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Saknr: 1/18 

FRØYA KOMMUNE 

Administrasjonsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

15.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/74 

Sak nr: 

1/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/18 Administrasjonsutvalget 15.01.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.09.17 godkjennes som framlgt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.09.17 

 

 



Saknr: 2/18 

FRØYA KOMMUNE 

Administrasjonsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

15.01.2018 

Arkivsaksnr: 

16/2987 

Sak nr: 

2/18 

Saksbehandler: 

Kirsten R. Antonsen 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/17 Administrasjonsutvalget 24.01.2017 

2/18 Administrasjonsutvalget 15.01.2018 

 

REVIDERING FLEKSITIDSREGLEMENT  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner vedlagte reviderte forslag til fleksitidsreglement, gjeldende fra 

01.01.2018. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 24.01.2017 sak 4/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar det reviderte fleksitidsreglementet. 

Reglementet gjelder fra 01.01.2017. 

 

Punkt 1 tas ut. Det er ikke ønskelig å innlemme flere i avtalen om sommertid foreløpig. 

Dersom flere skal kunne innlemmes i denne ordningen må en legge seg på en praksis der en jobber inn tiden i 

løpet av vintertiden. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i Asu 18.04.83  

Svar fra KS vedr. reglement vedtatt i 1983 

Eksisterende fleksitidsreglement og saksprotokoll fra ASU 24.01.17 

Nytt forslag til fleksitidsreglement 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Etter siste vedtak i administrasjonsutvalget den 24.01.17 hvor kulepunkt 1 ble tatt bort, har det vært uklarheter 

om hva som er vedtatt tidligere, samt hva man kan gjøre noe med i forhold til eksisterende reglement. Vedtaket 

gikk ut på at at ikke flere skulle innlemmes i denne ordningen, men når hele punktet ble tatt bort, ble det 

vanskelig å vite hvem dette gjaldt for. Med bakgrunn i dette ønsker Rådmann en ny behandling for å klargjøre 

dette. 

 

Rådmann hadde også en sak på dette i kontaktmøte mellom Rådmann og tillitsvalgte den 13.06.17. 

 

Flere arbeidstakerorganisasjoner ønsker ikke å endre avtalen hvis ikke den nye avtalen blir like god. 

 

KS sier klart fra om at arbeidstiden for kontoradministrasjonen ikke kan endres med bakgrunn i 

Sikringsbestemmelsen, se vedlegg. 



Saknr: 2/18 

I vedtaket fra Formannskapet i sak43/83 står det at ordningen tar sikte på å omfatte arbeidstakere som har sin 

faste arbeidsplass i frøya Herredshus, utearbeiderne ved Teknisk etat og arbeidstakerne ved Frøya og Hitra 

Næringsmiddelkontroll. Ved vurderingen av hvem som skulle være med i ordningen har en lagt vekt på om 

arbeidstakeren har en overordna som har mulighet til å kontrollere arbeidstiden. 

 

I 2010 fikk vi et nytt bygg med kontorer på Kysthaven. Når ansatte flyttet fra kommunehuset og ned til 

Kysthaven fikk de med seg fleksitidsordningen dit, uten at noen avtale ble skrevet. 

 

Saken ble diskutert på nytt i kontaktmøte mellom rådmann og tillitsvalgte den 07.09.17. Her ble man enige om å 

Rådmann tar et eget møte med NSF og FF i forhold til fleksitidsreglementet, da det var ansatte i disse 

organisasjonene som var berørt. 
 

Rådmann hadde så møte med Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund den 03.11.17. Her ble det enighet om at 

Rådmann tar saken videre med virksomhetslederne på Kysthaven. 

 

Møte med disse to virksomhetslederne ble avholdt den 12.12.17. Rådmann er opptatt av mest mulig rettferdighet. 

Her ble det varslet at ansatte på Kysthaven mister retten til sommertid fra 01.01.18. Men at en kan være litt mere 

fleksibel i forhold til kjernetid og avspasering i sommermånedene hvis tjenesten tillater dette. 

 

Ettersom Rådmann ikke kan si opp den gamle avtalen, er det nye forslaget at sommertid gjelder kun for ansatte 

på Herredshuset ansatt før 01.01.2018. Ingen nye tjenesteområder/ansatte vil kunne benytte seg av sommertid. 

Hvis en ansatt på herredshuset skifter arbeidssted utenfor herredshuset, mister vedkommende sommertiden. 

 

Punkt 2 og 3 er vedtatt og er ikke mere belyst i dette saksframlegget. 

 

 

Vurdering: 

 

 

Administrasjonen anbefaler at vedlagte forslag til fleksitidsreglement vedtas 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/74    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 05.09.17 godkjennes som framlgt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.09.17 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2987    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

 

REVIDERING FLEKSITIDSREGLEMENT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner vedlagte reviderte forslag til fleksitidsreglement, 

gjeldende fra 01.01.2018. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i Asu 18.04.83  

Svar fra KS vedr. reglement vedtatt i 1983 

Eksisterende fleksitidsreglement og saksprotokoll fra ASU 24.01.17 

Nytt forslag til fleksitidsreglement 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Etter siste vedtak i administrasjonsutvalget den 24.01.17 hvor kulepunkt 1 ble tatt bort, har 

det vært uklarheter om hva som er vedtatt tidligere, samt hva man kan gjøre noe med i 

forhold til eksisterende reglement. Vedtaket gikk ut på at at ikke flere skulle innlemmes i 

denne ordningen, men når hele punktet ble tatt bort, ble det vanskelig å vite hvem dette gjaldt 

for. Med bakgrunn i dette ønsker Rådmann en ny behandling for å klargjøre dette. 

 

Rådmann hadde også en sak på dette i kontaktmøte mellom Rådmann og tillitsvalgte den 

13.06.17. 

 

Flere arbeidstakerorganisasjoner ønsker ikke å endre avtalen hvis ikke den nye avtalen blir like 

god. 

 

KS sier klart fra om at arbeidstiden for kontoradministrasjonen ikke kan endres med bakgrunn 

i Sikringsbestemmelsen, se vedlegg. 

I vedtaket fra Formannskapet i sak43/83 står det at ordningen tar sikte på å omfatte 

arbeidstakere som har sin faste arbeidsplass i frøya Herredshus, utearbeiderne ved Teknisk 

etat og arbeidstakerne ved Frøya og Hitra Næringsmiddelkontroll. Ved vurderingen av hvem 



som skulle være med i ordningen har en lagt vekt på om arbeidstakeren har en overordna 

som har mulighet til å kontrollere arbeidstiden. 

 

I 2010 fikk vi et nytt bygg med kontorer på Kysthaven. Når ansatte flyttet fra kommunehuset 

og ned til Kysthaven fikk de med seg fleksitidsordningen dit, uten at noen avtale ble skrevet. 

 

Saken ble diskutert på nytt i kontaktmøte mellom rådmann og tillitsvalgte den 07.09.17. Her 

ble man enige om å Rådmann tar et eget møte med NSF og FF i forhold til fleksitidsreglementet, da 

det var ansatte i disse organisasjonene som var berørt. 

 

Rådmann hadde så møte med Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund den 03.11.17. Her 

ble det enighet om at Rådmann tar saken videre med virksomhetslederne på Kysthaven. 

 

Møte med disse to virksomhetslederne ble avholdt den 12.12.17. Rådmann er opptatt av mest 

mulig rettferdighet. Her ble det varslet at ansatte på Kysthaven mister retten til sommertid fra 

01.01.18. Men at en kan være litt mere fleksibel i forhold til kjernetid og avspasering i 

sommermånedene hvis tjenesten tillater dette. 

 

Ettersom Rådmann ikke kan si opp den gamle avtalen, er det nye forslaget at sommertid 

gjelder kun for ansatte på Herredshuset ansatt før 01.01.2018. Ingen nye 

tjenesteområder/ansatte vil kunne benytte seg av sommertid. Hvis en ansatt på herredshuset 

skifter arbeidssted utenfor herredshuset, mister vedkommende sommertiden. 

 

Punkt 2 og 3 er vedtatt og er ikke mere belyst i dette saksframlegget. 

 

 

Vurdering: 

 

 

Administrasjonen anbefaler at vedlagte forslag til fleksitidsreglement vedtas 
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Møte i administrasjonsutvalget måndag, 1B. april 1935,

kl. 16. 00, i Herredshuset.

Til stede: Ole Rabben, Sigbjørn Larsen, Arne Uttian og

Ragnhild Strømme.

Sak 41/S5: Referater.

a) Ret. brev frå Valborg Myrseth, dat. 22/3-35, og brev

frå skolesjefen, dat. 25/5-33, vedr. utleie av kommunal

bolig på Dyrøy.

Vedtak: Adm. utvalget finner dessverre ikke å kunne etterkomme

søknaden om leie av boligen.

I^nst.

b) Ref. brev frå fylkeslegen i Sør-Trøndelag til turnus-

-'.. ';. : kandidat Lars Slørdal, dat. 12. 04. 83, og brev frå

ordfører Sigbjørn Larsen til turnuslege Lars Slørdal,

dat. 15. 0Z+. S5 vedr. fly-fcting til ny bolig.

Ingen merknad,

Sa5< 42/33 Ansettelse av økonomisjef.

Ret, saksframlegg og rådmannens innstilling.

Vedtak: Adm. utvalget tilrår rådmannens innstilling.

^.nst.

Sak ^5/35 FleksFoel arbeidstid.

Ref. saksframlegg,

Vedtak: Adrn< utvalget tilrår at det innfcres fleksibel arbeidstid

i samsvar med forslaget til regler som er utarbeidet av

rådmannen.

Ut frå arbeidsområdet finner adm. utvalget at vaktmester

ved lierredshuset og Helsesenteret holdes utenfor ordningen.

Fleksibel arbeidstid innføres frå 1. juli 19S5 og gjelder

forløpig 1 år eller inntil et annet vedtak fattes.

Adm. bes ta kontakt med andre kontor på lierredshuset med

sikte på å få til ens ekspedisjonstid for publikum for

alle kontorene.

Enst.



FRØYA KOMMUNE
F O^ MANNSKAPSKOI^TORET

7260 SISTRANDA

5^c ^^/;'6-3
Ark. O. /i1

P. sak

Formannskapet,
her.

FLEKSIBEL ARBEIDSTID.

Bakgrunn.

Administrasjonsutvalget vedtok 09. 05. 82 å be administrasjonen
utrede spørsmålet om fleksibel arbeidstid i kommunen. Spørs-

målet ble først forelagt de enkelte etater og Frøya kommunale

foreriing, som uttalte seg positivt om innJTøring av fleksibel
arbeidstid.

På bakgrunn av dette har en nå utarbeidet forslag til regler
for fleksibel arbeidstid og retningslinjer for kon-fcroll av

fleksimeter/arbeidstid, se vedlegg. Forslagene bygger på det
fylkeskretsen har tilrådd og regler som blir praktisert i andre
kommuner.

Forslagene er blitt behandle-fc i etatsjefsmøte. og tillitsmanns-
utvalget som har gjort sine merknader. Merkandene blir tatt ODD

i forbindelse med de enkelte punkten. e.

For å høre hva slags erfaringer andre kommuner har med fleksibel

arbeidstid, har en vært i kontakt-med kommunene Rissa og Melhus,
som har praktisert ordningen en tid. Etter det de uttaler, har
ordningen fungert godt.

Fordelene med å innføre fleksibel arbeidstid er at de ansatte

gis større individuell frihet, bedro utnyttelse av fritiden,
bedre trivsel og mindre stress. Personalpolitisk vil dette virke
positivt, fordi de ansatte derved gis større innflytelse til solv
å påvirke sin arbeidssituasjon.
Fleksibel arbeidstid vil nødvendigvis by på en del problemer.
Koordingering 03 arbeidsledelse vil bli mer krevende med større
individuell frihet, samtidig . som publikumservicen vil bli noe
forrin^ot, ekspcclicjonstiden vil bli 6 limer (09. 00 - 15. 00) inot
ila 8 tiinor (7tinicr- i son^crhalvårot). Innkor-tincG n vil 0^3^ ha

sine pocitivc ^idcr, f. eks. vil d& ansatto fa bedro arbeidsro i
den y tre ar'l) c i. cl .r; t id on .



^ _

Eller^jl det ut ^ra likhete- og rettferdiGhet^prinnippct mÅtte
oppGtÅ .forckjell mollom ulike yrkesGrupper, fordi fleksibel arbeld-. tid

ikkc lar sog gjennomføre for alt perGoncll.

Hyem skal_omfattes av ordnin^en'.

Ordningen tar sikte på å omfatte arbeidstakerne som har sin fas-tc
arbeidsplass i Frøya Herredshus,. utearbeiderne ved Teknisk etat
og arbcidstakerne ved Frøya og Hitra Næringsmiddelkontroll.

Ved vurderingen av hvem som skal være med i ordningen^, h^r en lagt
vekt på om arbeidstakcren (-e) har overordna som har mulighet til
å kontrollere arbeidstidcn. For de fleste ansa-tte som blir med
i ordningen vil dette gå greit i og med at de har fast oppmøteplass,
Unntak her er utcarbeiderne ved Teknisk etat. For d em ( og for
kommunen) er det mest praktisk at de møter direkte på arbeidsstedet
og dermed unngår å benytte arbeidstid til kjøring. I og med at begge
avdelingene ved uteetateiz nå har formenn, vil en her få overordna
som kan ta seg av den kontrollen som er nødvendig.

En del av de ansatte vil falle utenfpr ordningen, dette gjelder
hjeniniesykepleiere/husmorvikarer, personellet ved vaktsentralen,
kantinepersonell, feieren, menighetssekretør og kirkegårdsarbeiderne.'

Felercn har uttalt at han ikke ønsker å være med i fleksiordningen
j- den tiden han teier, da han praktiserer ordningen med å kjøre
direkte frå hjemstedet til arbeidsstede-t. Dette gjør det vanskelig
å oppfylle de krav reglene setter.

En del av året, frå nov. /des. til febr. /mars, har feieren til nå hat-t
sitt faste arbeidssted på Teknisk kontor, og det forutsettes at han
får være med i fleksiordnincen i denne tiden.

Kirke^årdsarboiderne har ingen formann som kan ta seg av kontroll- .
arbeidet o^ holde.s derfor utenfor ordningen.

Skulle det bli aktuelt å trekke inn andre arbcidstakercrupper ved
on ^nnoro anlcdnins, tillosces adm. utvalgct m^di^hct til & av-
fijore dette,



'./1 -

Jlc^3_^-b1CI:LtlG-L

Don noks. tble arbc.idc-tiden kan registreres på to mAtcr, enten ved '
hjelp av stemplingsur eller såkall fleksimeter.

Stcmplingsur er utvilsomt det mest betryggendc registrcringsGystomet.
Iinidlcrtid vil dette skape probtøer for den arbeidsordning som ute-
arbeiderne praktiserer. Ved stemplingsur må de operere med en fast
møteplass, noe som vil medføre at arbeidstid går med til kjøring,
Benyttes flekslmeter unngår en dette problemet. Fleksirne-fcer vil gi
en god oversikt for den som skal kontrollere arbeidstiden, i og med
at alle opplysninger kan leses av på samme skjema. Arbeidstakerne
påfører tidspunkt for frammøte og når de går, samt avmerker + eller
- arbeidstid i minu-tter. Ukesaldoen som føres over til neste uke
skal gå fram av listen. Skal en slik ordning fungere tilfreds-
s-tillcnde, er det selvsagt en forutseAning s.i de ansatte nøye
følger de bestemmelser som vil gjelde for føring av skjemaet.

På grunnlag av det som er newt ovenfor, vil rådmann foreslå at-
fleksimeter blir benyttet som registreringssystem.

Etatsjefene/avdelingsledere/arbeids. formenn skal føre tilsyn og kon-
troll med at listen blir ført i s-amsvar med reglese. Til dette er
det utarbeidet egne retningslinjer.

e

Arbeidstid/avr^^j^T,

Vanl.i^j. s legges kjernetiden mellom kl. 09. 00 og kl. 14. 30/15. 00
Denytrc arbeidstiden (rammetiden) er vanli^v. is lagt'fra'kF. '07^00
til kl^. 09. 00 og frå kl. 14. 30 (15. 00) til~kl. l6. '50 (17. 00)^"^ ..
I forslaget er kjernetiden sått til kl. 09. 00 - l5^00x og'ytre
arbeidstid kl. 07. 00 - 09. 00 og kl. 15. 00 - 17. 00.
El^pccilsjonstxden seUes lik kjernetiden. Arbeidstokerne gis da
muliGhclt il å skarfG se6 en år^^^ for kl. 09. 00'og'e^er''

L. 15. 00 hvor publikurasbesøk ikke forstyrrer.

I^tatsjefsm^e com ble avholdt den 22. 03. S3 ble det foreslått at
kjcrnotjdon i so^erhalvÅrct blir beffrenset til kl. 09. 00'^^. 30.
Mecl on ekspedisjonstid ^on skal være-lik kjornetid; vil'dot av'
)^nsyn tU^nuM. iku. n v-. ro uholdiG o:n kjorneUdon blir innkortet
£, om W^ir. tf, !:jorneUde^ bor derfor v^re frå kl. 09. 00 til k].. 1s. oo
h o'J. o ;s. rot.
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J. avrecnins. f3poriodon (^ uker) er det vanlig praksis i de konimunor
30in har innførl; flcksitid å operere med opparbeiding på -i- ellor -

10 t-imer, noe som også fylkeskrctscn har -bilrådd.
Skolesjefen har forcsl&tt at . grensen utvides til 1^ timGr.
Han viser til at det på skolekontoret er en arbeidstopp framfor

møter i skolestyret. Etter hans rncning vil dette medføre at det
blir for snau-fc med 10 limer. Med bakgrunn i de erfaringer andre

kommuner har hostet, mener rådmannen det vil være nok med 10 -bimer
og opprettholder forslaget på dette punktet,

I forslaget til regler er det forutsatt at plusstimer kan avspasere;
med en hel fridag annenhver avregningsp^riode eller en halv fridag

hver avregningsperiode. Dette betyr at de ansatte le-btere kan plan-

legge og utføre private gjøremål som ikke kan utføres i ordinær
arbeidstid.

Videre er det i pkt. 6, siste . ledd, tatt med at regelen om opparbeiding

og avspasering av fridager kan fravikes i forbindelse med jula og

påska. I e+.atsjefsmøte den 22. 05. 83 ble det foreslått å ta med i

reglementet hvor mange dager det skal være anledning 'til å opp-

arbeide til disse høytidene. Forslaget er på 5 dager tilsammen.

Rådmannen mener . det ilAe bør fastset-fces et fast anfall dager som

foreslå-t-l;. Hvor mye de ansatte skal ha anledning til å avspasere

bør fastsettes ved hver høytid. Mellom annet må det tas hens^rn til

at kontorene får opprettholdt tilfredss-fcillende bemanning.

Frå Tillitsmannsutvalget er det kommet inn en merknad vedr, vak-fc-

sentralen. De mener at de ansatte ved vakt sentral en bør få vanlig

arbeidstid frå kl. 07. 00 om morgonen p. g. a. fleksitidcn for de

andre ansatte. Vanlig arbeidstid begynner i dag kl. 08. 00

Rådmannen ser ingen gimnn til å end.ro ovennevnte tid. Det forut-

settcs at de ansatte som begynner før kl. 08. 00 viser hcnsyn, slik

at vaktGGn-lralporsoncllc. 't får den ro de har krav på. Vldere bor

kopicrincnronimet være avstengt til kl. 08. 00. En regner heller ikke

med at over^nng til fleksitid vil fore til økning i -telefonopp-

r.tn^ninf^or tilsen-lralcn før kl. 03. 00.



r; _

Rådmannen legger med dette saken fram for -formannskapet ulen inn-
stilling.

Si stranda, 11. april 1985.

Roger Isaksen
rådmann

. Tor Ry st e



Utskrift av møfecbok

for Adbeidsmiljøu-bvalget for Frøya kommune

i mote den 14. april 1985

Av 6 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamenn).

Sak 7/85. FLEKSIBEL ARBEIDSTID.

Ref. saksfraralegg.

Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget mener at innføring' av fleksibel

arbeidstid vil virke positivt på arbeidsmiljøet for
de ansatte og anbefaler det framlagte forslaget.
Enst.

Rett utskrift.

Sistranda, 14. april 1985.

Tor Ryste

Ni ?ii7:> roil, i;|:';rm A .Slriiri~,ril A/S, Oslo. R 70



)t)i:(;LEll FOH FLl^K^IUEL AI035'^;DSTID.
7-r"""" ;. ... ' . . '..

1, l;'loltsibol arboicl.atid omfattcr alle koininunalc arboidstal^oro
)iar sin .-Ca^to arbc.idsplass i Frøya Ilerrcduhus, utotatcii/Tckniclt
etat oc Frøya .og IIitrfL Nærincsmidclclkontroll, og som arbeider i
hol stillinG. Del-tidsansat-to omfa-t-tcs også .såfrcmt disso arbeide:
hele daccn,

Unntak frå dette kan gjørcc for arbeidstakerc som av toencstoliGC
grunner ikkc kan komme inn under ordningen. Dette kan f. eks.
COdde arbcidstakcre som har turnustjeneste, inngår i vakt.
ordiiinger e, l.

Administrasjonsutvalget fastsetter hvllke" arbei-dstakcrgrupper
som av tjenestlige grunner må unntas- frå reglene etter at soørs-
målet på forhånd har vært drøfte! med den enkelte etatsjef/over-
ordna, og de arbeidstaker som. bli berørt.

2. Den ordinære arbeids-fciden for ansatte i administrasjonen er 40 l
limer pr. uke (kl. 08. 00 - 16. 00) i perioden frå 15. september
til og med 14. mai og 55 limer (kl. 08. 00 - 15. 00) i perioden
frå 15. 'mai til og med 14. september.

For de øvrige ansatte i kommunen er den ordinære arbeidstid
40 limer pr. uke (kl. 08. 00 - 16. 00) så fremt ikke anne-fc er
bestemt i medhold av lov, reglement eller vedtak i kommunalt
organ.

]iA^ieUd^n . fastlegges til tidsrominet frå kl 09°° til kl 15 00
. --^ ^^ >-^. j- r^x i^»-.

Melk JG.rnetid menes det tidsrom på daSen ^ ^lle ansatte plik^:
å være til stede. Ekspedisjonstid settes lik kjernetid. ^ ' .

^oo til^n^^^bo^^d fastlogges til tidsrommet frå kl 07C
kl 09^ og frå kl 15°^ ^ ki 17^
Med ytro^arbeidstid menos den tid for og etter kjernetidon hvor
don^enkolte kan velco ankons-fc og avgang.

' 

Arbcidv for'oG otlcr'-"
^ssc^tidspunktcr codkjcnnos normalt ikko son vanliG ai:bci^ticl,

mcd nundr^cn ^Pe^. oll avtale mod ctat^of/ovorord^ forol^ccr;
^arboidstakcrc. som omfattos av arboidst.i. d^bcstc,. nol. cno i'

Arboiclsmnjolovon tillate, ikko A arbeide'.norc"cnn"9~tin>or"
orclj. n:cr n:>bc.iriaLid pr/ cla^.



. 3« Arboidslcon-trollen skjer ved fleksimeter som legges ut på
arbeidsplaseene.

Alle skal sclv registrere -tidspunkt for ut og inn, og helder sel-
rede på anvcndt tid pr» dag i forhold til den ordinære arbeidstid

4. Ved t.-ienesteoupdraR utenfor Herredshudet fore-tas ikke ut - og
innregistrering

5. Det skal ikke registreres i forbindelse med nødvendige korttids-
fråvær som lege - og tannlegebesøk sårat andre strengt nødvendige
private ærender som ikke kan legges utenom kjernetiden. Slikt

fråvær forutsettes som tidligere godkjent av etatsjef/overordna.

Med fle^sitid blir det lettere å få utført private ærender
utenom arbeidstiden, og det foru-tsettes at kun-ærender som

nevnt i første ledd blir- aktuelle i arbeidstiden.

6, Avregningsperioden - dvs. den perioden en betrakter ved

vurdering av pluss - og minustimer i fleksitidregnskapet er
sått til 4 uker. I denne perioden kan en opparbeide'10 ekstra
arbeidstimer - plusstimer - eller en kan bli "skyldig" 10 timer
- minus-fcimer.

Det presiseres at de ovennevnte 10 pluss - og minustimer er den
maksimale -grense for hva den enkelte arbeidstaker til enhver

tid kaii ha til gode/ være skyldig. Det er således il^ke anledning
til f. eks. over flere avregningsperioder å opnarbeide et timetal]
som overstiger 10 timer^ Dette innebærer at eventuelle limer

som går ut over 10 timer vil bli strøket i fleksitidsregnskapet
for den enkelte arbeidstaker.

Plusstimer kan avspaseres med en hel fridag annenhver avregnings
periode eller en halv fridag hver avregningsperiode. Fridagene
må avtales med overordna.

Avspasering forøvrig må skje innenfor rammen av den nye arbcids-
ti d en.

Etter nærmere avtale med etatsjef/overordna kan ovennevnte regel
om opparbeiding og avspasering av fridager fravikes i forbindelsc
med jula og påska.



7. Ordnin^en med 'fleksi-fcid har ingen innvirkning på etatsjcrens
adgang til å pålegge den enkelte arbeidstaker overtidsarbeide

Ovcrtidsbetaling utbetales for pålagt overtidsarbeido ut over
ordinær arbeidstid.

OvertidsgodtgjørelsG for pålagt overtid kan ^ikke beregnes før
kl* 16, 00 den enkelte arbeidsdag etter forutgående arbeidstid på
8 t. (71).

Forøvrig gjelder reglene i Arbeidsmil^ølovens § 49, jfr. § 46,
Gvertidsarbeide reistreres på eget skjema. Deltakelse på kurs reg
ikke som overtid.

8, Det påligger den enlcel-fce etatsjef/overordna å finne fram til

ordninger for sine underordnede slik at oppgåver som av forskjell
årsaker ikke kan avsluttes ved kjernetidens u-bløp, blir utført
ulen 'avbrudd.

I tilfeller hvor flere arbeidstakere'er avhengig av hverandre
for å få utført en arbeidsoppgåve, kan etatsjef/overordna pålegge
disse samme arbeidstid.

9* Reglene-gjelder inntil noe annet .blir bestemt.



RETNINGSLINJER FOR KONTROLL AV FLEKSIMI^TER/ARBEIDSTID.

1. Etatsjef/Avdelingsleder har ansvaret for at arbeids-fcakerne

registrer sin arbeidstid i samsvar med reglementet. Når det

gjelder ansvaret for arbeidstakerne i u.teavdelingen/Teknisk etat

liggcr det hos arbeidende formann»

2, Etatsoef/Avdelingsleder/Arbeidende formenn skal påse at arbeides-
takerne på fleksimctentpåfører tidspunktet når de møter på
arbeid og når de går*

Videre må det påses at ukesaldoen som føres over til neste

uke går fram av fleksimeterlisten,

l

5, Ved slutten av hver avregningsperiode (etter siste arbeidsdag
i måneden) skal etatsjef/avdelingsleder/arbeidende formann foreta
avregning av pluss - og minustimer:

Opparbeidet plusstimer ut over 10 limer skal strykes i fleksi-

regnskapet. Her kan det gjøres unntak, jfr. pkt. 6, 4 ledd, i
reglementet»

Har en arbeidstaker flere enn 10 minustimer skal dette meldes

frå om til kommunekassen, som foretar trekk i lønn,

4. Etter hver avregningsperiode skal . fleksimeterlis-fcene sendes
inn -bil rådmannen.



«oder: O- Oppdrag T» Tjenestereise P= Permisjon S- Syk F- Ferie

_^
v:
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Navn Overfort
saldo

Måndag

Kom Gikk

Tidsregistrering - FicKsitid

Tirsdag

Kom Gikk

Onsdag

Kom Gikk

Tidsrom (frå dato - til deto)

Torsdag

Kom Gikk

Fredag

Kom Gikk

Saldo
overfores Merknader



 

Mail fra KS: 

Hei 

Henvendelsen din reguleres av den såkalte sikringsbestemmelsen i HTA kap. 1 punkt 4.2.1. og 
lyder: "Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte 
kommune, dog ikke ut over hva som følger av punkt 4.2". Sikringsbestemmelsen innebærer at 
arbeidstiden per i dag skal være den arbeidstiden som ble innført ved arbeidstidsreduksjonen 1. 
januar 1987. Jeg ser av de vedlagte dokumentene at sommertiden ble innført i 1983. Arbeidstiden 
(herunder sommertid/vintertid) for kontoradministrasjonen kan derfor ikke endres. Vi har skrevet 
om sikringsbestemmelsen i personalhåndboken kapittel 5.5, jeg anbefaler å lese dette. 

Med vennlig hilsen 
Kjersti Wågø Rød 
Juridisk rådgiver 
KS Forhandling 

 

 

 

 

 

 

KS personalhåndbok, kapittel 5,5 

 

Sikringsbestemmelse for kontoradministrasjonen 

Når det gjelder arbeidstid for kontoradministrasjonen, skal man merke seg 

sikringsbestemmelsen i HTA kapittel 1 § 4 punkt 4.2.1. Utgangspunktet er at arbeidstiden per 

i dag skal være den arbeidstiden som ble innført ved arbeidstidsreduksjonen 1. januar 1987. 

Eneste unntak gjelder tilfeller hvor arbeidstakerne i 1987 ikke hadde tilgang til 

"tilfredsstillende spiserom", men har fått slik tilgang senere. Det følger da av Arbeidsrettens 

dom av 16. mars 1990 at den aktive arbeidstiden kan utvides, når pausetiden som tidligere 

var innregnet i arbeidstiden (fordi tilfredsstillende spiserom manglet), blir omgjort til 

arbeidstid. Arbeidsretten uttaler i denne sammenheng bl.a. følgende i sine premisser: 

"Arbeidsretten kan ikke se at pkt. 4.2.1 - eller sikringsbestemmelsen - er til hinder for at 

pausetid som var arbeidstid fordi tilfredsstillende spiserom manglet, kan omgjøres til aktiv 

arbeidstid når pausene blir fritid. I forhold til tariffavtalebestemmelsene er det her tale om å 

fastholde den samme arbeidstid - med det samme arbeidstidsbegrep - som gjaldt tidligere. 

Omgjøring kan bare skje innenfor rammen på 37,5 timers arbeidstid per uke. Det er ikke 

omtvistet. Pausetid som er fritid kommer da i tillegg til arbeidstiden." 

Arbeidstiden er med andre ord den samme, men spisepausen som før var en del av 

arbeidstiden, blir fritid når arbeidstakerne får tilgang til tilfredsstillende spiserom samt helt 

fri i pausene. 

 



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfald

FLEKSITIDSREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE:

l. Reglementets formål

Formålet med fleksitidsordningen er fleksibel arbeidstid innenfor gitte rammer.

. Reglementet gjelder ikke for de som jobber i helse- og omsorg i turnus, dagaktiyi teter,

utetjenesten, legekontoret, underviser i skoler, ansatte i bamehager (unntatt merkantilt
personell), virksomhetsledere og rådmannsteamet.

. Fleksitidsordningen kan bmkes for ansatte som har sin faste arbeidsplass i Frøya
kommune. For arbeidstakere som har annen arbeidstid kan det avtales andre
tidspunkter for kjemetid og ytre arbeidstid innenfor rammene av daglig og ukentlig
arbeidstid i dette reglementet.

. Unntak fi-a reglene fastsettes etter avtale mellom arbeidsgiver og berørte arbeidstakere.

. Tilgj engelighet for brukeme må være like god som uten fleksitid.

2. Kjernetid og ytre arbeidstid

. Normalarbeidstid i Frøya kommune er 37, 5 timer pr. uke, i perioden frå 15. september
til og med 14. mai og 32, 5 timer pr. uke i perioden 15. mai til og med 14. september.

Kjemetid er det tidsrommet arbeidstaker må være til stede, dvs frå klokka 09:00 -
15:00.

. Ytre arbeidstid er frå kl. 07. 00 til kl. 09. 00, og frå kl. 15.00 til kl. 17. 00.

. Pålagt arbeidstid før kl. 07.00 og etter kl. 17.00 er å betrakte som overtid og reguleres
gjennom hovedtariffavtalen. All overtid skal forhåndsgodkjennes av nærmeste leder.

. Ytre arbeidstid er den tid før og etter kjemetiden hvor den enkelte kan velge ankomst
og avgang. Arbeid før og etter den ytre arbeidstiden regnes normalt ikke som vanli§
arbeidstid, med mindre det foreligger en godkjenning i hvert enkelt tilfelle av
virksomhetsleder.

. Hver arbeidstaker må føre arbeidstid og fråvær i fleksitidsskjema. Fleksitidsskjema
skal være åpent og lett tilgjengelig.

. Egne avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidstid skal synliggjørcs på
samme skjema.



3. Tidsoverføring, avregning og avspasering

. Avregningsperioden fastsettes til 2 ganger pr. år, med avregningstidspunkter l. januar
og l. juli

. Det tillates overført inntil 45 plusstimer eller l O minustimer til neste periode. Tid
utover 10 minustimer medfører trekk i lønn og tid over 45 plusstimer blir strøket.

. Det er ikke tillatt å bruke feriedager til å dekke opp minustid på fleksitidsskjemaet.

. Det kan ikke arbeides mer enn 12 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke og det kan
maksimalt avspaseres 2 hele fridager per måned. All avspasering innenfor kjemetiden
må avtales med nærmeste leder.

. Ordningen gjelder også for deltidsansatte, men da skal pluss- og minustid regnes
forholdsvis etter stillingsstørrelse.

. Det utbetales normalt ikke godtgjørelse for opptjente fleksitimer.

. Gjelder egne retningslinjer for reisetid, se retningslinjer for tjenestereiser i Frøya kommune.

. Fleksitidsreglementet gjelder ikke ved tjenestereise. Opptjent reisetid føres på
fleksitidsskjemaet.

. Virkningstidspunkt: 01.01.2017



Saksprotokoll

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtedato: 24. 01.2017
Sak: 4/17 Arkivsak: 16/2987

SAKSPROTOKOLL - REVmERING FLEKSITIDSREGLEMENT

Vedtak:

Frøya kommune vedtar det reviderte fleksitidsreglementet.
Reglementet gjelder frå 01.01.2017.

Punkt l tas ut. Det er ikke ønskelig å innlemme flere i avtalen om sommertid foreløpig.
Dersom flere skal kunne innlemmes i denne ordningen må en legge seg på en praksis der en jobber inn
tiden i løpet av vintertiden.

Enstemmig.

Behandling:

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtak blefremmet:

Punkt l tas ut. Det er ikke ønskelig å innlemme flere i avtalen om sommertid foreløpig.
Dersom flere skal kunne innlemmes i denne ordningen må en legge seg på en praksis der en jobber inn tiden i
løpet av vintertiden.

Enstemmig.

Postadresse:

7260 SI STRANDA

Besøksadresse:

Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

72 46 32 33



      
FLEKSITIDSREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE:    
 

1. Reglementets formål 

 

Formålet med fleksitidsordningen er fleksibel arbeidstid innenfor gitte rammer. 

 

 Reglementet gjelder ikke for de som jobber i helse- og omsorg i turnus, dagaktiviteter, 

utetjenesten, legekontoret, underviser i skoler, ansatte i barnehager, virksomhetsledere 

og rådmannsteamet.  

 Fleksitidsordningen kan brukes for ansatte som har sin faste arbeidsplass i Frøya 

kommune. For arbeidstakere som har annen arbeidstid kan det avtales andre 

tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid innenfor rammene av daglig og ukentlig 

arbeidstid i dette reglementet.  

 Sommertid gjelder for ansatte på Herredshuset, ansatt før 01.01.2018. Ingen nye 

tjenesteområder vil kunne benytte seg av sommertid. 

 Unntak fra reglene fastsettes etter avtale mellom arbeidsgiver og berørte arbeidstakere. 

 Tilgjengelighet for brukerne må være like god som uten fleksitid.  

 

2. Kjernetid og ytre arbeidstid 

 

 Normalarbeidstid for de med sommertid i Frøya kommune er 37,5 timer pr. uke, i 

perioden fra 15. september til og med 14.mai og 32,5 timer pr. uke i perioden 15. mai 

til og med 14. september.  

For andre er arbeidstiden 37,5 timer pr. uke hele året. 

 

       Kjernetid er det tidsrommet arbeidstaker må være til stede, dvs fra klokka 09:00 –       

      15:00. 

 

 Ytre arbeidstid er fra kl. 07.00 til kl. 09.00, og fra kl. 15.00 til kl. 17.00.  

 

 Pålagt arbeidstid før kl. 07.00 og etter kl. 17.00 er å betrakte som overtid og reguleres 

gjennom hovedtariffavtalen. All overtid skal forhåndsgodkjennes av nærmeste leder.  

 

 

 Ytre arbeidstid er den tid før og etter kjernetiden hvor den enkelte kan velge ankomst 

og avgang. Arbeid før og etter den ytre arbeidstiden regnes normalt ikke som vanlig 

arbeidstid, med mindre det foreligger en godkjenning i hvert enkelt tilfelle av 

virksomhetsleder. 

 

 Hver arbeidstaker må føre arbeidstid og fravær i fleksitidsskjema. Fleksitidsskjema 

skal være åpent og lett tilgjengelig. 

 



 Egne avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidstid skal synliggjøres på 

samme skjema.  

 

 

 

3. Tidsoverføring, avregning og avspasering 

 

 Avregningsperioden fastsettes til 2 ganger pr. år, med avregningstidspunkter 1. januar 

og 1. juli 

 

 Det tillates overført inntil 45 plusstimer eller 10 minustimer til neste periode. Tid 

utover 10 minustimer medfører trekk i lønn og tid over 45 plusstimer blir strøket. 

 

 Det er ikke tillatt å bruke feriedager til å dekke opp minustid på fleksitidsskjemaet. 

 

 Det kan ikke arbeides mer enn 12 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke og det kan 

maksimalt avspaseres 2 hele fridager per måned. All avspasering innenfor kjernetiden 

må avtales med nærmeste leder.  

 

 

 Ordningen gjelder også for deltidsansatte, men da skal pluss- og minustid regnes 

forholdsvis etter stillingsstørrelse. 

 

 Det utbetales normalt ikke godtgjørelse for opptjente fleksitimer. 
 

 Gjelder egne retningslinjer for reisetid, se retningslinjer for tjenestereiser i Frøya kommune. 

 

 Fleksitidsreglementet gjelder ikke ved tjenestereise. Opptjent reisetid føres på 

fleksitidsskjemaet. 

 

 Virkningstidspunkt: 01.01.2018  

 

 

 


	Administrasjonsutvalget 15.01.2018
	SAKSPAPIRER - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 15.01.2018
	PS 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17
	PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17


	PS 2/18 REVIDERING FLEKSITIDSREGLEMENT
	REVIDERING FLEKSITIDSREGLEMENT
	VEDTATT I ASU 18.04.83
	SVAR FRA KS I FORHOLD TIL VEDTAK I 1983
	EKSISTERENE REGLEMENT OG SAKSPROTOKOLL FRA ASU 24.01.17
	NYTT FORSLAG TIL FLEKSITIDSREGLEMENT




