FRØYAPAKKEN
REKRUTTERINGSTILTAK FOR NYE, FASTE ANSATTE
MED MIN. 3 ÅRIG HØYSKOLEUTDANNING

Gratis for nye faste ansatte:
Treningsavgift på maxtrim i 6 mnd
Svømmehall i et år i åpningstid
Festivalpass*
Konkurransedyktig lønn*
Ettergivelse av studielån*
Velferdspakke for alle ansatte:
Treningsavgift 15 %
Svømmehall 1 dag i uken
Startavgift, diverse turløp
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* FRØYAPAKKEN
Rekrutteringspakken gjelder for alle nytilsatte med minimum 3 års
høyskoleutdanning i faste stillinger
Kommunen dekker:

• Treningsavgift gratis i 6 mnd, graderes etter stillingsprosent
• Festivalpass = 1 pass til Frøyafestivalen og Utihavet-festivalen
• Svømmehall gratis i et år i åpningstiden
• Startkontigent på «Tour de Frøya», «Hitrarittet», «Hitraløpet»
• Lønn: sykepleiere/vernepleiere gis automatisk lønn som for10 års ansiennitet,
øvrige høyskoler gis automatisk lønn som for 8 års ansiennitet.
Sykepleiere/vernepleiere gis kr. 30.000 i turnustillegg pr. år ut i fra
stillingsstørrelse. Ved opphør av turnus faller tillegget bort.
• Ved mottak av pakken aksepteres 1 års bindingstid i Frøya kommune

FRØYAPAKKEN
ETTERGIVELSE AV STUDIELÅN
•

Som et rekrutteringsvirkemiddel tilbyr Frøya kommune følgende ordning for alle med min. 3
årig høyskoleutdanning f.o.m 01.09.2018:

•

•
•
•
•
•

Kommunen sletter 10 % av den ansattes lån i Statens Lånekasse, ut i fra saldo på
søkertidspunktet, maksimalt 25 000 kr pr år.
Ettergivelsen skjer etterskuddsvis når du har vært bosatt og yrkesaktiv i Frøya kommune i 12
måneder sammenhengende. Beløpet gis som lønn til den enkelte og beløpet er skattepliktig. I
forhold til ”bosatt” presiseres følgende: folkeregistrert, og bor i Frøya kommune. I forhold til
”yrkesaktiv” presiseres følgende: fast ansatt, og jobber i kommunen i minst 80 % stilling.
Ordningen gjelder også allerede ansatte i Frøya kommune som tar 3 årig høyskoleutdanning.
Det gis 1 års bindingstid til kommunen for hvert års ettergivelse av studielån.
Det kan søkes om ettergivelse i max 2 år pr ansatt. Det må søkes for hvert år.
Dersom alle kriterier er oppfulgt, gjøres et administrativt vedtak.
Søknadsfristen settes til 01.06 og 01.12 hvert år.

•

Vedtatt i ASU 19.06.2018

•
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