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Saker til behandling 

4/18 Revisjon av fleksitidsreglement 
 
Arkivsak-dok. 13/00361-3 
Arkivkode.  032  
Saksbehandler Roald Pedersen 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Administrasjonsutvalget 17.09.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Administrasjonsutvalget vedtar de foreslåtte endringene i fleksitidsreglementet. 
 
Vedlegg:  
Fleksitidsreglementet med foreslåtte endringer. 
Referat fra drøftingsmøte 10.09.2018. 
 
Fakta i saken 
Reglene om fleksibel arbeidstid er beskrevet i arbeidsmiljøloven (AML) § 10-2 (3) 
som sier at «Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan 
gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten». 
 
Vurdering 
Dagens fleksitidsreglement er vedtatt i administrasjonsutvalget 9. september 2009 og 
revidert i administrasjonsutvalgets møte 27. mai 2013. 
Det er små endringer som foreslåes.  Den eneste endringen er i pkt. 9 som er et 
resultat av at Ibestad kommune har skiftet fleksitidsystem fra stempling til 
selvregistrering. 
Det er likevel viktig at personalreglementene revideres jevnlig, selv med små eller 
ingen endringer. 
 
Helse og miljø 
Ingen konsekvenser 
Personell  
Ingen konsekvenser 
Økonomi 
Ingen konsekvenser 
 
Rådmannens konklusjon 
Rådmannen mener at administrasjonsutvalget vedtar de foreslåtte endringene i 
fleksitidsreglementet. 
 

Vedlegg til sak  
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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 

kjernetiden, men må ha arbeidet tilnærmelsesvis det fastsatte antall timer i løpet av 

avregningsperioden. 
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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.  

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 
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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.  Den  enkelte 

arbeidstaker er selv ansvarlig for å føre inn tiden i tidsregistreringssystemet. 

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. 
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Forslag til vedtak/innstilling: 
Administrasjonsutvalget vedtar Reglement for flyttegodtgjørelse Ibestad kommune. 
 
 
Vedlegg:  

1. Reglement for flyttegodtgjørelse Ibestad kommune. 
2. Referat fra drøftingsmøte 10.09.2018. 

 
Fakta i saken 
Ibestad kommune har flyttegodtgjørelse som et personalpolitisk virkemiddel for å 
rekruttere medarbeidere. 
 
Vurdering 
Reglement for flyttegodtgjørelse er et gammelt reglement i kommunen.  De ser ikke 
ut til at dette reglementet har vært gjenstand for behandling i noen utvalg tidligere.  
Det er ingen dato, eller annet på reglementet som tilsier dette. 
Det er viktig at de reglementene som benyttes i Ibestad kommune har vært gjenstand 
for en behandling og at dette kan dokumenteres. 
Reglement for flyttegodtgjørelse legges ut til behandling uten endringer. 
 
Helse og miljø 
Ingen konsekvenser. 
Personell  
Ingen konsekvenser. 
Økonomi 
Ingen konsekvenser. 
 
Rådmannens konklusjon 
Rådmannen mener at administrasjonsutvalget vedtar Reglement for 
flyttegodtgjørelse Ibestad kommune. 
 

Vedlegg til sak 

 



REGLEMENT FOR FLYTTEGODTGJØRELSE 

                                       IBESTAD KOMMUNE 
 

 

 

 

1 Formål 
Flyttegodtgjørelse skal i Ibestad kommune benyttes som et personalpolitisk virkemiddel for å 

rekruttere de best kvalifiserte søkerne til stillinger i kommunen. 

 

 

2 Virkeområde 
Reglementet gjelder ved flytting til Ibestad kommune ved tiltredelse i hel fast stilling. 

Ved tiltredelse i midlertidig hel stilling kan dekning av flytteutgifter skje når særskilte grunner 

taler for det. 

 

Som hovedregel gjelder reglementet for flytting i Norge.  Dersom den ansatte kommer fra 

andre land enn Norge er utgangspunktet for beregning av flyttegodtgjøringen 

grensepasseringsstedet.  I tilfeller hvor det anses spesielt påkrevd av rekrutteringsmessige 

hensyn kan flyttegodtgjørelse likevel ytes for hele strekningen også når den nytilsatte flytter 

fra utlandet. 

 

Dette reglementet kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker gjennom andre avtaler har 

bedre ordninger, eller får dekket flyttingen på annen måte.  Søker plikter å gi opplysninger om 

eventuell flyttegodtgjøring fra annet hold. 

 

 

3 Godtgjøring 
Flytting skal skje på den måten som er billigst for kommunen. 

 

Det ytes flyttegodtgjørelse for flytting av innbo og løsøre ved flytting til Ibestad kommune. 

Dersom flytting må skje i flere omganger tilstås flyttegodtgjøring kun for hovedflytting. 

 

Det skal innhentes anbud for flytting fra minimum tre registrerte flyttebyråer.  Billigste anbud 

skal antas.  Samtlige anbud skal vedlegges søknaden om flyttegodtgjøring. 

 

Benyttes andre former for flytting skal utgiftene dokumenteres. 

 

Flyttevolum skal tilsvare det som normalt inngår i et innbo, maksimalt 50 kubikkmeter.  

Flytting av spesielle gjenstander som biler, båter, tilhengere eller lignende er arbeidstakerens 

eget ansvar. 



 

Arbeidstaker kan få dekket utgifter til flytting med inntil 50 %, dog ikke mer enn et 

maksimumsbeløp satt til kr 30.000. 

 

Det ytes ikke flyttegodtgjørelse for flytting innen Ibestad kommune. 

 

Søknad om flyttegodtgjøring må avklares før tiltredelse i stillingen.  Regning for flytting må 

sendes snarest, og senest innen to måneder etter at flyttingen har funnet sted. 

 

 

4 Bindingstid 
Det skal som hovedregel inngås skriftlig avtale om bindingstid mellom arbeidstaker og 

Ibestad kommune.  Bindingstiden kan maksimum avtales til 2 år.  Dersom arbeidstakeren 

slutter i Ibestad kommune før avtalt bindingstid skal en forholdsmessig del av 

flyttegodtgjøringen tilbakebetales til Ibestad kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedtatt i administrasjonsutvalget XX.XX-2018 

 

 

 



Avtale vedrørende dekning av flytteutgifter 
 

 

 

 

Det bekreftes at det er inngått avtale om …….. % dekning av flytteutgifter 

mellom Ibestad kommune og 

 

 

……………………………….. født …………………………. 

 

 

Flytteutgiftene dekkes totalt med kr …………. og har en bindingstid  

på …….... år regnet fra tiltredelsesdato. 

 

 

Det er enighet om at dersom ……………………… slutter før utløpet av 

bindingstiden skal kommunens dekning av flytteutgiftene forholdsmessig 

tilbakebetales. 

 

 

Det godkjennes at kommunens tilgodehavende trekkes i lønn. 

 

 

Det bekreftes samtidig at verken ………………….. eller hans/hennes 

ektefelle/samboer har søkt, eller får dekket flytteutgifter fra annet hold. 

 

 

 

 

Hamnvik ……………….. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Arbeidstaker      Ibestad kommune 
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Arkivsak-dok. 18/00271-1 
Arkivkode.  032  
Saksbehandler Roald Pedersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Administrasjonsutvalget 17.09.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Administrasjonsutvalget vedtar Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune. 
 
Vedlegg:  

1. Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune. 
2. Momentliste for introduksjon av nyansatte. 
3. Oppfølgingssamtale etter 2 måneder. 
4. Oppfølgingssamtale etter 5 måneder 
5. Sikkerhetsinstruks bruker 
6. Referat fra drøftingsmøte 10.09.2018. 

 
Kort beskrivelse av saken 
Det å bli tilsatt på en ny arbeidsplass er for mange en stor overgang.  Det er derfor 
viktig at introduksjonsfasen brukes til en rask faglig og sosial oppstart.  Viktige 
elementer i introduksjonsfasen er å gi informasjon og å skape kontakt. 
 
Introduksjonsplanen gjelder for hele Ibestad kommune, men må tilpasses den 
enkelte seksjon og enhet. 
 
Fakta i saken 
Her presenteres kun fakta i saken. Husk å få med tidligere politiske vedtak og lover 
som kommer til anvendelse. 
 
Vurdering 
Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune er sannsynligvis ikke tidligere 
behandlet i noe utvalg ettersom det ikke er noe dato eller annet som kan vise til 
dette.  Det er uansett viktig at reglementene i Ibestad kommune blir drøftet med 
tillitsvalgte og behandlet videre i aktuelt utvalg. 
Vedlegget «Sikkerhetsinstruks bruker» er lagt ved som informasjon og skal ikke 
revideres i denne omgang.  Dette er et vedlegg til «Styringsdokument internkontroll 
informasjonssikkerhet» og vil bli revidert under dette på et senere tidspunkt. 
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Helse og miljø  
Ingen konsekvenser. 
Personell  
Ingen konsekvenser. 
Økonomi 
Ingen konsekvenser. 
 
Rådmannens konklusjon 
Rådmannen mener at administrasjonsutvalget vedtar Introduksjonsplan for nyansatte 
i Ibestad kommune med vedlegg. 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Introduksjonsplan for 

nyansatte i 

 

Ibestad kommune 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i administrasjonsutvalget xx.xx.2018 



1. MÅLSETTING  
Et godt introduksjonsopplegg skal ha som mål å gi positive vrikninger virkninger i form av 

trivsel, effektivitet og kvalitet. Den nyansatte skal så rask som mulig settes i stand til å utføre 

arbeidsoppgavene, få en positiv innstilling til kommunen/avdelingen/arbeidsplassen, innpasses i 

kommunen forøvrig og få en best mulig faglig og sosial utvikling. 

 

Tiltak for å nå målet: 

- introduksjon av nye arbeidstakere må tillegges stor vekt 

- introduksjon skal skje systematisk gjennom bruk av kommunens rutiner for introduksjon av 

nytilsatte. 

 
1.1 INTRODUKSJON – HENSIKT OG METODE 

 

Det er viktig å få ansatt dyktige medarbeidere, men det er like viktig å få dem hurtig inn i jobben 

og beholde dem videre. Riktig og nødvendig informasjon til den nyansatte og god kontakt med 

kollegaer og ledere er en viktig forutsetning for en vellykket ansettelse. 

 

Mål: Den nyansatte skal hurtigst mulig bli en god og dyktig medarbeider med positiv 

innstilling til kommunen og arbeidsoppgavene. 

 

Tiltak for å nå målet: 

- helhetlig introduksjonsprogram 

- relevant informasjon før tiltredelsen 

- introduksjonsopplegg ved tiltredelsen for leder/kontaktperson og den nytilsatte 

 

 

2.0 FORBEREDELSER FØR TILTREDELSE 
Ansvaret for introduksjonsarbeidet bør fordeles på tre sentrale ledd: personalkontoret, nærmeste 

leder/seksjonsleder og en valgt kontaktperson ved seksjonen/avdelingen. 

 

2.1 PERSONALAVDELINGENS ANSVAR FØR TILTREDELSEN 

I forbindelse med utsendelse av tilbud om stilling i Ibestad kommune, sender Personal ut: 

 Stillingsbeskrivelse 

 Arbeidsavtale  

 

2.2 NÆRMESTE LEDER/SEKSJONSLEDERS ANSVAR FØR TILTREDELSE: 

Det er viktig å ta i mot en ny medarbeider på en god måte. Den nyansattes nærmeste overordnede 

bør har ansvaret for introduksjonsarbeidet. 

Det er derfor viktig at nærmeste leder tar ansvar for å: 

 Ta kontakt med den nyansatte, for å informere om møtested første arbeidsdag, samt 

hvem vedkommende skal henvende seg til osv. 

 Gi kolleger informasjon om nytilsettingen, samt når vedkommende starter i jobb 

 Gi melding til IKT-avd. ansvarlig vedr. klargjøring av data-utstyr og aktuelle 

brukerprogram samt opprettelse av e-postbruker, og telefon. 

 Kontakte vaktmester/ PNU for utlån av nøkkel. 



 Gir beskjed til servicetorget om nytilsattes navn, stilling og telefonnummer. 

 Klargjøre posthylle (dersom det er aktuelt). 

 Velge en kontaktperson som skal ta seg av den faglige og sosiale introduksjonen. 

 Sammen med kontaktperson klargjør evt. kontor og arbeidsoppgaver den første 

arbeidsuka. 

 

Rådmannen overleverer blomst så snart som mulig etter tiltredelse. Seksjonsleder finner egnet 

tidspunkt. 

 

2.3 VEILEDER/ KONTAKTPERSON 
Det bør oppnevnes en kontaktperson fra samme avdeling. Leder og kontaktperson lager sammen 

en plan for møter og opplæring av den nytilsatte. Gjennom bruk av veileder høynes 

veiledningskompetansen i kollegiet. I tillegg stimuleres erfarne ansatte til å reflektere over egen 

praksis. 

 

3. INTRODUKSJON VED TILTREDELSEN/ FØRSTE ARBEIDSDAG 
Den første tiden på en arbeidsplass er viktig. Undersøkelser viser at den første tiden preger 

arbeidstakerens innstilling til arbeidsplassen for lang tid framover. Den nyansatte har 

forventninger til arbeidet og til kollegaene, og kollegaene har forventninger til den nyansatte. 

 

Folk er forskjellige, både i tenkemåte og væremåte. Det er mange måter å gjøre et arbeid på, og 

nye ansatte kan ofte bety nye løsninger. 

 

Det er naturlig at leder tar imot den nyansatte.  Leder bør gi en kort informasjon om kultur på 

arbeidsplassen, interne rutiner og regler, slik at den nyansatte får nødvendig informasjon om 

praktiske forhold. Leder bør også informere om hvem som er vedkommendes kontaktperson. 

Dersom leder ikke kan ta imot den nyansatte, må det gjøres avtale med en stedfortreder. 

 

Leders oppgaver første arbeidsdag - se momentliste for introduksjon av nytilsatte. 

 

Mål: Etter den første arbeidsdagen skal den nyansatte ha en positiv følelse i forhold til 

hvordan han/hun ble mottatt, og i forhold til utførelsen av de første arbeidsoppgavene. 

 

Tiltak for å nå målet: 

- god forberedelse av den første arbeidsdagen 

- fordeling av ansvar er avklart 

- god instruksjon og veiledning 

- momentliste for introduksjon er fulgt 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 I LØPET AV DEN FØRSTE UKEN 

Det er viktig å sjekke om den nye arbeidstakeren har fått den foreskrevne introduksjonen.  Dette 

bør skje gjennom oppfølgingssamtaler hvor også den nyansatte kan få veiledning vedrørende 

manglende kunnskap og erfaring.  

 
I de første ukene er det viktig å stimulere den nyansatte til selv å stille spørsmål og til å komme 

med synspunkter på de arbeidsoppgaver som skal utføres.  Det må gis tilbakemelding på 

utførelsen av oppgavene.  Den nyansatte må oppfordres til aktiv sosial kontakt med de andre 

ansatte, spesielt i spisepauser og andre pauser. 

 

Seksjonsleder skal lage en kort informasjon om den nyansatte på hjemmesida. 
 

3.2 ETTER CA 2 MÅNEDER 

Vurdering av arbeidsoppgaver og -innsats. 

Etter ca. 2 måneder bør det gjennomføres en samtale der både den nyansatte og leder gir en 

gjensidig vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats.  Den nyansatte må få tilbakemelding 

om sterke og svake sider.  Om nødvendig må den nyansatte få konkret tilbakemelding om forhold 

som vedkommende må forbedre/endre på.  I noen tilfeller kan det også være aktuelt å vurdere 

arbeidstakeren i forhold til andre arbeidsoppgaver. 

 

Samtalen bør også dreie seg om arbeidsmiljømessige forhold, både fysiske og 

mellommenneskelige. 

 

3.3 ETTER CA 5 MÅNEDER 

Prøvetiden i kommunen er 6 måneder.  Det vil derfor før prøvetidens utløp være viktig for 

arbeidsgiver å vurdere om vedkommende er skikket til å inneha stillingen. 

Etter 5 måneder bør det derfor gjennomføres en samtale.  Her vil den ansatte få mulighet til å gi 

en egen vurdering av sitt inntrykk av arbeidssituasjonen.  Leder vil også ha mulighet til å vurdere 

arbeidsinnsats og arbeidsoppgaver slik de ble tatt opp i samtalen som ble gjennomført etter ca. 2 

måneder. I den grad det da var forhold som den nyansatte måtte forbedre seg på, vil det være 

viktig å få avklart om det har skjedd en forbedring. 

 

Mål: Den nyansatte skal i løpet av de første 5 måneder ha fått god opplæring og instruksjon 

med anledning til gjensidig tilbakemelding, slik at den ansatte har fått mulighet til å utvikle 

seg i arbeidet.  Arbeidsgiver på sin side skal før utløpet av prøvetiden ha fått avklart om 

vedkommende er skikket til å inneha stillingen. 

 

Tiltak for å nå målet: 

- daglig kontakt og instruksjon 

- gjensidig vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats 

- at forhold av miljømessig karakter blir vurdert 

- samtale etter ca. 5 måneder 

 

Alle samtaler vedrørende vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats skal dokumenteres med 

referat. 

 

 



 
3.4 ETTER CA 1 ÅR - MEDARBEIDERSAMTALE 

Etter et år bør det gjennomføres medarbeidersamtale. Gjennom samtalen vil leder kunne få en 

tilbakemelding på om resultatene er i henhold til de mål som er satt for arbeidet. Det bør videre 

formuleres konkrete arbeids- og utviklingsmål videre for den ansatte.  

Trivsel og arbeidsmiljø samt utviklings- og opplæringstiltak er også viktige tema for samtalen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Momentliste for introduksjon av nyansatte 

2. Oppfølgingssamtale etter 2 måneder 

3. Oppfølgingssamtale etter 5 måneder 
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Momentliste for introduksjon av nyansatte 
 

Navn 
Dagens dato: 

 

Dato tiltredelse: 

Arbeidstakers navn 

 

Etat / avd.: 

Stilling 

 

Fadder: 

 
 

 

 

Før tiltredelse 
Ansvar leder/kontaktperson 

 

Utført 

 

Ta kontakt med den nytilsatte for å avtale møtested første arb.dag 
 

Gi kolleger informasjon om nytilsettingen, samt når vedkommende starter i 

jobb 
 

Utpeking av kontaktperson  

Klargjøring av arbeidsplass, inkl. posthylle, skilting mv  

Gi beskjed til IKT-avd.  ansvarlig vedrørende klargjøring av data-utstyr og 

aktuelle brukerprogram samt for opprettelse av e-post og telefon 
 

Kontakte PNU/vaktmester for utlån av nøkkel  

Gi beskjed til servicetorget om nytilsattes navn, stilling og telefonnummer  

Sammen med kontaktperson avtale arbeidsoppgaver den første uka.  

  

  

 

Ved tiltredelse – 1.dag på jobb 
Gjennomgang sammen med leder (evt. stedfortreder) 

 

 

Emne 

 

Gjennomgått 
Informasjon om Ibestad kommune – admin. organisering  
Dele ut organisasjonskart for seksjon  
Informasjon om seksjon  
Informasjon om kontaktperson/veileder ved avdelinga  
Tillitsvalgtordning – verneombud med navn og telefonnummer  
Omvisning på avdelinga/andre aktuelle personer som blir samarbeidspartnere  
Presentasjon av kollegaer  
Skattekort - leveres lønn- og personal  
Kontorforhold  
Overrekke nøkler  
Overrekke samt informere om introduksjonspermens innhold  
Arbeidstid – spisetid – fleksibel arbeidstid event. turnus  
Spiserom/pauserom/pausekultur - garderobe  
Orientere om lønningsdag.  
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Timelister - reiseregninger  
Undertegne arbeidsavtale som sendes lønn- og personal, dersom dette ikke er 

gjort. 
 

Fravær – egenmelding – sykemelding – IA-bedrift  
Undertegne taushetserklæring dersom aktuelt  
Orientere om kommunens EDB IKT-system, samt hvilke applikasjoner 

medarbeideren skal benytte. 
 

Informere om “Styringsdokument – Internkontroll informasjonssikkerhet” 

samt vedlegg 3 – “Sikkerhetsinstruks bruker” (ref. introduksjonspermen) 

som skal underskrives i løpet av de første to uker etter tiltredelse. 

 

Informere om Røykfri kommune (når det blir vedtatt)  
Orientering om permisjonsreglement  
Innkjøp av kaffe - fellesordning  
Bruk av bil i tjenesten - kjøregodtgjørelse  
Kontorrekvisita - innkjøpsordninger  
Interne og eksterne postrutiner  
Organisering av møter ved arbeidsplassen  
Telefonbruk / internnummerliste  
Kvalitets- og avvikssystem  
Gjennomgang av arbeidsoppgaver den ansatte skal ha i avdelinga  
 

 
 

 

Innen en uke etter tiltredelse 
Sammen med leder/eller de som måtte være naturlig 

 

 

Utført 

 

Utvidet introduksjonsrunde i egen seksjon 
 

Opplæring i kommunalt EDB IKT-system  
Opplæring Outlook  
Opplæring i aktuelle dataprogram  
Generell opplæring, f.eks. postrutiner  
Informasjon om AMU  
Informasjon om BHT  
Gjennomgang av kvalitetssystemet for avdelinga  
Informasjon HMS-Personalhåndboka  
Informasjon om rekvirering og delegasjon  
Informere om prøvetidsbestemmelsene og de kommende 

oppfølgingssamtalene. 

Del ut skjema (for neste samtale) og avtal dato for samtale mellom leder og 

nytilsatt 

 

Innen to uker etter tiltredelse 
Sammen med leder/eller de som måtte være naturlig 

 

Utført 

Vedlegg 3 – “Sikkerhetsinstruks bruker” til “Styringsdokument – 

Internkontroll informasjonssikkerhet”   gjennomgått og signert. 
 

 

 



   

Oppfølgingssamtale 2 mnd etter ansettelse  

Formål 

 

Samtalens formål er en best mulig tilrettelegging og oppfølging for nytilsatte. Juridisk skal 

samtalen henspeile på faglig dyktighet, tilpasningsevne og pålitelighet (jfr. Aml. § 63). Hvis noe 

er utilfredsstillende skal tiltak for å bedre det spesifiseres i skjemaet  

Både den nyansatte og leder skal forberede samtalen med utgangspunkt i dette skjema.  

 

Medarbeider har anledning til å ta tillitsvalgte med på samtalen 
 

Navn 
Dagens dato: 

 

Dato tiltredelse: 

Arbeidstakers navn 

 

Etat / avd.: 

Stilling 

 

Fadder: 

 

Agenda 

Har arbeidstaker gjennomgått introduksjonsopplegget som forutsatt til nå? 

 

 

 

Har arbeidstaker fått den opplæring / innføring i jobben som er nødvendig? 

 

 

 

Hvilke opplæringstiltak/oppfølginger bør evt. igangsettes? 

 

 

Er arbeidsinnsatsen- og utførelsen slik som forventet?  

Faglig: 

Tilpasning til arbeid:  

Pålitelighet: 

 

Hvordan bør ovennevnte punkt evt. arbeides videre med/forbedres?  

 

 

Samtalen er avholdt den __/__- 

Arbeidstaker:     Arbeidsgiver: 

 



   

Oppfølgingssamtale 5 mnd etter ansettelse  

Hensikt 

 

Samtalens formål er en best mulig tilrettelegging og oppfølging for nytilsatte. Juridisk skal 

samtalen henspeile på faglig dyktighet, tilpasningsevne og pålitelighet (jfr. Aml. § 63). Hvis noe 

er utilfredsstillende skal tiltak for å bedre det spesifiseres i skjemaet  

Både den nyansatte og leder skal forberede samtalen med utgangspunkt i dette skjema. 

  
 

Navn 
Dagens dato: 

 

Dato tiltredelse: 

Arbeidstakers navn 

 

Etat / avd.: 

Stilling 

 

Fadder: 

 

Agenda 

Har arbeidstaker gjennomgått introduksjonsopplegget som forutsatt til nå? 

 

 

 

Har arbeidstaker fått den opplæring / innføring i jobben som er nødvendig? 

 

 

 

Er det forhold i stillingsinstruksen/annonsen/spesifisering av stillingen som er vanskelig å utføre 

pga mangel på opplæring? 

 

 

 

 

Hvilke opplæringstiltak/oppfølginger bør evt. igangsettes? 

 

 

Er arbeidsinnsatsen- og utførelsen slik som forventet?  

Faglig: 

Tilpasning til arbeid:  

Pålitelighet: 

 

Hvordan bør ovennevnte punkt evt. arbeides videre med/forbedres?  

 

 

Samtalen er avholdt den __/__- 

Arbeidstaker:     Arbeidsgiver: 
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Vedlegg 3 

Sikkerhetsinstruks bruker 
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Innledning 
Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IKT i Ibestad kommune. Instruksen gjelder 

for alle ansatte som bruker EDB-verktøy i sitt arbeid. 

Instruksen skal være lest og signert, og leveres til servicetorget for innskanning i Public 360 på 

den ansattes personalmappe. 

 

1 Bruk av Ibestad kommunes informasjonssystemer 
 Dokumenter som inneholder beskyttelsesverdige opplysninger som kan skade 

enkeltindivider, kunder eller Ibestad kommune hvis de blir kjent av uvedkommende, skal 

graderes, merkes og håndteres i henhold til rutine for informasjonshåndtering. 

 Ibestad kommunes informasjonssystemer er beregnet for jobbrelaterte formål.  

Privat bruk, f.eks. e-post og private filer tillates i begrenset omfang, så lenge det ikke 

påvirker jobbrelaterte oppgaver.  

 Ibestad kommune har i utgangspunktet ikke anledning til innsyn i privat e-post eller filer. 

Unntak gjelder hvis du er ikke-planlagt utilgjengelig i lengre tid, og virksomheten har behov 

for virksomhetsrelatert informasjon. Det er etablert en egen rutine for slikt innsyn  

(vedlegg 10). 

 Ibestad kommune har i utgangspunktet ikke anledning til innsyn i privat e-post eller filer. 

Unntak gjelder ved begrunnet mistanke om straffbare forhold eller ved sikkerhetsmessige 

behov. Det er etablert en egen rutine for slikt innsyn (vedlegg 10). 

 Utskrifter skal fjernes fra skriveren så snart utskriftsjobben er ferdig. 

 Alle lagringsmedia skal merkes iht. retningslinjer. 

 

1.1 Opplæring 

 Før du får tilgang til de aktuelle informasjonssystemene, skal du ha gjennomgått nødvendig 

opplæring. 

 Du er selv ansvarlig for å følge de regler som gjelder for bruk av de forskjellige 

informasjonssystemene og for behandling av beskyttelsesverdig informasjon i henhold til 

gjeldende regler. 

 

1.2 Brukernavn og passord 

 Du får tildelt brukernavn og førstegangs passord fra IKT sikkerhetsansvarlig. 

 Passord er strengt personlig og skal ikke oppgis til eller lånes ut til andre.  Dette er et 

personlig ansvar. 

 Velg et passord som er lett å huske men det skal ikke inneholde navn på familie-medlemmer, 

fødselsnummer eller andre opplysninger som lett lar seg knytte til brukeren. 

 Passordet skal bestå av en kombinasjon av store og små bokstaver og tall/tegn og være på 

minst 8 tegn. Siste 5 passord skal ikke gjenbrukes. 

 Dersom du har mistanke om at passordet har blitt kjent av uvedkommende, skal passordet 

byttes og hendelsen rapporteres til sikkerhetsansvarlig snarest mulig som et avvik. 

 Du skal alltid logge ut før du overlater maskinen til andre. 

1.3 Internett 

 Alle brukere med tilgang til kommuneportalen har tilgang til å benytte Internett samt sende 

og motta e-post fra sin lokale arbeidsstasjon/PC.  
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 Det er ikke tillatt å laste ned utuktig materiale, opphavsrettslig beskyttet materiale (f.eks. 

musikk, filmer og programvare) eller annet som er i strid med lovverket.   

 Tjenester for fildeling og lynmeldinger tillates ikke på grunn av sikkerhetsrisiko knyttet til 

disse tjenestene.  

 Ressurskrevende tjenester, eksempelvis radiolytting og TV/video streaming, skal begrenses 

for ikke å negativt påvirke jobbrelatert trafikk i nettet.  

 Ibestad kommune har anledning til å logge informasjon om Internett og e-post trafikk for å 

sikre alminnelig drift samt for sporing ved eventuelle sikkerhetsbrudd. 

 Det er ikke tillatt å forsøke å forbigå sikkerhetsmekanismer beskrevet i denne 

sikkerhetsinstruks, for eksempel ved å skjule ikke-tillatte tjenester gjennom andre tjenester. 

 

1.4 E-post 

 All e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom Ibestad kommunes e-post løsning. 

Det er derfor ikke tillatt å hente e-post gjennom eksterne POP tjenester eller eksterne web-

baserte e-postsystemer. 

 Dersom e-post må benyttes for overføring av beskyttelsesverdig informasjon, skal 

informasjonen sendes som kryptert vedlegg til e-post med godkjent. krypteringsprogram.  

 Brukere er selv ansvarlig for å vurdere hva som er arkivverdig e-post. 

 

1.5 Bærbar PC, nettbrett og annet portabelt utstyr 

 Kontor PC, bærbar PC, nettbrett og annet portabelt utstyr er i utgangspunktet konfigurert for 

bruk i Ibestad kommunes kommuneportal. Dette oppsettet skal ikke endres av bruker.  

 Beskyttelsesverdig informasjon skal ikke lagres på bærbar PC, PDA eller annet portabelt 

utstyr med mindre det er installert godkjente sikkerhetsløsninger (normalt med kryptert disk). 

 Bærbar PC (Jobb-PC) som benyttes som klient i kommunens nettverk, kan benyttes i 

forbindelse med jobb på reiser og hjemme. Jobb-PC skal ikke benyttes til annet enn 

jobbrelaterte oppgaver. 

 Den enkelte bruker er ansvarlig for å håndtere bærbar PC og andre enheter med informasjon i 

henhold til informasjonens klassifisering. 

 La aldri bærbar PC, PDA eller annet bærbart utstyr ligge synlig uten tilsyn. 

 

1.6 Sikkerhetskopiering 

 For å sikre at det blir tatt sikkerhetskopier, skal all jobbrelatert informasjon lagres på, 

eventuelt kopieres til et område i kommuneportalen. 

 For Jobb-PC som benyttes i forbindelse med reiser og hjemmearbeid, må oppdatering mot 

servere i kommunens nettverk gjøres regelmessig, spesielt dersom andre er avhengig av 

informasjonen. 

 Ved behov for gjenoppretting av sikkerhetskopiert informasjon, kontakt IKT 

sikkerhetsansvarlig 

1.7 Installasjon av programvare og maskinvare 

 Det skal ikke benyttes programvare som avviker fra lisensavtaler til produsenter. 

 All lisensiert programvare på maskinen skal godkjennes.  Dette gjelder både kontor PC, 

bærbar PC og nettbrett.   

 Dersom du har behov for ytterligere lisensiert programvare, ta kontakt med IKT 

sikkerhetsansvarlig.  
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 All maskinvare og lagringsmedia/harddisk skal være registrert hos driftsoperatør, dersom 

dette mangler skal IKT sikkerhetsansvarlig varsles. 

 

1.8 Modem-/bredbåndstilknytninger 

 Ekstern tilkopling mot Ibestad kommunes nettverk tillates kun etter godkjenning fra IKT 

sikkerhetsansvarlig. 

 

1.9 Hjemme-PC 

 Kunde-/brukerinformasjon eller informasjon om Ibestad kommune tillates ikke lagret på 

privat/hjemme-PC. 

 

1.10 Reparasjon, service og vedlikehold 

 Alle feil eller mistanker om feil i informasjonssystemet (både maskinvare og programvare) 

skal rapporteres til IKT-ansvarlig snarest mulig. 

 Det er kun IKT-ansvarlig som kan iverksette arbeid som utføres av eksternt personell på 

informasjonssystemer og utstyr. 

 

1.11  Håndtering av informasjon og medier  

1.11.1 Håndtering 

 Dokumenter (papir, foiler etc.) og lagringsmedia, som CD, DVD, minnepinner etc., skal 

behandles iht. retningslinjene. 

 

1.11.2 Kassering av medier 

 Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (f.eks. minnebrikker, 

backuptape etc.), skal leveres til IKT-ansvarlig for forsvarlig destruksjon. 

 

 Lagringsmedia som CD, DVD, minnepinner og disketter, etc som inneholder 

personopplysninger skal leveres til IKT-ansvarlig for destruksjon.  Øvrig klippes/brekkes i 

biter og kastes i avfall.  

 

2 Kontakt med media 
Det er kun rådmannen eller den han gir ansvaret til, som har myndighet til å uttale seg til presse 

eller andre media i forbindelse med saker som gjelder IKT-sikkerhet, sikkerhetsbrudd eller større 

hendelser. 

 

3 Personellsikkerhet 

3.1 Sikkerhetsinstruks og taushetserklæring 

Ansatte, konsulenter og vikarer skal rette seg etter “Sikkerhetsinstruks bruker” (dette 

dokumentet) og underskrive denne, samt taushetserklæring. 
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3.2 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene 

Konsekvenser for ansatte som har forårsaket brudd på sikkerhetsreglene, vil bli vurdert i hvert 

enkelt tilfelle og kan ved alvorlige brudd føre til oppsigelse/avskjed, se virksomhetens 

reglement. 

 

4 Rapportering og avvik 

4.1 Rapportering av sikkerhetsbrudd/hendelser 

Meld straks fra til sikkerhetsansvarlig dersom du oppdager sikkerhetsbrudd eller hendelser som 

kan ha betydning for sikkerheten.  

Dersom det oppdages virus/orm/trojaner på CD-rom/DVD, minnepenn e.l. skal 

sikkerhetsansvarlig varsles og lagringsmedia innleveres umiddelbart. 

4.2 Avvikshåndtering 

Avvik på denne instruks skal håndteres i henhold til avviksrutine og skal varsles til 

sikkerhetsansvarlig umiddelbart.  

 

Dersom brukere har prosjektspesifikke behov som avviker fra denne instruks, skal det sendes en 

anmodning til sikkerhetsansvarlig via avdelingsleder. 

 

5 Nødhjelp 
 

Ambulanse:  Nødnummer 113 

 

Politi:   Nødnummer 112 

 

Brann:  Nødnummer 110 

 

 

Håndslukkingsapparat CO2 og husbrannslange finnes   

 

 

 

<……………………………………………………………..> 
                                                                                    (fylles ut i enheten) 

 

 

Vann:  Meld fra til administrasjonen. 

 

Stengekran for vann er på rom  

 

 

 

<………………………………………………………….…> 
                                                                                    (fylles ut i enheten) 
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6 Underskrifter 
 

Leder: 

Jeg bekrefter med dette at jeg som leder har ansvar for at Ibestad kommunes retningslinjer for 

databruk – “Sikkerhetsinstruks bruker” m/vedlegg – er formidlet. 

 

 

 

 

Hamnvik den  _________________________________      

 

 

 

          

Navn (blokkbokstaver): ______________________      Signatur:  ________________ 

 

 

 

Medarbeider: 

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest, forstått og akseptert innholdet i “Sikkerhetsinstruks 

bruker” (dette dokumentet) m/vedlegg.  Jeg forplikter meg til å holde meg oppdatert i forhold til 

evt endringer i retningslinjer for databruk i Ibestad kommune og følge de til enhver tid gjeldende 

retningslinjene. 

 

 

 

Hamnvik den  _________________________________      

 

 

 

          

Navn (blokkbokstaver): ______________________      Signatur:  ________________ 

 

 

 

 

Stilling: ____________________________ 
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7 Klassifisering av informasjon 
 

Dette dokument er et tillegg til “Sikkerhetsinstruks bruker”. 

 

Klassifisering av informasjon 
Informasjon som behandles i Farsund kommune har forskjellig beskyttelsesbehov og er delvis 

regulert av lovverk. For at brukere skal kunne vite hvordan man skal håndtere informasjonen, gis 

det i dette dokumentet definisjon av ulike typer informasjon, samt en tabell som viser hvordan 

den enkelte informasjon skal håndteres.  

 

 

Følgende beskyttelsesgrader benyttes for klassifisering av informasjon: 

Beskyttelses-
grad 

Beskrivelse 

ÅPEN 

 
Åpen informasjon er informasjon som er åpent tilgjengelig for alle og trenger ikke 

merkes med beskyttelsesgrad. 
 

UNNTATT  
PUBLISERING 

 
Alle dokumenter som ikke er unntatt etter offentlighetsloven må vurderes. 
Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger er automatisk unntatt 
publisering.  
 
Dokumenter som har personopplysninger av ulik art er bl.a. dokumenter som gjelder: 
 

 Ansettelsesforhold / personalsaker 

 Lønn 

 Fødsels- og personnummer 

 Personlig bankkontonummer 

 Søknader fra enkeltpersoner (da disse oftest vil inneholde personnummer) 

 Beskrivelse en persons handlinger, adferd eller oppholdssted 

 Elevlister 

 Barnehagelister 
 
 

UNNTATT  
OFFENTLIGHET 

 
Unntatt offentlighet .  Man skal alltid henvise til hvilken paragraf dokumentet unntas 
etter. 
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Rutiner for informasjonshåndtering 
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1: Merking 

Dokumenter / informasjon skal være merket med beskyttelsesgrad.  x x 

Dokumentet / informasjonen skal merkes med hvilken bestemmelse som gir 
hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet. 

  x 

2: Kopiering 

Dokumenter skal bare kopieres til personer som har autorisasjon for graderingen.   x 

3: Oppbevaring 

Ethvert tap eller kompromittering av beskyttelsesverdige dokumenter skal meldes 
til nærmeste linjeleder. 

  x 

Lagres på sikkert område på filsystem hvor kun den/de som skal ha 
informasjonen har tilgang 

  x 

Forhindre innsyn fra utenforstående   x 

Skal være nedlåst når ikke under oppsyn   x 

      Utskrifter 

Utskrifter skal hentes umiddelbart fra skrivere slik at konfidensialitet (”Need to 
know”) i saksbehandlingen opprettholdes  

  x 

      På reise/hjemme 

Dokumenter/elektroniske medier skal oppbevares under oppsyn av den ansatte 
eller avlåst 

  x 

Lagres kryptert på bærbar PC, eller annet portabelt utstyr    x 

4: Forsendelse/elektronisk håndtering 

Fysiske dokumenter (papir) sendes i posten i lukket konvolutt x x x 

Internpost i sirkulasjonskonvolutter (kan åpnes av servicetorget) x x  

Internpost i lukket konvolutt (merket med personnavn = åpnes ikke av arkivet)   x 

Skal ikke overføres som e-post    x 

Sendes som kryptert fil / kryptert vedlegg til e-post  
Sørg for å få kvittering fra mottaker om at e-posten er mottatt. 

  X 

Kan sendes som ordinær e-post x x  

Tillatt å sende på telefax x x  

Informasjonen skal ikke kommuniseres på steder hvor samtale kan overhøres av 
utenforstående. 

  X 

5: Journalføring 

Føres i Public 360 (ved mottak / forsendelse) 
Husk beskyttelsesgrad 

x x x 

6: Makulering av dokumenter 

Papir må makuleres    x 

Papir kan kastes i papiravfall / avfall x x  

7: Håndtering av datalagringsmedia 

Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (for eksempel 
minnebrikker, backuptape etc.), skal leveres til IKT-kontoret for forsvarlig 
destruksjon. 

X x x 

Lagringsmedia som CD, DVD og floppy-disker leveres til IKT-kontoret for 
destruksjon 

  x 

Lagringsmedia som CD, DVD og floppy-disker klippes/brekkes i biter og kastes i 
avfall. 

X x  

      Reparasjon/Service 

      Melding gis IKT-ansvarlig    

 

Referanser 

1. Personopplysningsloven m. forskrifter 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html 

2. Sikkerhetsinstruks brukere for Ibestad kommune (vedlegg 3) 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html


IBESTAD KOMMUNE 

 

 
 

Referat fra drøftingsmøte 

 
 

Dato: 10.09.2018 kl. 13:00 – 14:30 

Sted:   Ibestad kommune – Kommunestyresalen 

 

Til stede:   

Fra administrasjonen:  Ass. rådmann/personalsjef Roald Pedersen. 

      

Fra Fagforbundet:  Monica Simonsen 

Fra Delta:   Ikke møtt 

Fra Utdanningsforbundet: Ikke møtt 

Fra Sykepleierforbundet: Ikke møtt 

Fra FO    Ellen Skog Johansen (for Solbjørg Hind) 

 

Møteleder og referent: Roald Pedersen 

 

Saker til drøfting: 

 

1. Revisjon av fleksitidsreglement. 
Det er enighet om at fleksitidsreglementet videreføres med foreslåtte endringer. 

 

2. Revisjon av flyttereglement. 

Det er enighet om at reglement for flyttegodtgjørelse videreføres uendret. 

 

3. Revisjon av Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune 
Det er enighet om at Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune videreføres med 

foreslåtte endringer.  En skrivefeil i første linje pkt. 1 rettes opp. 

 

 

 

Vedlegg til referatet: 

1. Fleksitidsreglement 

2. Reglement for flyttegodtgjørelse 

3. Introduksjonsplan for nyansatte i Ibestad kommune 

 

 

 

__________________ 

     Roald Pedersen  

 referent          
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