet fra budsjettåret 2013. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 29.03.2012 

Sak: PS  20/12 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Berlevåg kommune stiller seg positiv til at Sangkraft Berlevåg AS søker 
kulturdepartementet om å få status som distriktsopera.  
 
Berlevåg kommune vil avsette midler til dette prosjektet fra budsjettåret 2013. 
Enstemmig vedtatt 
 
Saksutredning: 
 
Sangkraft Berlevåg har som hovedmål å skape en sterkere sangkultur i Berlevåg og 
Finnmark. En av deres strategier for å oppnå dette er å etablere Finnmark operakor, 
og med opera som et viktig satsingsområde. I den forbindelse finner de det også 
naturlig å tenke muligheten å etablere Sangkraft Berlevåg som distriktsopera. 
 
Etter etablering av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester finnes det ikke distriktsopera 
nord for Steinkjer. På bakgrunn av Sangkraft Berlevåg aktiviteter og beliggenhet ser 
de det som svært interessant å etablere distriktsopera i Berlevåg, og dermed også 
oppnå statlig støtte. 
 
Det å være en distriktsopera og få fast post på statsbudsjettet innebærer også 
samarbeid mellom amatører og profesjonelle, lokal/regional forankring og med høye 
kunstneriske mål. 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
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Vi har i brev av 21/2-12 fra Sangkraft Berlevåg AS mottatt søknad om årlig støtte på 
kr 500 000,- i forbindelse at de ønsker å søke Kulturdepartementet om å oppnå status 
som distriktsopera.  
 
For å kunne oppnå en slik status kreves det en økonomisk fordeling mellom 
kommunen, fylkeskommunen og staten med en fordelingsnøkkel på 30 % på 
kommunal/regional og 70 % på statlig støtte. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Berlevåg kommune stiller seg positiv til at Sangkraft Berlevåg AS søker 
kulturdepartementet om å få status som distriktsopera.  
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Brev av 21/2-12 
Budsjett 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 216 &14  

Arkivsaksnr.: 12/309   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 

 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets årsmelding 2011 med vedlegg 
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Melding om vedtak dat. 27.03.12 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 



  Sak  21/12 

 

Side 85 av 101   

KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 216   

Arkivsaksnr.: 12/310   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012  - 2015 Berlevåg 
kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 

Selskap Prioritet i 
planen 

Kontrollår Type kontroll 

Berlevåg Marine Næringspark 
AS 

1 2012 Eierskapskontroll 

Varanger kraft AS 2 2013 Eierskapskontroll 

Finnmark kommunerevisjon 
IKS 

3 2014 Eierskapskontroll 

 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget fattet i møte den 20.03.2012 følgende vedtak i sak 8/12: 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 med vedlegg 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Melding om vedtak av 27.03.2012 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 



  Sak  22/12 

 

Side 86 av 101   

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2011 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 12/343   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/12 Eldrerådet 18.04.2012 

22/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Framlagte årsmelding 2011 for eldrerådet tas til orientering. 
 

 

Utvalg: Eldrerådet 

Møtedato: 18.04.2012 

Sak: PS  2/12 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Framlagte årsmelding 2011 for eldrerådet vedtas. 
Enstemmig vedtatt 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte årsmelding for 2011. Avsnittet i pkt. 2 om nyvalg i 2011 er tilføyd 
av saksbehandler. 
 
Vurdering: 
Årsmeldingen skal først behandles i eldrerådet. Deretter skal den i henhold til 
eldrerådsloven § 4 framlegges for kommunestyret. 
 
 
Vedlegg: 
Eldrerådets årsmelding 2011 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Berlevåg Eldreråd 

 

Årsmelding  2011 
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1. Innledning 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er en 

særlov. Eldrerådet er dermed en del av de 

kommunale/fylkeskommunale styringssystemet. 

Etter innføringen av de lovpålagte eldreråd i kommunene og 

fylkeskommunene i 1992 har eldre fått økt medbestemmelse i 

saker som angår dem.  

I tillegg vises det til rundskriv A-32/2007 om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og heftet IS-1504. Eldrerådets 

oppgaver og funksjon - en veileder i eldrerådsarbeid, datert 

samme år. 

Aller sist i eldrerådsarbeidet er dokumentet utarbeidet av 

fylkeskommunen ”Aktive Eldreråd” i samarbeid med 

kommunale eldreråd. Den kom ut høsten 2011. 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunene og 

fylkeskommunene som skal ha til behandling alle saker som 

gjelder levekår for de eldre i kommunen og fylkeskommunen. 

 

 2. Eldrerådets medlemmer. 
Fra den 17.12. 2007 var følgende valgt til medlemmer i 

eldrerådet. Valgperioden var fire år. 

 

Medlemmer                                                Varamedlemmer 

Karin H. Eriksen leder                                 Rakel Gj. Pedersen 

Erik Brøske  nestleder                                 Hans Larsen 

Erling Moldvik                                            Olea Ludviksen 

Signe Saua                                                   Audhild Stenberg 

Karsten Schanche                                        Åse Iversen 

 

Kommunestyret oppnevnte nytt eldreråd den 6. oktober 2007 

med følgende sammensetning: 

Medlemmer      Varamedlemmer 

Erik Brøske      Bjørg Ananiassen 
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Margrete Dyrseth     Kåre Wensel 

Erling Moldvik     Hans Larsen 

Ragnhild Nilsen     Rakel Gjæver Pedersen 

Bjørg Ingebrigtsen     Helge Johansen 

Det nye eldrerådet konstituerte seg den 18.11.2012 og valgte 

Erik Brøske til leder og Margrete Dyrseth til nestleder. 

 

3. Eldrerådets aktivitet i 2011. 
Eldrerådet har i 2011 avholdt 2 møter og behandlet 7 saker. 

Grunnet valgår og valg av nytt eldreråd, avsluttet eksisterende 

eldreråd sin aktivitet i oktober. 

 

Til møtene i eldrerådet har leder i pleie og omsorgstjenesten 

vært invitert. Ordfører har møtt når det har vært mulig. 

samtlige medlemmer har ment at dette har vært bra, en god 

måte for dialog. 

Eldrerådet har samarbeidet med pensjonistforeningen om 

besøkstjenesten til hjemmeboende og til noen eldre som bor på 

sykehjem. 

 

Det kan nevnes at lokallaget LHL har meget gode tilbud til 

eldre i kommunen i form seniordans, hjertetrim og gymnastikk 

i basseng.  

Pensjonistforeningen har foreløpig lagt ned bingotilbudet, 

og vil se det an en tid.  Som tidligere nevnt arbeider 

kommunen fortsatt med helhetlig plan, pleie og omsorgplan vil 

komme som en delplan i denne. 

 

3.1 Leders deltakelse i aktiviteter. 
Leder har deltatt på den årlige Fylkeseldrerådskonferansen i 

Lakselv i tiden ca 20-22 sept. 2011.  

I likhet med tidligere år har leder deltatt på stedets 

pensjonistforenings møter, med orientering om arbeidet i 
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eldrerådet.  I forhold til denne kontakten har man vært lydhør 

for eldres ønsker i forhold til saker som eventuelt måtte tas opp 

i eldrerådet. 

 

3.2  Saker som er behandlet av eldrerådet. 

1/11 Eldrerådets Årsmelding 2011 

2/11 Eldrepolitisk plan for Finnmark 

3/11 Den kulturelle spaserstokken 

4/11 Pasientreiser-Ledsagertjeneste 

5/11 Veileder for aktive eldreråd i Finnmark -2011-2013 

6/11 Teleslynge – Berlevåg kirke 

7/11 ”Eldremilliarden” 

 

3.3 Referatsaker. 

- Orientering fra Fylkeseldrerådskonferansen 2011    

- Nordnorsk Pensjonist skole 

- Pensjonistkurs i Pasvik 

- Pensjonistforbundet: Pass på at eldremilliardene brukes 

  til eldreomsorg 

- Orientering: Vern for eldre. Nasjonal kontakt telefon 

- Kommune- og fylkestingsvalget 2011 – også for eldre 

 

Ovennevnte saker fordeles slik 

Eldrerådets egne   3 

Kommunale           4 

 
3.4 Utfallet av saker eldrerådet har behandlet 

Sak 4/11 Pasientreiser- ledsagertjeneste. 

Etter flere skriv til kommunen om ledsagertjeneste og hjelp til 

utfylling av reiseregninger i 2010.  Har eldrerådet ventet på 

helseforetakets svar til kommunen vedrørende saken. Det vises 

til ordførerens brev av 3/11-2010 og til vedtaket i saken. 
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Etter kontakt med en del eldre og kommunens administrasjon 

har en fått forståelse av at disse tjenestene utføres av 

hjemmetjenesten for de eldre. 

 

I så fall har ikke eldrerådet fått noen klager vedrørende 

ovennevnte problemer i 2011.  

 

Sak 6/11 Teleslynge- Berlevåg kirke. 

Denne saken har vært tatt opp flere ganger, også muntlig.. 

Eldrerådet har med jevne mellomrom fått klager på at eldre 

ikke hører prestens tale i kirken. De unnlater besøk i kirken 

pågrunn av dette, og kirkens besøkstall går selv sagt ned. 

 

 3.5  Økonomi. 
Eldrerådet har ikke disponert eget budsjett. Pr. i dag ser en 

ikke andre utgifter for eldrerådet enn reiseutgifter til den årlige 

Fylkeseldrerådskonferansen. 

 

Takk til kommunens medarbeidere i administrasjon og 

sekretariat for godt samarbeid. 

 

Karin H. Eriksen   

leder 
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ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTET - LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 044   

Arkivsaksnr.: 12/364   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Delegeringsreglementets bestemmelser vedrørende lov om motorferdsel i utmark av 
10. juni 1977 gis følgende ordlyd: 
 
Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til 
formannskapet. Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift 
delegeres til rådmannen der loven og forskriften tillater det. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
I formannskapsmøtet den 29.03.2012 ble administrasjonen bedt om å fremme en sak 
til kommunestyret om å endre delegeringsreglementet slik at rådmannen får 
myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i 
den grad loven gir adgang til det. 
 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 kan bare delegeres til et folkevalgt organ slik at 
søknader etter disse reglene må fremdeles behandles av formannskapet eller et 
annet politisk utvalg. 
 
Forskriftens § 6 har følgende ordlyd: 
 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 
dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 - BUDSJETTKONFERANSE 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 145   

Arkivsaksnr.: 12/373   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Innstilling: 

Saken legges fram til drøfting uten innstilling. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
 
Følgende investeringer ligger inne i den vedtatte økonomiplanen: 
 
 2012 2013 2014 2015 

Berlevåg skole 625 000    

Legetjenesten - Røntgen 1 237 500    

Helsesenteret – O2-lager 375 000    

Drift – ledningsnett vann 957000 3 750 000 4 094 000 6 044 000 

Drift – ledningsnett avløp 469 000 263 000 532 000 407 000 

Veitrase – Polar BVG kongekrabbe 500 000    

Veinesveien 200 000    

Egenkapitaltilskudd KLP 280 000 280 000 280 000 280 000 

Sum investeringer 4 643 000 4 293 000 4 906 000 6 731 000 

 
For øvrig vil rådmannen gi orientering i møtet 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Oversikt over økonomisk utvikling 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Økonomisk utvikling 
 

Berlevåg kommunes regnskap for 2011 viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på 852 000 kroner 

etter avsetninger.  

  

Driftsinntektene økte med 1,74 % sammenlignet med 2010. Økningen skyldes økning i rammeoverføing fra 

staten. Avviket på driftsinntektene i forhold til budsjett skyldes bl.a. høyere momsrefusjon drift som følge av 

høyere driftsaktivitet, høyere refusjoner og tilskudd til prosjekter. I tillegg er det merinntekter på vannavgift 

industri som følge av at flere bedrifter leverte inn vannavlesning for 2010 først i 2011.    

 

 
 

Avviket i forhold til budsjettet på sum driftsutgifter er 3,5 mill kroner. En av årsakene til avviket er prosjekter 

som er satt i gang i løpet av året. De fleste av disse prosjektene er finansiert ved bruk av bundne fond eller 

eksterne midler. De største avvikene er på Barnevern og Torget 4 som hadde et merforbruk på ca 500 000 på 

hvert av ansvarsområdene. Barnevern hadde kostbare barnevernssaker og utgifter på Torget 4 skyldes utgifter i 

forbindelse med vannskaden. Kommunen vil motta forsikringsoppgjør i 2012. Avvikene blir nærmere beskrevet 

under hver resultatenhet.  

 

 

Netto driftsresultat: 

Fylkesmannen signaliserer at ved en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat minst ligge på mellom  

3-4 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer 

etter at driftsutgiftene samt renter og avdrag er betalt. Dette er en indikator for den økonomiske handlingsfriheten 

til kommunen.  

 

 
  

 

 

Regnskap Regnskap

Hovedoversikt drift: 2011 Budsjett Avvik 2010

Sum driftsinntekter -106 474     -100 261   -6 213      -104 644     

Sum driftsutgifter 109 975      106 457    3 518       107 403      

Brutto driftsresultat 3 501          6 196        -2 695      2 759          

Renteinntekter, utbytte -4 136         -3 908       -228         -3 544         

Mottatte avdrag utlån -222            -215          -7            -154            

Renteutgifter 1 023          1 225        -202         1 054          

Avdragsutgifter 3 020          3 020        -          2 689          

Utlån 1 809          1 750        59            2 045          

Motpost avskrivninger -4 816         -4 815       -1            -4 755         

Netto driftsresultat 179             3 253        -3 074      94               

Bruk av avsetninger -10 385       -10 002     -383         -6 602         

Avsetninger 9 354          6 749        2 605       5 666          

Merforbruk/mindreforbruk -852            -            -852         -842            

3,66 % 

7,60 % 
8,20 % 

0,41 % 

6,81 % 

-0,08 % 
-0,16 % 

-2,00 % 

0,00 % 

2,00 % 

4,00 % 

6,00 % 

8,00 % 

10,00 % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Netto resultatgrad 
 

Kommunen hadde et negativt 

netto driftsresultat på 179 000 

kroner. Dette utgjør -0,16 % av 

driftsinntektene noe som ligger 

under fylkesmannens anbefalte 

nivå. 
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Brutto driftsresultat: 
Er resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Avskrivningene påvirker 

kommunen brutto driftsresultat, men blir nullet ut med en motpost slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne 

kostnaden. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjeld samt mulighet til å avsette til fond.  

 

 
 

Tabellen viser at i løpet av de fem siste årene har kommunen hatt negativ brutto driftsresultat i 2008, 2010 og 

2011. Det vil si at aktivitetsnivået i disse årene har vært høyere enn det man har klart å finansiere med bruk av 

driftsinntektene det enkelte året. Årsaken er at kommunen har hatt flere prosjekter som har blitt finansiert ved 

bruk av fondsmidler. Noen av porsjektene som ikke hadde finansiering i 2011 var reguleringsplan indre havn og 

Kongsfjord, Detaljregulering Polar Berlevåg, Prosjekt Ryk og reis, lederopplæringen på helse og ledergruppen 

samt vannskaden på Torget 4.  

 

 

 

Lønnsutgifter: 
Lønnsutgiftene (fastlønn og variabel lønn) ligger ca 860 000 under budsjettet for 2011. Kommunen har hatt en 

nedgang i lønnsutgiftene fra 2010 til 2011 på 3 %. Det har vært følgende utvikling i lønnsutgiftene de siste fem 

årene:  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Lønnsutvikling 48 

262 

52 

431 

54 

417 

58 

632 

56 

899 
Tall i 1000 

 

Tallene er inklusiv utgifter til 2 prosjektstillinger og 2 lærlinger.  
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Utvikling i brutto driftsresultat 
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Andel av netto driftsutgifter fordelt på resultatenheter:  
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av netto driftsutgifter hver resultatenhet har forbrukt i 2011. 

 

 
 

 

Politisk virksomhet, Familiesenteret og en del av prosjektene har merforbruk i forhold til netto budsjettet i 2011.  

 

Følgende resultatenheter har hatt økning i forbruket fra 2010 til 2011: 

Fellesutgifter, undervisning, familiesenteret, drift og prosjekter på plan 

 

 

  

48,0 % 
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57,3 % 

55,4 % 55,5 % 
54,6 % 
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Lønnsutgifter i prosent av driftsutgiftene 

3 % 

11 % 

5 % 

16 % 

5 % 

2 % 
10 % 

28 % 

2 % 
12 % 

2 % 

4 % 

Netto drift fordelt på resultatenheter: 

Politisk virksomhet 

Sentraladm 

Fellesutgifter 

Undervisning 

Barnehage 

Kultur 

Familiesenteret 

Helse og sosial 

NAV 

Drift 

Beredskap 

Plan og utvikling 

Lønnsutgiftene utgjorde 51,7 % 

av sum driftutgifter i 2011. Det 

er en reduksjon på ca 3 % fra 

2010. 

 

Kommunen har totalt redusert 

med 0,5 årsverk fra 2010 til 

2011. I tillegg er det lavere 

lønnsutgifter på legetjenesten 

samt pleie og omsorg i 2011.  
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INVESTERINGER: 

 

 
  

Kommunens brutto investeringsutgifter i 2011 var på 3,3 mil kroner. Investeringsutgiftene ble finansiert ved bruk 

av nye lån.  

 

Kommunen lånte ut midler (startlån) for 3,1 mill kroner. En av søknadene kom sent på året og ble forskuttert. 

Dette er årsaken til avviket på utlån.   

 

I opprinnelig budsjett for 2011 var det budsjettert med et låneopptak på 35,1 mill kroner til skoleprosjektet, 

basseng, vann og avløp. I november ble det vedtatt å redusere låneopptaket som følge av disse prosjektene ble 

utsatt. Det nye låneopptaket ble på 4,131 millioner og ble brukt til å finansiere følgende prosjekt: 

 

Utredning skole og basseng 750 000 

Digitalisering kino 256 000 

Telematikkstudio 450 000 

Innkjøp GPS utstyr vann og 

avløp 

150 000 

Helsesenteret 600 000 

Trosserigg samfunnshus 200 000 

Utleieboliger (J. M. Withsgate) 875 000 

Påkostning veien til Veines 200 000 

Barnehagen 405 000 

Forpr. Brann bygg 200 000 
 

Hovedoversikt Regnskap Regnskap

investering: 2011 Budsjett Avvik 2010

Brutto inv. utgifter 3 355          4 131        -776         3 813          

Utlån/kjøp av aksjer 3 628          3 520        108          4 027          

Dek. av tidl. års undersk -              -            -          

Ekstraord. avdrag -              -            -          469             

Avsetninger 1 036          520           516          419             

Finansieringsbehov 8 019          8 171        -152         8 728          

Bruk av lån -6 450         -7 131       681          -6 364         

Inntekt v/salg av anleggsm. -13              -            -13          -77              

Tilskudd t il investeringer -              -            -          -              

Mottatte avdrag på utlån/ref. -750            -90            -660         -80              

Andre inntekter -286            -230          -56          -239            

Sum ekstern finansiering -7 499         -7 451       -48          -6 760         

Overføring fra dr.regns -200            -200          -          -650            

Bruk av avsetninger -320            -520          200          -1 318         

Finansiering -8 019         -8 171       152          -8 728         

Udekket/udisponert -              -            -          -              

Figuren viser at det har vært en 

nedgang i investeringsaktiviteten de 

siste fem årene.  

 

Årsaken er at det har vært manglende 

kapasitet til utredning. 
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Kommunens lånegjeld: 

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2011 på 36,1 mill kroner. Det er en økning 

på 4,5 mill kroner sammenlignet med 2010. 

 

Av den langsiktige gjelden er 5,6 millioner kroner lån fra Husbanken som kommunen har lånt videre ut som 

startlån til kommunens innbyggere. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler kr 2,4 mill kroner ved utgangen av 2011.  

 

 
 

Lånegjeld per innbygger per 31/12-2011 var 36 196 kroner. I følge KOSTRA var gjennomsnittlig lånegjeld per 

innbygger for kommuner i Finnmark kr 56 625 kroner ved utgangen av 2010. Det vil si at sammenlignet med 

Finnmarkskommunene er det ikke høyt. Den lave investeringsaktiviteten de siste fem årene er årsaken til dette.  

 

 

Utvikling i renter og avdrag: 

Berlevåg kommune betalte 4 mill kroner i renter og avdrag på lån i 2011. Dette er en økning på ca 300 000  

kroner sammenlignet med 2010. Figuren nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag de siste fem årene: 
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Rente- og avdragsutgiftene utgjorde 3,8 % av driftsinntektene. Det er en økning på 0,22 % sammenlignet med 

2010. 

 

 

 

 

 

Fondsmidler: 
Det har totalt sett vært en liten økning i fondsbeholdningen på 325 000 kroner fra 2010 til 2011. Økning i fond 

husbankmidler (bundne investeringsfond) er årsaken til økningen. Fond husbankmidler er tilbakebetalte avdrag 

på startlån. Dette fondet kan kun brukes til nedbetaling av gjeld. Figuren nedenfor viser at det har vært en liten 

nedgang i de andre fondene: 

 

 
 

Sum disposisjonsfond består bl.a. disposisjonsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond. Det har totalt vært en 

avsetning på 6,4 mill kroner til disposisjon (”frie” midler). Avsetningen fordeles med kr 524 000 til 

utviklingsfondet, kr 73 000 til egenkapitalfondet og det resterende til disposisjonsfondet. Saldo på 

utviklingsfondet pr 31.12.11 var 1,7 mill. Kommunestyret vedtok i desember sak 56/11 at saldoen på 

utviklingsfondet skulle overføres til Egenkapitalfondet. Saldoen på Egenkapitalfondet 31.12.11 før overføringen 

fra utviklingsfondet var på kr 442 398,58. 
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Soliditet: 
 

Egenkapitalprosent: 

Soliditet viser forholdet mellom egenkapital og totalkapitalen, dvs at nøkkeltallet sier noe om kommunens evne 

til å tåle tap. Dette måles ofte med en egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er 

finansiert med egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. 

 

 
 

Likviditet: 

 

Arbeidskapital: 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og sier noe om kommunens 

betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året.  

 

 
 

 

 

 

Likviditetsgrad: 

Likviditet uttrykker kommunens betalingsevne og forteller om kommunens evne til å dekke løpende 

betalingsforpliktelser. Forholdstallet er et grovt uttrykk for likviditeten fordi både omløpsmidler og kortsiktig 

gjeld kan endre seg betydelig i året og over flere år. 
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Det har vært en reduksjon i 

egenkapitalprosenten fra 2010 til 

2011 på 6,5 %. Årsaken er en stor 

økning i pensjonsforpliktelsen 

(langsiktig gjeld) som følge av de nye 

reglene om regnskapsføring av 

pensjon (forskrift om årsregnskap og 

årsberetning §13). I følge de nye 

reglene skal kommunene fra 2011 

regnskapsføre estimatavviket i sin 

helhet direkte i balanseregnskapet det 

året estimatavviket oppstår/beregnes. 

Tidligere ble det amortisert over 15 

år.  

Det har vært en økning i 

arbeidskapitalen fra 2010 til 2011. 

Kommunen har hatt en økning i 

omløpsmidlene som er årsaken til 

økningen. 

 

Økning i arbeidskapital er en 

indikator som viser en økning i 

likviditeten i løpet av året. 

Kommunen har derfor god 

gjeldsbetalingsevne.  
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Likviditetsgraden for 2011 er på 4,34 

og kommunens grunnlag for å dekke 

de løpende forpliktelsene er dermed 

god.  


