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Q KOMPENASJON FOR REISETID PÅ TJENESTEREISER

KOMMUNALT ANSATTE 

Henvisning til lovverk: 

Hovedtariffavtalens kap. 1§4, pkt. 4.7: "Arbeidstaker som pålegges å reise utenom 

ordinær Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre - 21.12.2010 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kåfjord kommunestyre godkjenner protokoll av 14.09.10 fra det administrative 

forhandlingsutvalget vedr kompensasjon for reisetid på tjenestereiser for samtlige arbeidstakere 

i Kåfjord kommune. Virkningsdato: 14.09.10. 

arbeidstid inngår avtale med arbeidsgiver om godtgjøring/avspasering av denne reisetiden". 

Rådmannens innstilling 

Kåfjord kommunestyre godkjenner protokoll av 14.09.10 fra det administrative 

forhandlingsutvalget vedr kompensasjon for reisetid på tjenestereiser for samtlige arbeidstakere 

i Kåfjord kommune. Virkningsdato: 14.09.10. 

Saksopplysninger 

I hht. K-sak 66/91 har Kåfjord kommune kompensert reisetid utenom ordinær arbeidstid med 15 

minutter pr. time på hverdager, og 30 minutter pr. time for reiser på lør - og søndager. 

Reisetiden for lærerne i Kåfjord kommune har imidlertid vært regulert av statens reiseregulativ 

og de har fått kompensert reisetiden time for time (1 : 1 ). 



Arbeidstakerorganisasjonene i Kåfjord fremmet felles krav om forhandling om lokal særavtale 

ang. reisetid til/fra møter og kurs med hjemmel i hovedtariffavtalens kap. 1, § 4, pkt. 4.7. 

Forhandlingene ble gjennomført den 14. september d.å .. Administrasjonen i Kåfjord har ikke 

tatt delegert avgjørelsesmyndighet i saker som omhandler arbeidstid, jfr. delegerings

reglementets pkt 9.3, siste avsnitt. Saken må derfor sendes Kåfjord kommunestyre for endelig 

avgjørelse. 

Vurdering 

Retningslinjene for kompensasjon for reisetid har ikke vært regulert siden 1991. I samme 

periode har ansatte i Kåfjord blitt behandlet forskjellig avhengig av hvilken stillingskategori de 

tilhører. 
Hovedtariffavtalens bestemmelser gir adgang til å inngå individuelle avtaler med enkeltansatte i 

forkant av hver reise. Arbeidsgiver og ansatte kan inngå avtale om passende 

godtgjøring/avspasering for enkeltreiser. Det er ingen sentrale føringer for omfanget av 

godtgjøringen/avspaseringen. Dette gir grobunn for ulik behandling og store variasjoner. 

Det mest hensiktsmessige vil være å ha en felles praksis for alle ansatte, der alle parter er kjent 0 
med retningslinjene. 

I forkant av forhandlingene foretok administrasjonen en kartlegging av nabokommunenes 

kompensasjon av reisetid utenom ordinær arbeidstid. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, 

Lyngen og Storfjord gir avspasering time for time, men det kan inngås avtaler om utbetaling i 
særskilte tilfeller. 

I hht. praksis i Kåfjord kommune skal alle reiser godkjennes av nærmeste overordnede, og 

forventet reisetid skal dokumenteres og godtgjøring avklares med leder før reisen inntreffer. 

I særskilte tilfeller kan leder omregne reisetiden til timelønn som utbetales. Den inngåtte 

protokollen omfatter samtlige arbeidstakere i Kåfjord kommune. 
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Til stede: 

Fra Kåfjord kommune: Einar Pedersen 
Anita Lervoll 

Fra Delta: Lars Morten Gundersen 
Fagf orbuncle/SL: Nils Olav J;.arsen 
NSF: Lill Kristin Berg (forfall) 
Utdanningsforb. Arve Keilen 

Vi viser til HTA kap. I,§ 4, pkt. 4.7: 
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År. 2010, tirsdag den 14.09., ble det 
gjennomført forhandlinger mellom 
Kåfjord kommune og Delta, 
Fagforbundet, NSF, SL og 
Utdanningsforbundet etter HTA 
Kap. 1, § 4, pkt. 4.7. 
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"Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale med 
arbeidsgiver om godtgjøring/avspasering av denne reisetiden". 

Kåfjord kommunestyre har i sak 66/91 vedtatt at reisetid blir kompensert med 15 minutter 
plusstid hver time for reiser uteri.om ordinær arbeidstid. Lederne har vært unntatt fra denne 
bestemmelsen. · . 
Fagorganisasjonene har sendt et telleskrav om forhandlinger ang. kompensasjon for reis~tid . 

Det ble inngått følgende protokoll: 
I Kåfjord kommune kompenseres reisetid til/fra møter og kurs på følgende måte: 
- For pålagte reiser gis avspasering time for time for reisetid utenom ordinær arbeidstid. Det 

utbetales ikke ti.legg for ubekvem arbeidstid for reisetiden. 
- Det gis ikke kompensasjon for reisetid mellom kl. ·22.00 og kl. 06.00 der det gis 

kompensasjon i form av nattillegg. 
- For beregning av avspasering~d må forventet reisetid dokumenteres i hht. oppsatt timeplan, 

og godtgjøringen avklares med leder før ~eisen inntreffer . 
. Arbeidsgiver (leder) kan ~mregne reisetiden til timelønn som utbetales i særskilte tilfeller. 
- Protokollen omfatter Samtlige arbeids~ere· i Kåfjord kommune. 

Protokollen godkjennes av arbeidstakerorganisasjonene og anbefales yedtatt av Kåfjord . 
· kommune. 
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