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1 Definisjon 

Fleksibel arbeidstid er en gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning over en bestemt 

tidsperiode som ved periodens slutt skal vise et tilnærmet nullregnskap. Forskjellen fra en 

gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning etter aml. § 10-5, er at det ved fleksibel 

arbeidstidsordning ikke er krav om arbeidsplaner som viser hvilke dager, uker og måneder 

man har lengre og kortere arbeidstid gjennom året.  

2 Omfang 
Reglementet gjelder for alle kommunalt ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold med 

unntak av lærere, inspektører og rektor, renholdere, vakt- og turnuspersonale. 

Bruk av fleksitid skal ikke medføre dårligere service overfor publikum.  Forutsetningen er at 

avspasering ikke skaper driftsproblemer eller fører til reduksjon i kommunal service. Av 

hensyn til dette skal samtlige enheter være betjent i normalarbeidstiden. Dette forutsettes løst 

ved smidighet og avtaler de ansatte imellom, 

Enhver seksjon har plikt til å betjene sentralbord når denne er ubetjent.  

Deltidsansatte som arbeider deler av dager kan unntas av fleksitidsordningen dersom 

vedkommende er tilsatt på deltid for å dekke en bestemt del av arbeidsdagen.  

Leder kan kreve fremmøte innenfor normal arbeidstid dersom han/hun finner det nødvendig 

av hensyn til arbeidsoppgavene. 

Rådmann og seksjonsledere har egne avtaler vedrørende avspasering av fleksitid. 

3 Arbeidstid 
Ordinær arbeidstid for arbeidstakere i Ibestad kommune som inngår i disse bestemmelsene er: 

Tidsrommet f.o.m. 16.09 – 14.05: kl. 0800 – 1545 

Tidsrommet f.o.m. 15.05 – 15.09: kl. 0800 – 1500 

Hensikten med fleksibel arbeidstid er at en har anledning til å komme og gå innenfor den ytre 

arbeidstid, men ordningen må ikke føre til forskyving av den ordinære arbeidstid som en varig 

ordning.  Dersom slik praksis likevel forekommer vil dette få betydning for vedkommendes 

mulighet til å benytte fleksitid. 

3.1 Kjernetid og ytre arbeidstid 
Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være tilstede. Med ytre arbeidstid menes det 

tidsrom hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag.   

Kjernetiden er fra kl. 0900 – 1430 hele året.  

Den ytre arbeidstid er fra kl. 0700 – 0900 og fra kl. 1430 – 2000 hele året. 

4 Avregningsperiode 
Avregningsperioden for fleksitid er 12 måneder, regnet fra 1. mai. 

Arbeidstakerne er ikke bundet av å arbeide et bestemt antall timer hver dag utover 
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kjernetiden, men må ha arbeidet tilnærmelsesvis det fastsatte antall timer i løpet av 

avregningsperioden. 

5 Avspasering 
Det tillates overført inntil pluss 30 timer til neste avregningsperiode 

Det tillates overført inntil minus 10 timer til neste avregningsperiode 

Plusstid utover 30 timer strykes og minustid utover 10 timer trekkes i lønn. 

Det gis anledning til å avspasere plusstimer tilsvarende  24 hele dager pr. avregningsperiode, 

men ikke mer enn tre dager sammenhengende 

Det er ikke anledning til å opparbeide plusstimer utenom den ytre arbeidstid eller på fridager. 

Plusstimer og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden.  Ved fratredelse av stilling skal 

tidssaldo være lik null.  Opparbeidet ikke avspasert plusstid blir strøket, mens minustid 

medfører trekk i lønn. 

Ved dødsfall skal eventuelle pluss- eller minustimer ikke kompenseres eller trekkes i lønn. 

En delvis sykmeldt arbeidstaker kan med arbeidsgivers og legens samtykke, opparbeide 

fleksitid, men kan likevel ikke samlet sett opparbeide seg plusstid i løpet av 

sykmeldingsperioden da dette vil stride mot den sykmeldingsprosent sykmeldingen lyder på. 

Deltidsansatte kan ta ut antall avspaseringsdager forholdsmessig etter avtalt stillingsprosent. 

En arbeidstaker med delvis uførepensjon omfattes av fleksitidsreglene i samme grad som 

deltidstilsatte. 

Når det er fastsatt at tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn, innebærer det ikke at den 

enkelte arbeidstaker dermed kan velge å arbeide kortere tid mot trekk i lønn.   

«Skyldig» tid utover 10 timer ved avregningsperiodens slutt, er å anse som brudd på den 

enkeltes arbeidsavtale. 

Dersom det er underbemanning/vakanser på arbeidsplassen slik at avspasering vanskelig lar 

seg gjennomføre ved at det medfører ulempe for publikum el, kan fleksitid utover 30 timer i 

spesielle tilfeller avtales videreført til neste avregningsperiode. 

Avspasering må avtales med nærmeste leder, og vurderes i forhold til den totale 

arbeidssituasjonen.  Enighet om avspasering må skje i god tid før avspasering finner sted. 

Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer pr dag, eller 48 timer pr uke. 

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. 

5.1 Korttidsfravær, lege- og tannlegebesøk mv. 

Bruk av fleksibel arbeidstid skal ikke føre til noen endring i dagens praksis som gir 

arbeidstakere anledning til – etter nærmere avklaring med den enkeltes overordnede –å ha 

nødvendig korttidsfravær, f.eks. korte lege- eller tannlegebesøk, i arbeidstiden (inntil 2 timer). 

 

Dersom man må reise ut av kommunen for tannlegebehandling, inntil 4 timer. 

Deltidsansatte  skal legge korttidsfravær utenom arbeidstiden dersom dette er mulig. 

Korttidsfravær skal ikke registreres i fleksitidsregnskapet.  
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6 Annen avspasering 

Det er gitt anledning til å avspasere også for arbeidstakere som ikke faller inn under 

fleksitidsreglementet.  All slik avspasering skal avtales med nærmeste overordnede, og 

timeregnskapet skal leveres personalkontoret for registrering.   

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med den enkelte gjelder både avregningsperiode og 

antall plusstimer overført til neste avregningsperiode slik som beskrevet i dette reglements pkt 

5 første avsnitt. 

7 Overtid - fleksitid 

Dersom arbeidstaker pålegges å arbeide utover ordinær arbeidstid, skal dette kompenseres 

med overtidsbetaling (jfr. Arbeidsmiljøloven 10-  6 nr. 11).  

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i 

form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt (jfr. Arbeidsmiljøloven 10- 6 nr. 12).  I slike tilfelle skal 

overtidstillegget utbetales. 

Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, 

skal holdes adskilt.  

Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer som etter avtale med arbeidsgiver kan 

avspaseres time for time, (jfr. Arbeidsmiljøloven 10- 6 nr. 12) i stedet skal overføres til 

fleksitidsregnskapet ved avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i 

lønn. 

8 Arbeidstid for tjenestereiser for arbeidstakere med fleksitid 
Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale med arbeidsgiver 

om godtgjøring/avspasering av denne reisetiden (HTA 4.7). 

9 Registrering/kontroll 
Obligatorisk stempling gjelder for de som er omfattet av fleksitidsordningen.  Servicetorget 

administrerer stemplingssystemet.  

Ved feilstempling gis det melding til servicetorget.    

Ved annen avspasering, skal timelister leveres og godkjennes av nærmeste overordnede før 

disse leveres videre til personalkontoret for registrering. Disse leveres ukentlig. 

Seksjonsledere er ansvarlig for kontroll og oppfølging av tidsregistreringen. 


