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ETISKE RETNINGSLINJER FOR ØVRE 

ROMERIKE BRANN OG REDNING 

 
   

KAPITTEL 1: VERDIGRUNNLAG OG FORMÅL 
 

Øvre Romerike brann og redning IKS legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Både styret og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.  

 

Ansatte skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til selskapet og 

dermed selskapets omdømme.  

 

Selskapets etiske retningslinjer skal være et uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for ansatte og styret i 

Øvre Romerike brann og redning IKS. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og alle skal ta avstand 

fra - og bekjempe - uetisk praksis. Særlig gjelder dette hvis handlingene krenker noens rettsvern eller tilgodeser 

noen på en uberettiget måte.  

 

 

KAPITTEL 2: VIRKEOMRÅDE 

 

Retningslinjene gjelder for ansatte i Øvre Romerike brann og redning IKS, samt representanter i selskapets 

styre.  

 

Som ansatt vil en representere Øvre Romerike brann og redning IKS i ulike roller; som tjenesteyter i møte med 

bruker, som utøver av forvaltningsmyndighet og som forvalter av økonomiske ressurser bl.a. i møte med 

leverandører. Dette reglementet gjelder for alle rollene en ansatt opptrer i på vegne av Øvre Romerike brann og 

redning IKS.  

 

 

KAPITTEL 3: LOJALITET 
 

Ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å effektuere 

avgjørelser og pålegg fra overordnede. Dette medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig 

eller uetisk.  

 

Ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre 

arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller 

begrense tapet eller skaden.  

 

Ansatte plikter å bruke å ta vare på selskapets ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke 

misbruke eller sløse med selskapets midler. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det 

en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. 

 

 

KAPITTEL 4: TILLIT TIL SELSKAPETS VIRKSOMHET 

 

Ansatte og styret i Øvre Romerike brann og redning IKS skal ikke benytte sin stilling til å oppnå private fordeler 

i kontakt med andre.  

 

4.1 - Forbud mot gaver og andre fordeler 

Ansatte og styret i Øvre Romerike brann og redning IKS må for seg selv eller andre ikke motta gaver, 

provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen 

er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommende sine tjenstlige handlinger. Dette omfatter også 

særlig gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.  
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Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Øvre Romerike brann og redning IKS å gi avkall 

på gaver og testamentariske gaver fra brukere av selskapets tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke 

tjenesteytelsen. Dersom medarbeideren er i tvil, avklares dette med selskapets øverste leder. 

 

Ved tilbud om gaver o.l. som i pris eller på annen måte åpenbart har til formål å påvirke beslutningsprosessen, 

kan selskapet vedta og «utelukke» vedkommende firma for kortere eller lengre tidsrom.   

Særlig gjelder dette forhold av en slik art at de omfattes av bestemmelsene om korrupsjon eller 

påvirkningshandel.   

 

Med korrupsjon menes for seg eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i 

anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv 

eller oppdrag.  

Med påvirkningshandel menes for seg eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel 

for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller gi eller tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke 

utføringen av stilling, verv eller oppdrag. I slike tilfeller skal nærmeste overordnede kontaktes.  

 

4.2 - Representasjon 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon, samarbeidsforhold og informasjonsutveksling er akseptabelt. 

Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi 

andre grunn til å tro det. 

 

4.3 - Habilitet og andre interessekonflikter 

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Øvre Romerike brann og redning IKS er bundet 

av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik 

at man kan fritas fra videre befatning med saken. Styret har samme plikt i forhold til leder av organet. Ved tvil 

om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for ansvarlig leder.  

 

Styret og ansatte skal i størst mulig grad unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom 

selskapets interesser og personlige interesser, skape tvil om selskapets upartiskhet eller svekke den allmenne 

tilliten til selskapet. Dette gjelder særlig tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i 

behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.  

 

4.4 - Bruk av arbeidsgivers utstyr privat 

Bruk av selskapets maskiner, biler og annet utstyr til privat formål skal ikke forekomme. Unntaket fra 

bestemmelsene skal bare skje etter avtale med ansvarlig leder og i samsvar med fastsatte retningslinjer. 

 

4.5 - Bruk av bilder/tekst/selskapets logo på sosiale medier og andre private sammenhenger  
Målet med retningslinjene er at ingen – ansatte eller andre – skal utsettes for noe som er eller oppfattes som 

sårende eller krenkende, både i jobbsammenheng og private sammenhenger. Bruk av bilder eller selskapets logo 

skal ikke benyttes til økonomisk eller personlig vinning.  

 

Bilder fra reelle hendelser eller kommentarer fra reelle hendelser skal ikke forekomme. Dette gjelder også bilder 

som har vært publisert i pressen. Pressen har plikt til å omtale nyheter og den som rammes av brann eller ulykke 

kan ikke forby bilder av hendelsen i media. Ansatte skal også være varsomme med kommentarer på nettsteder 

knyttet til produkter, saker/hendelser internt i selskapet og eksternt i samfunnet og bilder publisert av andre 

aktører, etater og kollegaer. 

 

Bilder fra øvelser, både internt og eksternt, kan publiseres på selskapets nettsider av ansvarlig redaktør jfr. 

gjeldende lovverk. I private sammenhenger kan slike bilder brukes under forutsetning av at alle personer som er 

avbildet har gitt tillatelse til dette før publisering skjer. Slik tillatelse skal bekreftes skriftlig og i samråd med 

ansvarlig leder. 

 

4.6 - Nødnett-terminaler 

Alle bærere av nødnett-terminaler skal påse at i normaldrift skal nødnettradio settes i stille funksjon, jfr. 

taushetsplikt og regler for bruk av sambandsutstyr. 

 

 

KAPITTEL 5: ÅPENHET  
 

5.1 - Offentlighet 

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med selskapets 

virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan selskapet skjøtter sine oppgaver.  
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5.2 - Aktiv opplysningsplikt 

Øvre Romerike brann og redning IKS har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte skal alltid gi korrekte og 

tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen 

sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for 

behandling av saken. Opplysningsplikten er ikke å forstå som opphevelse av den generelle taushetsplikten den 

ansatte er forpliktet til å overholde. 

 

5.3 - Taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i selskapet, må respekteres og ikke 

brukes til personlig vinning, jfr. reglene om taushetsplikt. 

 

Ansatte og styrets medlemmer skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger. Dette 

gjelder bl.a. overfor tidligere kolleger, og spesielt dersom de representerer en partsinteresse i forhold hvor 

selskapet er beslutningsmyndighet, eller er ansatt i virksomhet som er i et samhandlings- eller 

forhandlingsforhold til eierkommunene.   

 

5.4 - Ansattes ytringsfrihet 

Ansatte i Øvre Romerike brann og redning IKS kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre 

borgere kan selskapets medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. 

 

5.5 - Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten  

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres.  

Arbeidstaker har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.  

Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstakere som ikke blir hørt ved å ta opp 

saker internt (linjen eller verneombud) kan gjøre sine synspunkter kjent for offentligheten.   

 

Øvre Romerike brann og redning IKS har utarbeidet retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i 

virksomheten. Gjengjeldelse i form av negative sanksjoner mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 

retningslinjene, skal ikke forekomme.  

 

 

KAPITTEL 6: LEDERANSVAR 

 

Ledere i Øvre Romerike brann og redning IKS skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som 

ivaretar selskapets verdigrunnlag og etiske regler. 

 

 

KAPITTEL 7: PERSONLIG ANSVAR  
 

Ansatte og styrets medlemmer i Øvre Romerike brann og redning IKS har et personlig og selvstendig ansvar for 

å følge selskapets etiske regler. Selskapets ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller 

medfører brudd på de etiske regler.  

 

Medarbeidere som er i tvil om hvordan de skal forholde seg eller fortolke disse retningslinjene, har et selvstendig 

ansvar for å ta saken opp med ansvarlig leder. 

 

Brudd på de etiske reglene er å betrakte som brudd på arbeidsavtalen og kan bli møtt med tjenestemessig 

reaksjoner og medføre konsekvenser for arbeidsforholdet. 

 

 

KAPITTEL 8: NATUR OG MILJØ 

 
Selskapet er opptatt av å ivareta natur og miljø på generelt grunnlag. Behandlingen av avfall kan gi utslipp av 

klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen er 

det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Selskapet foretar kildesortering av avfall. Farlig avfall som 

inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i 

naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Selskapet deklarerer og leverer farlig avfall til 

godkjente mottak. Miljødirektoratet gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall. Selskapet 

håndterer avfall og miljøfarlige stoffer etter angitte regler fra Miljødirektoratet.  
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KAPITTEL 9: INTERNKONTROLL 

 
Selskapets internkontroll skal sikre oppfyllelse av krav fastsatt i loven og forskrifter. Selskapets 

internkontrollsystem skal etter internkontrollforskriften inneholde selskapets mål for miljø- og 

sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av virksomhetens organisering og rutiner/prosedyrer for selskapets lover og 

forskrifter, samt en beskrivelse av oppdatering av internkontrollsystemet. 
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PERSONALREGLEMENT FOR ØVRE 

ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS 
 

 

OMRÅDE - DEFINISJONER 
Dette reglementet gjelder alle arbeidstakere som mottar lønn av Øvre Romerike Brann og Redning IKS.  

 

 

KAPITTEL 1: TILSETTINGER 
 

Opprettelse, inndragning og omgjøring av stillinger 

Styret vedtar å opprette og inndra stillinger jfr. Selskapsavtalen. 

 

Tilsettingsmyndighet 

• Styret ansetter brannsjef. 

• Brannsjef har tilsettingsmyndighet i alle andre stillinger. 

• Tilsettingsprosessen bistås av den avdelingsleder som blir overordnet den som skal tilsettes, samt 

personalrådgiver og tillitsvalgt.  

 

Fremgangsmåte ved tilsettinger 

Før stillingen kunngjøres ledig, skal spørsmålet om muligheter for inndragning, omgjøring av stillingen eller 

fortrinnsrett være vurdert av vedkommende avdelingssjef. Dersom konklusjonen går ut på å inndra en etablert 

stilling, skal saken forelegges styret, etter at den tillitsvalgte har uttalt seg. Ved ledig fast stilling skal denne lyses 

ut eksternt, med mindre annet er drøftet med tillitsvalgte.  

 

Kunngjøring 

Når brannsjefen har fattet vedtak om at en stilling skal besettes, skal avdelingssjef i samarbeid med 

personalrådgiver utarbeide en utlysning. Utlysningsteksten skal drøftes med tillitsvalgt. Alle stillinger skal i 

hovedsak kunngjøres offentlig, iht rutiner i ØRU-kommunene.  

 

Innstilling og intervjuer 

Ved søknadsfristens utløp registreres alle søknadene i søkerliste innen 5 virkedager etter utløp av søknadsfrist.   

Tillitsvalgte skal inviteres til og delta på intervjuene. Intervjupanelet utarbeider en innstilling som forelegges 

brannsjefen for endelig tilsetting og protokollføres. 

 

Tilsetting 

Når vedtaket om tilsetting er fattet, skal arbeidstakeren få tilsendt tilbud om stilling, og arbeidsavtale utstedes i 2 

eksemplarer. Det utstedes også skjema i forhold til taushetsplikt som skal signeres.    

 

Vilkår for tilsetting 

For alle stillinger gjelder en prøvetid på 6 måneder. Ved eksterne ansettelser gjelder gjensidig oppsigelses 

frist på 14 dager i prøvetiden. 

 

Ved tilsetting i stilling der dette kreves, må det legges fram uttømmende politiattest/vandelsattest etter Brann- og 

eksplosjonvernloven § 18. 

 

Oppfølging i prøvetiden er avdelingssjefens ansvar, med bistand fra personalrådgiver. 

 

Spesielle krav ved tilsetting som brannkonstabel i beredskapsavdelingen. 

 

Ansiennitet 

Ansiennitetsbestemmelsen gjelder for alle arbeidstakere som lønnes etter Hovedtariffavtalen. 

 

Fastsetting av lønnsansiennitet behandles iht. Hovedtariffavtalen. Lønnsansiennitet skal fastsettes ved tilsetting 

og ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden. Lønnsansienniteten beregnes ut i fra dokumenterte 

ansettelsesforhold (attester). I de tilfeller der dokumentasjon blir levert etter tilsetting, gjelder ny ansiennitet fra 

det tidspunkt dokumentasjonen er levert. 

 

Taushetsplikt 

Alle arbeidstakere har taushetsplikt om opplysninger de får i sitt arbeide, med mindre det ved lov, reglement 

eller vedtak er gitt andre bestemmelser, jf Forvaltningslovens § 13.  
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Inhabilitet 

Søkere som er i nære relasjoner med tilsatte leder i Øvre Romerike Brann og Redning IKS kan gjøre 

saksbehandler/leder inhabil, jfr. Forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Relasjonsforhold 

Dersom to ansatte innenfor selskapet inngår et parforhold, eller er et nært familiemedlem, kan dette som 

hovedregel få konsekvenser for arbeidsforholdet til en eller begge de involverte.  

 

Unntak fra denne bestemmelsen kan gjøres der hensynet til virksomheten tilsier det. Brannsjefen treffer 

avgjørelse i slike saker etter drøfting med tillitsvalgt.  

 

 

KAPITTEL 2: RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE 

 
Enhver nytilsatt stiller med forventninger til ny stilling, arbeidskolleger og arbeidsoppgaver. En vellykket 

introduksjon forutsetter at den nytilsatte og arbeidsgiver kjenner hverandres forventinger. Kommunikasjon og 

informasjon må gå begge veier. Enhver nytilsatt er en viktig ressurs for Øvre Romerike Brann og Redning IKS. 

Det er av stor betydning at ledelse og kollegaer har kjennskap til den kompetanse og erfaring den nytilsatte 

bringer med seg. For arbeidsgiver er det vesentlig å få tilbakemelding om hvordan nytilsatte opplever kulturen 

og miljøet på arbeidsplassen. Som nytilsatt kan arbeidstaker gi nye impulser og tilbakemelding på forhold i 

«hus-kulturen» i organisasjonen, som de opplever som positive eller negative. 

 

Før tiltredelse 

• Sørge for at forholdene er lagt til rette på arbeidsplassen med hensyn til arbeidstøy, utstyr, verktøy o.l. 

• Legge opp nødvendige opplæringstiltak. 

• Klargjøre hvilket arbeid den nyansatte skal begynne med. 

• Velge ut fadder. 

• Informere om den nyansattes ankomstdag m.v. 

 

Ved tiltredelse 

• Utlevere eventuelt orienteringsmateriell  

• Utlevere personalhåndboka og opplæringsplan 

• Informere den ansatte ved behov om: 

- ØRBs organisasjon og oppgaver 

- Generelle reglement 

- Kurs- og opplæring 

- Verne- og miljøarbeidet 

- Informasjon v/arbeidstakerorganisasjon 

• Gi orientering om: 

- Utbetaling av lønn 

- Eventuelt arbeidsreglement 

- Det arbeidet den nyansatte skal ha 

- Melding om fravær 

- Arbeidstid/spisetid 

- Opptreden på arbeidsplassen 

- Taushetsplikt 

 

Etter tiltredelsen skal ansvarlig leder; 

• Ha jevnlig kontakt med den nyansatte, både ved personlig samtale og gjennom kontaktkollegaen. 

• Sørge for at det blir gjennomført prøvetidssamtale etter 2 mnd. og 5 mnd. 

 

Prøvetid 

I Øvre Romerike Brann og Redning IKS gjelder en prøvetid på 6 måneder ved fast ansettelse. Dette fremgår av 

arbeidskontrakten. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager. I løpet av de 6 første måneder 

skal det avholdes prøvetidssamtaler mellom arbeidstaker og ansvarlig leder. Samtalen konkluderes skriftlig med 

eventuelle korreksjoner og forbedringer ansvarlig leder og den nytilsatte blir enige om. Konklusjonen fra møtet 

formidles til brannsjef og personalrådgiver. 

 

Prøvetiden kan forlenges dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Arbeidsgiver kan 

forlenge den avtalte prøvetiden med den periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelsen kan bare skje 

når arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen. Skriftlig avtale inngås med forlengelse av 

perioden, jfr. AML § 15-6, 4.ledd. 
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Det er mulig å vurdere avvikling/oppsigelse av arbeidsforholdet i prøvetiden, jfr. bestemmelsene i AML § 15-6. I 

slike tilfeller må brannsjef og personalrådgiver bringes inn i saken.  

 

Medarbeidersamtale 

Ansvarlig leder skal gjennomføre medarbeidersamtale med sine ansatte i løpet av året. Ved medarbeidersamtale 

skal til enhver tid gjeldene skjema benyttes.  

 

 

KAPITTEL 3: OPPSIGELSE, AVSKJED, SUSPENSJON OG BEGJÆRING OM TILTALE 

OG STRAFF 
 

Arbeidstakers oppsigelse 

Arbeidstakeren kan si opp sin stilling med frister som fastsatt i Arbeidsmiljølovens bestemmelser eller gjeldende 

tariffavtale. Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet 

og ikke fra den 1. i påfølgende måned. 

 

For arbeidstakere som er tilsatt med en prøvetid på inntil 6 måneder er oppsigelsesfristen 14 dager. 

 

Arbeidsavtaler som er inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, opphører uten 

oppsigelse ved tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Arbeidsgiver bør gi arbeidstaker 

melding om at arbeidsavtalen utløper. 

Dersom en arbeidstaker har vært tilsatt i mer enn 1 år, skal arbeidsgiver gi den ansatte skriftlig varsel om 

tidspunktet for fratreden senest 1 måned før fratredelsestidspunktet, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 

Ved eventuell oppsigelse før den midlertidige arbeidsavtalen opphører, gjelder følgende frister: 

 14 dager for arbeid av inntil 2 måneders varighet 

 1 måned for arbeid av lengre varighet. 

 

Oppsigelsen skal være skriftlig. 

 

Sluttsamtale 

Før fratredelse skal det holdes en sluttsamtale med arbeidstaker. Dette for å dra nytte av de erfaringer og 

kompetanse vedkommende har, som kan bidra til å utvikle organisasjonen videre. 

En sluttsamtale er ment å være et verktøy for ledere til å kunne innhente verdifull informasjon om 

forbedringsområder, men også for å avdekke positive faktorer i arbeidsmiljøet – på arbeidsplassen. Slik 

informasjon skal i utgangspunktet komme frem gjennom regelmessig kommunikasjon mellom leder og ansatt.  

 

Arbeidsgivers oppsigelse 

Grunnvilkårene for oppsigelse finner vi i Arbeidsmiljøloven.  

 

Advarsel 

Dersom det er behov for å gi den ansatte tilrettevisning/advarsel følges arbeidsmiljølovens bestemmelser.   

 

Oppsigelse 

Brannsjefen meddeler oppsigelse. Oppsigelsen skal være saklig begrunnet i ØRBs virksomhet eller i 

arbeidstakerens forhold.  

 

Før oppsigelse må arbeidstaker bli informert og omplasseringsmuligheter må ha vært vurdert. Der hvor 

grunnlaget for oppsigelse er samarbeids-/tilpasningsproblemer er det av stor betydning at arbeidsgiver aktivt og 

positivt har forsøkt å løse problemer før vedtak om oppsigelse fattes. Skriftlig begrunnet advarsel med svarfrist 

skal gis i rimelig tid før vedtak om oppsigelse fattes. 

 

Avskjed 

Det er brannsjefen som har rett til å meddele avskjed og suspensjon. 

 

Brannsjefen kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratredelse dersom denne har gjort seg 

skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

 

Brannsjefen kan avskjedige en arbeidstaker som – til tross for skriftlig irettesettelse eller skriftlig advarsel – viser 

vesentlig forsømmelighet eller gjør seg skyldig i grov uaktsomhet i tjenesten. 

 

Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, reise 

søksmål, og hvilke frister som gjelder jfr. Arbeidsmiljøloven § 15 og Forvaltningslovens bestemmelser. 
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Ved avskjed er hovedregelen at den tilsatte ikke har krav på å fortsette i stillingen slik som ved oppsigelse. Dette 

gjelder selv om det pågår forhandlinger eller domstolsbehandling. Avskjed medfører dessuten stans i 

lønnsutbetaling og utmelding av pensjonsordning. Ved avskjed gjelder de samme formkrav som ved oppsigelse. 

 

Suspensjon 

Med suspensjon forstår en vanligvis at en arbeidstaker midlertidig fjernes fra stillingen uten at arbeidsforholdet 

opphører. Suspensjon bør ikke benyttes dersom det er mer nærliggende å gå rett på sak og foreta avskjed. 

 

Mens spørsmålet om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. 

Betingelsene for å foreta suspensjon er at det er nødvendig av hensyn til tjenestens art at arbeidstakeren straks 

blir fjernet fra sin nåværende stilling, og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter 

arbeidsmiljølovens bestemmelser er tilstede. 

 

Arbeidstaker har krav på å få beholde lønn inntil vedtak om avskjed er truffet. 

 

Før arbeidsgiver fatter beslutning om suspensjon, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med 

arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. 

 

Begjæring om tiltale og straff 

Hvis det kan antas at en arbeidstaker har forøvet straffbar handling mot ØRB, skal forholdet straks 

innberettes (eventuelt med nærmere utredning senere) til brannsjefen. Etter å ha innhentet uttalelse fra 

ledergruppen og styret, avgjør han i samråd med leder av styret om anmeldelse til 

påtalemyndigheten skal finne sted, jfr. Straffelovens § 79, 5 ledd. 

 

 
KAPITTEL 4: ARBEIDSTID  

 
Arbeidstid 

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. 

Arbeidstakerens arbeidstid og hviletid skal være i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kapittel 10 

og regler fastsatt i HTA kapittel 1 eller andre tariffavtaler.  

 

Arbeidstid for dagpersonell, Hovedtariffavtalens pkt. 4.2. 

 Arbeidstid for dagpersonell er 37,5 timers uke inkl. betalt spisepause.  

Normalarbeidstid fra kl.0800-15.30.  

 Det tilstås fri jul og nyttårsaften og normalarbeidstiden er fra kl.10-14 i romjula. Tas feriedag mellom 

jul og nyttår, regnes hver av dagene som en hel dag. 

              

Arbeidstid for turnuspersonell 

 Arbeidstiden for turnuspersonell skal følge den til enhver tid gjeldende turnus- og dagsplan. 

 

Fleksitid: 

Bestemmelsene gjelder for ledergruppa, stab, forebyggende personell, feiermester og dagtidspersonell 

beredskap. Feierne gis begrenset fleksitidsordning.  

 

Alle som har fleksitidsordning skal benytte elektronisk stempling.  

 

Kjernetid og arbeidstid 

Med kjernetid menes den tiden alle må være i tjeneste. 

Med arbeidstid (normaltid) menes det tidsrom da arbeidstakerne kan være i tjeneste der ankomst og sluttid kan 

variere fra dag til dag, dersom tjenesten tillater det. Dette skal ikke tolkes som forskjøvet arbeidstid. 

 

 Normal arbeidstid er kl. 08.00 – 15.30 

 Kjernetid der alle skal være i tjeneste, fra kl. 09.00 - 14.00 

 Fleksitid er fra kl. 07.00 - 08.00 og 15.30 - 20.00 

 

For feierne: 

 Normal arbeidstid er kl. 08.00 – 15.30 

 Telefontid er fra kl 08.00 – 08.30 

 Fleksitid er fra kl. 07.45 – 08.00. Fra kl. 15.30 – 18.00, etter nærmere fastsatt arbeidsplan utarbeidet av 

avdelingssjef for arbeid utover kl. 15.30 mandag til fredag. Opparbeidede timer overføres til timebank for 

avspasering etter avtale med avdelingssjef. 
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Plusstid/minustid 

Brannsjef og avdelingssjef 

Det settes et øvre tall for antall timer som kan opparbeides for avdelingssjef til 75 timer. For minustid gjelder det 

inntil 10 minustimer. Ved årsskiftet vil overskytende timer bli strøket og det gis ikke anledning for utbetaling i 

kroner med mindre det i forkant er avtalt med brannsjef for fleksitid som er opparbeidet ved ekstraordinære 

arbeidsoppgaver som er gjennomført på fleksitid ved avdelingen utover 75 timer.  

 

Øvrig dagtidspersonell 

Det settes et øvre antall timer som kan opparbeides til 60 plusstimer. Har man passert 60 plusstimer, vil 

overskytende timer automatisk bli strøket ved overgang til nytt år. Det gis ikke anledning til å få overskytende 

timer utbetalt i kroner med mindre det i forkant er avtalt med nærmeste leder for ekstraordinære arbeidsoppgaver 

som er gjennomført på fleksitid utover 60 timer. Ved arbeid utover arbeidstiden, gjelder overtidsreglementet, 

hvor arbeidet må være pålagt fra arbeidsgiver.  

 

For alle ansatte med fleksitidsordning vil det ved mer enn 10 minustimer ved overgang til ny måned utløse trekk 

i lønn.  

 

Arbeidsgiver skal så langt som mulig tilrettelegge for avspasering av fleksitid. All avspasering skal avtales med 

ansvarlig leder. Ansvarlig leder kan pålegge den ansatte å avspasere opparbeidet fleksitid.  

 

Overtidsarbeid 

Overtid skal være pålagt, og arbeidsgiver må forsikre seg om at vilkårene for å igangsette overtidsarbeid er 

tilstede, jf AML §10-6 og HTA §6 pkt. 6.2, og kan ikke gjennomføres som en fast ordning. 

 

Overtidsgodtgjøring ytes til arbeidstakere etter gjeldende hovedtariffavtale. 

 

Overtid kan avspaseres etter avtale med ansvarlig leder. Det er kun klokketimene som kan avspaseres. Det er 

ikke anledning til å avspasere 1,5 time for hver arbeidet time 50 % overtid eller 2 timers avspasering for hver 

arbeidet time 100 % etc. Overtidstillegget skal utbetales. Man kan ikke samle opp mer overtid for avspasering 

om gangen enn tilsvarende en ukes arbeid dvs. 37,5t for dagtid personell og 42t for de på turnus.  

Overtid utbetales etter gjeldende tariffavtale.  Timelister og kjørebøker føres fortløpende, og senest innen 3 

måneder.  

 

Biarbeidsgivere/ekstraarbeid 

Ingen arbeidstaker kan ha bierverv/ annet arbeid som juridisk eller etisk kan komme i konflikt med 

arbeidsforholdet i ØRB, jfr. Forvaltningsloven § 13 og etiske retningslinjer. Arbeidstakere som ønsker bierverv, 

skal søke brannsjefen om dette. 

 

KAPITTEL 5: LØNN 
 

Utbetaling av lønn 

Alle utbetalinger som er oppgavepliktig/skattepliktig skal utbetales over lønnssystemet. 

Utbetaling av lønn skjer den 12. i hver måned eller nærmeste forestående virkedag.  

 

Det utbetales ikke ordinært forskudd på lønn. Den enkelte medarbeider skal kontrollere at det utbetales riktig 

beløp. Eventuelle feil må meldes umiddelbart.  

 
Lønn etter dødsfall 

Ved dødsfall utbetales lønn og tillegg ut dødsmåneden pluss den påfølgende måned. Dette gjelder personell 

som er fast ansatt på dødstidspunktet. 

 
KAPITTEL 6: FERIE 
Ferieår            = kalenderåret hvor ferien skal avvikles 

Opptjeningsår = kalenderåret forut for ferieåret 

 

Opptjeningsåret er bestemmende for hvor mye en arbeidstaker skal ha utbetalt i feriepenger og hvor mange 

pliktige feriedager som skal tas ut i ferieåret. Man er pliktig til å avvikle opptjent ferie. 

 

Ferieloven 

I tillegg til ferieloven gjelder bestemmelsene i HTA §7. Når det gjelder den vanlige feriefritiden på 5 uker legger 

ferieloven opp til at arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte seg fram til enighet om når ferie skal avvikles. 

Oppnås ikke enighet, er det arbeidsgiver som avgjør. 
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Arbeidstaker plikter å avvikle hele ferien i ferieåret. Arbeidsgiver plikter å påse at arbeidstaker avvikler ferie i 

henhold til lovens bestemmelser. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke er avviklet som følge av sykdom 

eller foreldrepermisjon, overføres ferien til det påfølgende år. Økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie 

ytes ikke. Dersom tjenesten har gjort at vedkommende ikke har fått avviklet sin hele og fulle ferie, kan det gis 

anledning til å overføre inntil to uker til påfølgende år med avvikling av restferie innen 1. mai.  

 

Det gis adgang til oppdeling av den avtalefestede, 5. ferieuken samt den ekstra ferieuken (uke 6) for de som 

fyller 60 år i ferieåret. For turnusansatte blir ferieuke 4 og 5 overført til timebank. 

 

Ferietidens lengde 

Full feriefritid er 30 virkedager (5 uker).  

Retten til feriefritid gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som tiltrer sin stilling etter 30. september i ferieåret, 

med mindre vedkommende kan godtgjøre at vedkommende ikke har fått avviklet full ferie hos tidligere 

arbeidsgiver. I slike tilfeller gis det rett til 1 ukes ferie uten lønn. 

 

Feriepenger 

Feriepenger beregnes på grunnlag av vanlig lønn, overtidsgodtgjørelse, skifttillegg og lignende ytelser. Utbetalte 

feriepenger i opptjeningsåret går ikke inn i beregningsgrunnlaget, dvs det utbetales ikke feriepenger av 

feriepenger. 

 

Det utbetales feriepenger i juni måned. 

 

Arbeidstakere kan imidlertid kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før hovedferien tar til, dersom ferien 

skal avvikles før feriepengeutbetalingen i juni. Slikt krav skal meldes skriftlig og som er bekreftet av ansvarlig 

leder. Det kan da utbetales feriepenger tilsvarende antall feriedager som tas ut. 

Når arbeidstaker fratrer sin stilling, vil feriepenger bli utbetalt måneden etter fratreden. 

 

Søknad om overføring av ferie 

Den ansatte er selv pliktig å søke om overføring av ferie. Restferie blir ikke automatisk overført eller utbetalt. 

Ved søknad/forespørsel om overføring av ferie, skal skjema benyttes. Ved ikke fullt opptjent ferie, og ønske om 

redusert ferietrekk, skal skjema benyttes.  

 

KAPITTEL 7: PERMISJONER   

 
Reglementet gjelder ansatte som har et fast ansettelsesforhold i ØRB, jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 

§ 1. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov og avtaleverk. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter 

stillingens størrelse. 

 
LOVFESTEDE PERMISJONER 

 Foreldrepermisjon ved fødsel, adopsjon eller fedrekvote 

 Egenmelding ved barns sykdom/barnepassers sykdom 

 Omsorgspermisjon 

 Militærtjeneste 

 
ANDRE PERMISJONER 

 Velferdspermisjoner 

 Permisjon ved overgang til annen stilling 

 Tillitsvalgte/verneombud 

 Offentlige verv 

 Internasjonalt arbeid eller militær beordring til nytt tjenestested 

 Ulønnet permisjon 

 

Lovfestede permisjoner: 

Dette er permisjoner som er hjemlet i lov. 

 

Foreldrepermisjon ved fødsel, adopsjon eller fedrekvote 

Permisjoner i forbindelse med nedkomst (fødsel), adopsjon, fedrekvote, tidskonto er hjemlet i folketrygdloven. 

 

Søknad om permisjon skal sendes i god tid (senest 3 måneder) før permisjonen starter. Bekreftelse på termindato 

skal være vedlagt søknaden. I de tilfeller mor har fått overført fedrekvoten til seg må kopi av denne innvilgelsen 

fra NAV også vedlegges.  

 

Tidsbegrensede avtaler 
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Dersom den ansatte innehar et tidsbegrenset vikariat/engasjement og permisjonstiden strekkes seg utover dette, 

innvilges permisjon tom sluttdato for avtalen. Den ansatte vil for den resterende delen av permisjonen motta 

penger direkte fra NAV. 

 

Sykmeldt ved gjeninntreden 

Dersom den ansatte blir sykmeldt fra og med 1.dag etter permisjonen og derfor ikke gjeninntrer i stillingen skal 

lønnen stoppes. Den ansatte vil i disse tilfellene ikke ha krav på utbetaling av lønn fra ØRB, men får sykepenger 

direkte fra NAV dersom vilkårene er oppfylt, jfr. Folketrygdloven og Hovedtariffavtalen. 

 

Egenmelding ved barns sykdom/barnepassers sykdom 

Arbeidstakere som har tiltrådt sin stilling i ØRB, kan benytte egenmelding ved fravær som skyldes sykt 

barn/barnepassers sykdom, jf Folketrygdloven § 9-2. 

Følgende personer anses som barnepasser: 

 Hjemmeværende som til daglig passer barnet 

 Dagmamma 

 Barnehage, dersom denne er stengt grunnet sykdom, for eksempel influensaepidemi 

 

Omsorgspermisjon 

I tillegg til den tariffestede nedkomstpermisjon med lønn innvilges permisjon uten lønn slik at den samlede 

permisjon utgjør maksimum 3 år. Dersom de 3 årene med omsorgspermisjon er ”brukt opp”, har man likevel rett 

til ett år for hvert barn senere. Permisjonen(e) må tas ut før barnet fyller 12 år. Arbeidstakere kan ikke kreve å ta 

ut permisjonen som deltid, eller for kortere tidsrom enn 6 måneder. Reglen om 3 år gjelder selv om permisjonen 

er tatt ut i deltid. Se tidskontoreglene i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven §§12-3 og 12-6. 

 

Militærtjeneste 

For å ha rett til lønn under militærtjeneste/repetisjonsøvelse må den ansatte ha minimum 6 måneders 

forutgående, sammenhengende tjeneste i ØRB, verneplikten må være tvungen og den ansatte må forplikte seg til 

å gjeninntre i tjeneste i ØRB for et tidsrom av minst 3 måneder. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende 

lønn for inntil 1 måned i kalenderåret. 

 

Andre permisjoner: 

 

Velferdspermisjoner 

Velferdspermisjoner kan gis, men er ingen rettighet for arbeidstaker.  

Brannsjefen kan innvilge velferdspermisjon med lønn inntil 12 (14) virkedager pr. kalenderår med lønn 

når velferdsgrunner eller andre særlige forhold gir grunnlag til fravær i tjeneste, jfr. Hovedtariffavtalens § 14. 

Permisjonsdager er 12 dager for de som arbeider mandag- fredag. 14 dager for de i turnus ved at lørdag regnes 

som virkedag.  

 

Permisjon med lønn gis i henhold til de til enhver tid gjeldende velferdspermisjonsbestemmelser i ØRB. 

Dokumentasjon skal foreligge sammen med permisjonssøknaden. Søknaden skal være avdelingsleder i hende 

tidligst mulig og senest 2 uker før permisjonsdato.  

 

Unntak er akutte situasjoner som sykdom, dødsfall og akutt behov for lege/tannlege, samt møter innkalt av 

arbeidsgiver.  

 

Sykdom i hjemmet 

Arbeidstakere kan innvilges permisjon med lønn inntil 12 (14) dager pr. kalenderår dersom det er nødvendig at 

vedkommende må pleie syke i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, barn) i hjemmet. Sykdommen må 

legitimeres ved legeattest ved fravær utover 3 dager. 

 

Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for sykt barn under 12 år som omfattes av Folketrygdloven. 

 

Dødsfall i nær familie 

Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær: Inntil 2 dager/vakter (1 vakt = 24 

timer), eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager, dog ikke utover til sammen 5 dager. 

 

I forbindelse med arbeidskollegaers begravelse gis det fri med lønn for å delta i begravelsen. Samme gjelder 

pensjonerte arbeidskollegaers begravelse. Permisjonen begrenses til en halv dag med mindre særlige grunner 

foreligger. 

 

Tilvenning i barnehage  

Inntil 3 dager (08-16) for barn under 3 år, ellers 2 dager (08-16) med lønn. 
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Arbeidstakere kan innvilges, etter barnets behov, velferdspermisjon inntil 3 dager (08-16) for tilvenning av barn 

til dagmamma. Forutsetningen er at barnet er under 3 år og at barnet ikke er fortrolig med dagmammaen på 

forhånd. 

 

Det presiseres at dagene skal tas i sammenheng. 

 

Første skoledag 

Permisjon med lønn gis for de timene det tar å følge barn til barnets første skoledag i første klasse og den tid det 

står ved innskrivning/presentasjon av barn i skole/førskole. Permisjon ved følge av barn første dag til 

skolefritidsordning gis ikke.  

 

For eget bryllup/egne barns konfirmasjon/bryllup  

1 dag/vakt, (1 vakt = 24 timer). Gjelder kun for selve bryllupsdagen/konfirmasjonsdagen. 

 

Legebesøk/spesialist for barn under 12 år 

Permisjon med lønn gis for nødvendig tid til å følge barn til lege/spesialist. 

 

Tannlege/lege/fysikalsk behandling 

Det gis permisjon med lønn for ansatte til behandling hos lege/tannlege med inntil 2 timer dersom det ikke er 

mulig å få time utenfor arbeidstid, eller det ikke kan foretas bytte av vakt. Til behandling hos spesialist kan det 

gis permisjon for den tid som er nødvendig. Det kan også gis permisjon med lønn for fysikalsk behandling, men 

det må foreligge henvisning fra lege som dokumentasjon. Det gis ikke permisjon med lønn til å følge/kjøre 

ektefelle/samboer, foreldre til lege/tannlege. 

 

Det skal tilstrebes å ta dette i sammenheng med fleksitid, dersom dette er mulig, eller om så vidt mulig legges 

utenom arbeidstid. 

 

Deltakelse i frivillige hjelpeorganisasjoner 

Arbeidstakere som er knyttet til frivillige hjelpeorganisasjoner, f. eks. Røde Kors, Norsk Folkehjelps beredskaps- 

og ettersøkingsgruppe og Norske redningshunder, kan innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning 

til hjelp for nødstilte. Bekreftelse skal vedlegge. Dog ikke utover 5 dager i kalenderåret. 

 

Deltakelse i idrettsarrangementer 

Velferdspermisjon kan innvilges med lønn ved deltakelse i idrettsarrangementer med inntil 1 dag/1 vakt. Dette 

gjelder kun for medlem av bedriftsidrettslaget (ØRB-BIL) og at medlemmet representerer ØRB i 

idrettsarrangementet. (eks. Brann-NM alpint/langrenn osv) 

 

Overgang til ny stilling 

Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor ØRB. Permisjon kan 

vurderes dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er 

til nytte for ØRB.  

 

Permisjoner i forbindelse med forelesninger, kursledelse m.v. 

Arbeidstakere kan tilstås permisjon for å delta som faglig foreleser, kursleder og lignende 

For øvrig vises det til Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen for hjemlet permisjon. 

 

Tillitsvalgte/verneombud 

Tillitsvalgte/verneombud skal ha permisjon med lønn for å ivareta sine verv, jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 

 

Offentlige verv 

Det innvilges permisjon med lønn inntil med inntil 10 (12 inkl lørdager) dag/vakter pr. år, (1 vakt = 24 timer). 

For arbeidstakere som er pålagt å utføre kommunale og andre offentlige verv, møter og kurs i forbindelse med 

tillitsverv og borgerplikter (dog ikke militærtjeneste). 

 

Deltakelse i internasjonalt arbeid eller militær beordring til nytt tjenestested 

Brannsjef kan innvilge permisjon uten lønn for arbeid i internasjonale organisasjoner (FN, OECD, UNIESCI, og 

lignende) og i norske hjelpetiltak i utviklingsland. Permisjon innvilges for maks 3 år. 

 

Det er ikke automatikk i at en ansatt som ønsker å følge sin ektefelle/samboer til tjeneste i utlandet eller som 

konsekvens av beordring for innvilget permisjon. Hensynet til tjenestestedet er avgjørende. 

 

Permisjon uten lønn 

Brannsjef i samråd med avdelingsleder kan innvilge permisjon uten lønn inntil 1 år når velferdsgrunner eller 

andre særlige forhold gir grunn til fravær i tjenesten.  
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Andre viktige velferdspermisjoner 

Når viktige velferdsgrunner foreligger, vurderes disse individuelt etter søknad til brannsjefen. 

 

Avgjørelsesmyndighet 

Søknad om permisjon i henhold til dette reglementet avgjøres av ansvarlig leder. Permisjon for brannsjefen 

avgjøres av styret. 

 

Beregning av permisjonsdager 

Ansatte med vakt-/turnustjeneste: Ved permisjoner over flere dager gjelder kalenderdager ikke arbeidsdager 

i oppsatt vakt-/turnusplan. 

 

Utfylling av permisjonssøknaden 

For alle permisjonssøknader skal skjema benyttes. Tilfredsstillende dokumentasjon skal vedlegges.  

 

KAPITELL 8: SYKEFRAVÆR – INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ( IA ) 
 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som 

forplikter både arbeidsgiver og arbeidstaker til å arbeide aktivt for å redusere sykefraværet og øke 

arbeidsnærværet blant de ansatte. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. 

 

Meldeplikt ved fravær 

Alt sykefravær skal meldes og dokumenteres. 

 

Arbeidstaker har plikt til å ringe nærmeste leder å informere fravær så snart som mulig og senest innen 

arbeidstidens slutt første fraværsdag. Det skal informeres om fraværets sannsynlige varighet. 

 

Dersom nærmeste leder ikke er til stede, skal leder straks det lar seg gjøre, ta kontakt med den ansatte.  

 

Sykefravær blant kasernert personell skal meldes til utrykningsleder/brannmester på vakt. Når 

utrykningsleder/brannmester for vedkommende vaktlag kommer på vakt, skal vedkommende straks ta kontakt 

med den ansatte som har meldt seg syk, som deretter registrerer dette elektronisk.  

 

Den ansatte har plikt til å legitimere fraværet med gyldig dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon ved egen 

sykdom er egenmelding og/eller sykmelding. Hvis forholdene endrer seg i løpet av fraværsperioden, plikter 

arbeidstakeren å gi ny beskjed til ansvarlig leder. 

 

Dersom arbeidstakeren ikke leverer tilfredsstillende dokumentasjon innen 1 uke etter at fraværet har funnet sted, 

regnes det som ulegitimert fravær og det blir foretatt trekk i lønn. Fremskaffelse av fraværsdokumentasjon etter 

at trekk i lønn har funnet sted, gir ikke rett til tilbakebetaling av lønnstrekk. 

 

Egenmelding 

Egenmelding kan benyttes for inntil 24 enkeltdager/vakter eller inntil 8 kalenderdager sammenhengende. Når 

antall kalenderdager skal beregnes, telles arbeidsfrie dager med i sykefraværsperioden.  

 

Varer sykdomstilfellet utover 8 sammenhengende kalenderdager, kreves det at fraværet bekreftes med 

sykmelding. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. 

 

Egenmelding kan ikke benyttes når arbeidstakeren har vært sykmeldt i over 16 dager, og blir syk før det har gått 

16 nye dager siden forrige fraværsperiode. 

 

Arbeidstakere som er i gradert sykmelding har ikke rett til å benytte egenmelding. Arbeidstakeren må da 

dokumentere fraværet med sykmelding. 

 

Møter arbeidstakeren på jobb og må gå hjem, regnes ikke dette fraværet på kvoten av 24 kalenderdager, men 

deltidsfravær. Egenmelding skal likevel fylles ut og leveres. 

 

Egenmelding skal fylles ut og leveres leder første arbeidsdag etter sykefraværet, senest innen 1 uke. 

Egenmelding som benyttes uten at rettighetene er oppfylt, medfører trekk i lønn. 

 

Arbeidstaker kan fratas retten til å bruke egenmelding hvis vedkommende har benyttet egenmelding for 24 dager 

innenfor de siste 12 månedene. Arbeidstaker kan fratas retten til å bruke egenmelding inntil 6 måneder dersom 

arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom eller at arbeidstakeren misbruker sin 

egenmeldingsrett. Det vises til Folketrygdloven bestemmelser. 
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Sykmelding 

Arbeidstakere som har tiltrådt sin stilling med en på forhånd fastsatt arbeidstid har rett til lønn under sykdom, 

forutsatt at vedkommende har vært fysisk tilstede på arbeidsplassen. 

 

Sykmeldingen skal leveres/sendes ansvarlig leder første fraværsdag eller så snart som mulig. Før den sykmeldte 

gjeninntrer i arbeidet, må det foreligge friskmelding fra legen. 

 

En arbeidstaker med kronisk/langvarig sykdom plikter å søke trygdekontoret om fritak for arbeidsgiverperioden, 

jfr. Folketrygdloven § 8-20. Dette gjelder ikke dersom sykdommen er yrkesskade. 

 

Dersom arbeidsforholdet er avtalt opphørt før vedkommende ble syk, opphører arbeidsgivers forpliktelser den 

dagen vedkommende skulle ha sluttet.  

 

Oppfølging av sykmeldte 

Sykmeldte arbeidstakere skal følges opp systematisk og på et tidligst mulig tidspunkt. Hensikten med 

sykefraværsoppfølging er å tilrettelegge for at den sykmeldte kan komme tilbake til ordinært arbeid. 

 

Gjennom sykefraværsoppfølgingen skal man sikre kontakten mellom den sykmeldte og arbeidsplassen. Det bør 

bestrebes å etablere dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å ivareta begges interesser.  

 

Omplassering til annen stilling 

ØRB vil så langt det er mulig, legge forholdene til rette for at ansatte med nedsatt funksjonsevne på grunn av 

helsesvikt, forblir yrkesaktiv ved å fortsette i sin stilling eller gå over i en annen stilling. Dette må ses i 

sammenheng med dimensjoneringsforskriften for utrykningspersonell med særaldersgrense og reglene i KLP for 

dette området. 

 

Ved omplassering til lavere lønnet stilling som ledd i et attføringstiltak, skal arbeidstakeren som hovedregel 

beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning, jf HTA’s bestemmelser. Fortrinnsrett til ny 

stilling forutsetter ledighet i aktuell stillingskategori og at kvalifikasjonsprinsippet er oppfylt. Her må det ses i 

sammenheng med dimensjoneringsforskriften som gjelder for utrykningspersonell i forhold til de krav som 

stilles for å inneha en slik stilling.  

 

Når arbeidstakeren får tilbud om ny stilling innenfor det som vil være aktuelt for den type stillingskategori og 

ikke aksepterer tilbudet, har ikke ØRB plikt til å gi flere tilbud. Når arbeidstakeren aksepterer tilbudet, må 

vedkommende si opp sin nåværende stilling. 

 

Opphør av arbeidsforhold som følge av langvaring sykefravær 

Arbeidsmiljølovens § 15-8 fastsetter et særlig oppsigelsesvern for arbeidstakere som må være borte fra arbeidet 

på grunn av ulykke eller sykdom. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke har mulighet til å si opp arbeidstaker som 

har fravær på grunn av sykdom de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten startet. Når denne tidsperioden er 

over er arbeidstaker vernet på vanlig måte og oppsigelse må da også være saklig begrunnet, jfr. AML § 15-7. 

 

Før det tas stilling til om arbeidsforholdet skal avsluttes, må imidlertid arbeidsgiver dokumentere at ØRB har 

forsøkt å tilrettelegge for nødvendige tiltak i henhold til gjeldende retningslinjer og regler for oppfølging av 

sykmeldte. 

 

 

Sykmeldt etter 1 år: 

Når arbeidstakeren har vært sykmeldt i 1 år opphører sykepengerettighetene og vedkommende kan ha rett til 

arbeidsavklaringspenger fra NAV. Den ansatte kan søke permisjon uten lønn fra sin stilling, slik ulønnet kan gis 

for inntil 1 år dersom det er reelle muligheter for at den ansatte vil komme tilbake i arbeid innen rimelig tid 

 

Sykmeldt etter 2 år: 

Dersom arbeidstakeren ikke kommer tilbake i arbeid innen totalt 2 års fravær, anmodes vedkommende om å si 

opp sitt ansettelsesforhold. Dersom arbeidstakeren ikke vil si opp kan arbeidsgiver si opp i henhold til 

bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 

 

Det forutsettes at det kan dokumenteres at arbeidsmiljøloven og ØRBs retningslinjer for sykefraværsoppfølging 

er fulgt og saklighetsgrunnlaget er dokumentert.  

 

Dersom arbeidstaker er innvilget uførestønad fra NAV, avvikles arbeidsforholdet ved at arbeidstaker sender 

skriftlig oppsigelse til arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke mottar oppsigelse på grunnlag av innvilget 

uførestønad, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 
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KAPITTEL 9: UNIFORMS- OG VERNEUTSTYRSREGLEMENT 
 

Det vises til ØRBs uniformsreglement.  

 

 

KAPITTEL 10: AMU OG AKAN  
 

AMU (Arbeidsmiljøutvalg) representeres i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. 

Bedriftshelsetjenesten er fast medlem i AMU, mens representant fra NAV tiltrer ved behov.  

 

AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). AKAN opprettes i henhold til retningslinjer fra 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk, når behovet oppstår. 

 

 

KAPITTEL 11: BILREGLEMENT  
 

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å stille egen bil til disposisjon dersom det daglige arbeid er av en slik 

karakter at arbeidet ikke kan utføres tilfredsstillende uten at det disponeres egen bil.  

 

Ansatte som plikter å stille bil til disposisjon får fast godtgjøring som utbetales med en tolvdel pr. mnd. 

Godtgjøringen er skattepliktig.  

 

Arbeidstakere med fast godtgjøring får utbetalt kilometergodtgjøring etter ført kjørebok.   

 

Arbeidstakere som ikke har alminnelig tillatelse til å bruke egen bil, men som ved eventuelt behov stiller sin bil 

til dispensasjon, skal gis kilometergodtgjørelse etter ført kjørebok.  

 

 

KAPITTEL 12: REGLEMENT FOR ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER 
 

Generelt 

Ansatte kan tilstås godtgjørelse for telefon og/eller andre elektroniske kommunikasjonstjenester. 

 

Brannsjefen avgjør hvilke ansatte som skal ha slik godtgjøring. Ansatte som tilstås slik godtgjøring skal inngå 

skriftlig avtale på fastsatt skjema.  

 

Satser for godtgjøring: 

 Bredbåndsabonnement hjemme dekkes med fast årlig beløp. 

 Mobilabonnement i henhold til kriteriene for dette. 

 Funksjonstillegg dekkes med fast årlig beløp. 

 

Arbeidsgiver gir et funksjonstillegg som kompensasjon for ansatte som må være tilgjengelig på mobil ut over 

ordinær arbeidstid, og som har fått dette godkjent i avtale med arbeidsgiver.  

 

Fordelsbeskatning ved bruk av elektronisk kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) finansiert av 

arbeidsgiver 

Arbeidstakers fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte EK-tjenester utenfor sin ordinære 

arbeidssituasjon anses som skattepliktig inntekt. 

 

Sjablonbeskatning 

Beskatning for privat bruk av EK-tjenester gjennomføres etter en sjablonregel, der skatteyter får et 

inntektspåslag for èn EK-tjeneste og inntektspåslag for to eller flere tjenester. Dekning på inntil kr 1000,- pr år til 

slike utgifter kan skje skattefritt.  

 

Det er selve EK-tjenesten som er skattepliktig etter disse reglene. Arbeidsgivers kostnader til utlånt telefon og 

annet teknisk utstyr omfattes ikke av reglene. 

 

Egenbetaling for privat bruk av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon 

Privat bruk av innholdstjenester skal beskattes fullt ut. Privat bruk utover det som anses som normalt, skal 

vurderes og eventuelt trekkes i lønn. Arbeidstager har selv ansvar for å gi arbeidsgiver beskjed når slik bruk 

oppstår. 
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KAPITTEL 13: AVTALE OM HJEMMEKONTOR 
 

Retningslinjer 

Brannsjefen avgjør hvem som får avtale om hjemmekontor. Behovet for hjemmekontor vurderes fortløpende. 

Det skal inngås skriftlig avtale mellom brannsjef og arbeidstaker for bruk av hjemmekontor. 

 

Hensikten er å legge til rette for en mer fleksibel arbeidsordning for de ansatte dette gjelder.  

 

Disse retningslinjene om hjemmearbeid er en utvidelse/tillegg til den allerede eksisterende personlige 

arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og angår ikke øvrige tilsettingsvilkår. 

 

Forutsetning 

Hjemmearbeid er frivillig fra den ansattes side. Arbeidsgiveren kan ikke pålegge arbeidstakeren å opprette 

hjemmekontor. For å ivareta kontinuiteten og utviklingen av arbeidsmiljøet på arbeidstakerens ordinære 

arbeidssted, skal omfanget avtales med ansvarlig leder i hvert enkelt tilfelle. 

 

Det gis ingen kompensasjon for hjemmekontor dersom ikke dette er spesielt avtalt. 

 

Tilgjengelighet 

Ved hjemmekontor skal medarbeideren prinsipielt sett være like tilgjengelig innenfor kjernetiden som om 

vedkommende var på den ordinære arbeidsplassen. 

 

Arbeidsgiver bestreber at arbeidstakere benytter hjemmekontor i så begrenset omfang som mulig, maks 2 dager 

pr. måned dersom ikke annet er særskilt avtalt med nærmeste leder for gjennomføring av avgrensede 

arbeidsoppgaver i en gitt periode.    

 

Arbeidstidregistrering 

Registrering av arbeidstid i hjemmet vil foregå på samme måte som på den ordinære arbeidsplassen. Vil 

arbeidstaker kreve tillegg i timelønn, det være seg overtid eller arbeid på annet tidspunkt enn normalarbeidstiden, 

må dette være pålagt av arbeidsgiver. 

 

KAPITTEL 14: GODTGJØRING VED REISE I FORBINDELSE MED 

KURSDELTAKELSE OG SEMINARER 

 
For deltakelse kurs og seminarer får deltakeren permisjon med lønn i kursets/seminarets varighet. Dersom 

kurset/seminaret er delt opp i flere perioder, må deltakeren jobbe i de(n) uken (e) det ikke er kurs/seminar. 

Deltakeren tilstås gratis hjemreise hver helg for kurs/seminar som går over flere uker, forutsatt at hjemreise 

planlegges i god tid (senest 3 uker før avreise). Ved benyttelse av fly, dekker arbeidsgiver kun lavprisbilletter. 

Overskytende beløp dekkes av kursdeltakeren selv. Arbeidsgiver dekker andre reisekostnader i henhold til 

statens reiseregulativ. 

 

For alle kurs/seminar som dekkes av arbeidsgiver eller som er pålagt av arbeidsgiver, dekker arbeidsgiver reise 

med billigst mulig transportmiddel. Dersom deltakeren ønsker annen reisemåte, skal dette dekkes av deltakeren 

selv uten krav om refusjon fra arbeidsgiver, eller etter egen avtale med arbeidsgiver. 

 

Det utbetales ikke overtid eller tillegg i fleksitid for reise til og opphold på kurssted/seminarsted utenom ordinær 

arbeidstid (kl 0800-1530) 

 

Kompensasjon ved frivillig deltakelse på kurs/seminar 

Det vises til regler for permisjon. 

 

Kompensasjon ved pålagt deltakelse på kurs, avdelingsseminar og tjenestereise 

Tid medgått til pålagt deltakelse på kurs, avdelings/seminar og tjenestereiser regnes som dager med normal 

arbeidstid (7,5 t). For turnuspersonell gjelder dette også den ukentlige fridag (F1-dag) som faller på kursdag. 

 

Unntak: Når en ansatt etter avtale med sin leder møter på selskapets vegne i offentlig sammenheng, kan tiden 

utover normalarbeidsdag tillegges (evt. som overtid). 

 

Alle andre reiser/tjenesteoppdrag regnes som dager med normal arbeidstid (7,5 t). 
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KAPITTEL 15: REFUSJON VED KJØP AV BRILLER TIL BRUK VED DATASKJERM   
 

Forutsetning for refusjon av briller til bruk ved dataskjerm er at den ansatte innehar en slik stilling at dataverktøy 

utgjør en betydelig del av arbeidstiden, fortrinnsvis dagtidspersonell. 

 

Før refusjon gis, skal arbeidstakeren ta opp behovet for databriller med sin ansvarlige leder. Det kan bes om en 

vurdering fra bedriftshelsetjenesten i forhold til belysning, lysinnfall, arbeidsstilling mm. 

 

Refusjon er betinget av at behovet for databrille er vurdert og attestert av optiker eller øyelege gjennom en 

synstest. 

 

ØRB refunderer bare nødvendige utgifter til databrille. Dette betyr vanlige brilleglass og en enkel, vanlig 

funksjonell innfatning. Dersom arbeidstakeren tidligere har fått støtte til hel brille i løpet av de siste 6 årene, gis 

det kun støtte til innkjøp av nye glass når behovet er dokumentert av optiker eller øyelege. 

 

Hel eller delvis refusjon beregnes oppad til maksimalt kr 2500,- inkludert synstest, dersom testen dokumenterer 

at det er nødvendig med databrille.  

 

 
KAPITTEL 16: VELFERDSTILTAK 

 
Generelle betingelser ved jubileer og avslutninger 

Det kreves ikke sammenhengende tjeneste. Tjenesten før og etter avbrudd legges sammen. Fravær med eller uten 

lønn på grunn av permisjon, vernepliktstjeneste, nedkomst mv. regnes med i opptjeningstiden når det enkelte 

fravær ikke strekker seg over mer enn 1 år. Den overskytende del av fraværet regnes ikke med. 

 

Tjenestejubileer 

For 20 og 30 års tjeneste gis fri fra arbeidet med lønn i henholdsvis 1 og 2 uker. Tiden for avviklingen av denne 

tjenestefritiden fastsettes ved avtale med vedkommende ansvarlige leder. I stedet for tjenestefri kan arbeidstaker 

som ønsker det gis et gavekort på henholdsvis kr. 6.000,- og kr.12.000,-. I tillegg gis det blomster til en verdi av 

ca kr 350,-. Ved virksomhetsoverdragelse til Øvre Romerike brann og redning IKS ble den ansattes 

opparbeidede tjenestetid videreført. 

 

Oppmerksomhet når en ansatt fyller 50 eller 60 år  

Arbeidstakere som fyller 50 eller 60 år gis blomster til en verdi av kr. 350,- og det holdes et enkelt arrangement 

med kaffe og kaker.  

 

Gave ved fratredelse 

Arbeidstakere som slutter etter mer enn 25 års tjeneste i selskapet, gis en gave til en verdi som maksimalt 

begrenser seg til kr 4.000,-, en brannøks og en blomsterbukett/oppsats til en verdi av ca kr 350,-. Det avholdes et 

enkelt arrangement med kaffe og kaker. 

 

Arbeidstakere som slutter etter 10 - 25 års tjeneste, gis en gave til en verdi maksimalt begrenset til kr. 1.000,-, en 

brannøks og en blomsterbukett/oppsats til en verdi av ca kr 350,-. Det avholdes et enkelt arrangement med kaffe 

og kaker. 

 

Arbeidstakere som slutter etter mindre enn 10 års tjeneste, gis en blomsterhilsen til en verdi av ca kr 350,-. 

Det avholdes et enkelt arrangement med kaffe og kaker. 

 

Skade eller tap på private eiendeler 

Private eiendeler som ødelegges eller mistes i forbindelse med utførelsen av tjenesten, erstattes av ØRB. Det 

forutsettes at den private eiendelen er nødvendig for utførelsen av tjenesten - og at det er utvist aktsomhet ved 

bruk og oppbevaring av eiendelen. Tap eller skade på private eiendeler, som f.eks mobiltelefon, solbriller, 

smykker dekkes ikke. 

 

Hver enkelt søknad avgjøres av brannsjefen innenfor en ramme på kr. 4 500,-. Avgjørelsen tas på grunnlag av 

søknad fra arbeidstaker i henhold til ovenstående regler. Søknaden skal være attestert av arbeidstakerens 

nærmeste overordnede. 
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Trening i arbeidstiden 

Med bakgrunn i helsefrembringende tiltak for de ansatte anser ØRB det som viktig å kunne bidra til å forebygge 

skade/sykdom og gir de ansatte mulighet til å kunne benytte treningsrommet til fysisk trening i arbeidstiden i 

tidsrommet kl. 0800-1530. Dagpersonell gis anledning til å trene 1 time pr. uke.  

 

KAPITTEL 17: SENIORPOLITIKK 
 

Seniorsamtaler skal være en del av medarbeidersamtalen fra fylte 55 år, deretter skal det gjennomføres 

obligatoriske seniorsamtaler med alle arbeidstakere fra fylte (57) 61 år. 

 

Seniorsamtalen er en utvidet form for medarbeidersamtale som er en planlagt samtale mellom leder og 

medarbeider på likeverdig basis, hvor begge har forberedt seg på å snakke om de samme punktene. 

 

Tiltak som kan iverksettes etter fylte 62 år for dagtidsansatte. 

 Tilrettelegging av arbeidsoppgaver 

 Bonus etter fylte 62 år  

o 62 – 67 år kr 20.000 pr. år for 100 % stilling, reduseres etter stillingsstørrelse 

o Bonus kan ”byttes ut” med 10 dager ferie. 

 

Tiltak som kan iverksettes etter fylte 57 år for vaktpersonell på heltid. 

 Bonus etter fylte 57 år  

o 57 – 60 år kr 20.000 pr. år for 100 % stilling, reduseres etter stillingsstørrelse 

 

Ved igangsetting av tiltak skal det inngås avtale som gjelder for 1 år av gangen. Det er anledning til å inngå 

avtale som omfatter kun et av tiltakene for den enkelte arbeidstaker. Følgende kriterier må være oppfylt for å 

inngå avtale: 

 

Kriterier: 

 Kartleggingssamtale må være avholdt på forhånd. 

 Arbeidstakeren må være fast ansatt. 

 Det inngås egne avtaler fra fylte 57 år til og med fylte 67 år. 

 Alle inngåtte avtaler skal gjelde for ett år av gangen og evalueres i god tid før den utløper (3måneder) 

 Avtalen kan ikke inngås med arbeidstakere som allerede har delvis AFP. 

 Avtalen opphører ved lengre sykefravær (etter 12 uker). 

 Vaktpersonell må være medisinsk godkjent som røykdykker. 

 

KAPITTEL 18: DATAVETTREGLER 

 

Regler for bruk av internett  

1. Internett skal som hovedregel benyttes til arbeidsrelaterte oppgaver og i samsvar med selskapets 

etiske retningslinjer 

2. 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 gjeldende lover 

3. Tjenester for fildeling tillates ikke pga. sikkerhetsrisiko 

4. Lynmeldinger (chat) via eksterne leverandører tillates ikke pga. sikkerhetsrisiko 

5. Ressurskrevende tjenester / applikasjoner, eksempelvis radiolytting og TV / videostreaming, skal som 

hovedregel benyttes til arbeidsrelaterte oppgaver for ikke å påvirke negativt virksomhetskritisk trafikk i 

nettet 

6. Selskapet har, via driftsleverandør, anledning til å logge / lagre informasjon om internett- og 

eposttrafikk i 14 dager, for å sikre alminnelig drift, samt for sporing ved eventuelle sikkerhetsbrudd 

7. Det er ikke tillatt å forbigå sikkerhetsmekanismer og denne sikkerhetsinstruks ved å skjule disse 

gjennom andre tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfidensialitet 

Arbeidstakeren har ansvar for at informasjonen som behandles er sikret mot uønsket innsyn 

 

Tilgjengelighet 

Arbeidstakeren har ansvar for at informasjonen er tilgjengelig for kollegaer, med tjenestelig behov, og 

overordnede innen organisasjonen 

 

Integritet 

Arbeidstakeren har ansvar for at den informasjon selskapet behandler og gir fra seg er korrekt 
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Regler for bruk av e-post 

1. Selskapets e-postsystem skal brukes til arbeidsrelaterte oppgaver og i samsvar med selskapets etiske 

regelverk og taushetserklæring 

2. All virksomhetsrelatert e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom selskapets e-postløsning. 

Det er ikke tillatt å sette opp fraværsassistenten til automatisk å videresende innkommet e-post til privat 

e-postkonto 

3. Arkivverdig innkommet e-post skal overføres til sak-/arkivsystemet. Fra sak-/arkivsystemet skal det 

kunne sendes e-post 

4. Det skal ikke sendes sensitive personopplysninger med e-post. Innkommet e-post av denne karakter skal 

ikke distribueres videre, kommenteres eller besvares elektronisk 

5. Det anbefales, ut fra personvernhensyn, at arbeidstakerne bruker en personlig e-postkonto til å sende / 

motta privat e-post 

6. Arbeidsgiver har mulighet til innsyn i den ansattes e-post iht. Forskrift om behandling av 

personopplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITTEL 19: RUTINE FOR VARSLING 

 
Det vises til regler for varsling iht. Arbeidsmiljøloven, §§ 2-4 og 2-5 og 3-6. Hovedmålet med 

varslingsbestemmelsene er å signalisere til de ansatte at varsling er både lovlig og ønsket. Det vises også til 

forvaltningslovens bestemmelser. 

 
Hva er varsling? 
Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i virksomheten til en person eller en instans som kan følge 

saken opp videre. Kritikkverdige forhold er brudd på lover og regler, interne regler/retningslinjer eller allment 

aksepterte etiske normer. Den enkelte medarbeider oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. 

 

 

 

 

 

 

Faglig eller politisk uenighet vil vanligvis ikke anses å falle innenfor varslerbestemmelsene. Det er viktig at 

fortrolighet og taushetsplikt ivaretas, men lovbrudd i tjenesten er i utgangspunktet ikke taushetsbelagt. 

   

Det skilles på intern og ekstern varsling og utgangspunktet er at varsling som hovedregel følger virksomhetens 

ordinære kanaler (tjenestevei). Ekstern varsling gis til Varslerinstituttet og behandles anonymt der etter egne 

regler.  

 

Det kan varsles muntlig, pr. telefon, pr. e-post, eller annen skriftlig kommunikasjon. Varsling kan gjøres 

anonymt, men det oppfordres til åpenhet. Hvem som varsler er likevel taushetsbelagt. Den som varsler skal ikke 

på noen måte straffes eller utsettes for gjengjeldelse, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser 

 

Rutine for varsling i ØRB 

Om en ansatt ser kritikkverdige forhold og ønsker å varsle til ØRB rettes varselet til nærmeste overordnet som 

følger opp med undersøkelse og tilbakemelding til varsler, iht forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

 

Om en ansatt ikke ønsker å gå til nærmeste overordnet eller at varselet gjelder denne eller dennes avdeling, kan 

varselet rettes til ledernivået over denne. Den som mottar varselet følger opp og gir tilbakemelding iht 

forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Arbeidsgiver har ansvaret for behandling av varslede saker og varsleren skal normalt ha svar innen 14 dager, iht 

forvaltningsloven §§ 18 og 19. Er kritikken grunnløs skal varsleren likevel ha en skriftlig tilbakemelding. 

Arbeidsgiver har ansvar for å ta vare på personer som har vært utsatt for grunnløs kritikk. 

 

Eksempler på kritikkverdige forhold: 

Forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, 

tyveri og økonomiske misligheter, brudd på taushetsplikt, diskriminering, brudd på etiske retningslinjer 

 

Tips 

1. Sjekk at det er korrekt adresse på mottakerne 

2. Kontroller at du sender med korrekt vedlegg 

3. Vær svært forsiktig med å sende meldinger til ”Alle ansatte” 

4. Vær forsiktig med å legge ved og lagre plasskrevende vedlegg 

5. For mer informasjon, se www.nettvett.no og www.norsis.no  

 

http://www.nettvett.no/
http://www.norsis.no/
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Der hvor det blir konkludert med at det skal opprettes en sak, må den journalføres i tråd med arkivlovens krav 

med forskrifter. Sak opprettes i personalmappen. Varsel som ikke leder til at det blir opprettet en sak, skal 

henlegges. Melding om henleggelse i papirversjon sendes til arkivering.  

 

De personer varselet gjelder skal, i de tilfeller hvor det blir opprettet sak, gis rett til innsyn i dokumenter og 

muligheter til uttalelse i tråd med forvaltningsloven § 18, jfr. § 19. 

 

Intern varsling 

1) Varsling skal normalt skje tjenestevei eller til tillitsvalgt / verneombud 

2) Om varselet ikke responderes på skal varslet gå videre til brannsjefen 

3) Om varsleren ikke får tilbakemelding, iht forvaltningslovens bestemmelser, kan varsleren informere 

bedriftshelsetjenesten og/eller styreleder. 

4) Om intern varsling ikke responderes på kan den enkelte gå videre til representanter for 

eierkommunene, eller til offentlige instanser der dette er aktuelt. 

5) Varsling skal føres på skjema ”Mottak av varsel”.  

 

Ekstern varsling 

For at ekstern varsling til folkevalgte eller presse skal anses som akseptabelt, forutsetter arbeidsgiver at de andre 

kanalene er benyttet i forkant. Dette er ikke ment som en innskrenkning av ytringsfriheten. For å sikre ekstern 

varslingsmulighet og anonymitet er det inngått avtale med Romerike Revisjon. 

 

 

 

 

 
KAPITTEL 20: FORSIKRINGSORDNINGER IHT HOVEDTARIFFAVTALEN 
 

Ytelser ved dødsfall – gruppelivsforsikring 

For arbeidstaker som er tilsatt i selskapet, herunder arbeidstakere som går på attføring eller uføretrygd, utbetales 

ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/partner iht. lov om registrert partnerskap, samboer, eller andre som for 

en vesentlig del ble forsørget av samboer, jfr. HTA §10. 

 

Heltidsansatte: 

Under 51 år 10,0 G 

51 år    9,5 G 

52 år    9,0 G 

53 år    8,5 G 

54 år    8,0 G 

55 år    7,5 G 

56 år    7,0 G 

57 år    6,5 G 

58 år    6,0 G 

59 år    5,5 G 

Over 59 år   5,0 G 

 

Deltidsansatte: 

For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsprosenten – dog slik at minste 

utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer, utbetales fullt beløp. Slik avkortning foretas 

ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeidsmiljøloven §10-2 (4). 

Selskapet har tegnet gruppelivsforsikring med dekning iht. HTA §10 hos KLP forsikring. 

 

Yrkesskade/yrkessykdom 

Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av NAV som yrkesskade) som følge av arbeid i selskapet, tilstås en 

engangserstatning utregnet etter folketrygdlovens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet, jfr. HTA §11. 

 

Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter 

grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. 

 

Alle i selskapet er omfattet av denne ordningen. 

 

Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15 G. 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere. 

 

 

Den eksterne varslingskanalen finnes på:  
 
www.romerikerevisjon.no 

 

http://www.romerikerevisjon.no/
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15 – 20% medisinsk invaliditet 1 G 

30 – 70% medisinsk invaliditet 2 G 

Over 70% medisinsk invaliditet 3 G 

 

Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til etterlatte som definert i HTA 1.4. 

Samlet erstatning til etterlatte etter HTA §10 og §11 kan ikke overstige 18 G. 

 

Selskapet har tegnet forsikring som dekker ytelsene etter HTA §11 hos KLP forsikring. 

 

Dersom den ansatte får en skade/sykdom i forbindelse med arbeidet, må dette uten ugrunnet opphold meldes til 

ansvarlig leder. Skade/sykdom skal meldes til arbeidstilsynet og NAV. 

 

 

KAPITTEL 21: SYKEPENGERETTIGHETER DELTIDSANSATTE 
 

Bakgrunn 

Sykepengerettigheter for deltidspersonell 

 

Vurdering 

Deltidsmannskapene i beredskapsavdelingen som innehar mindre enn 50% stilling i selskapet har ikke 

sykepengerettigheter etter folketrygdloven. Arbeidstakers sykepengerettigheter reguleres i folketrygdloven kap. 

8. De generelle vilkår, jfr. §8-2 må være oppfylt for at sykepenger skal kunne utbetales, enten via arbeidsgiver 

eller NAV. 

 

Vilkåret for utbetaling av sykepenger utover arbeidsgiverperioden er at vedkommende har et inntektsgrunnlag 

som utgjør minst 50% av grunnbeløpet.  

 

Folketrygdloven: 

«Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger (sykepengegrunnlaget, se § 8-10) utgjør minst 50 prosent 

av grunnbeløpet. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se §§ 8-18 og 8-19» 

 

Dersom en deltidsansatt kun blir sykmeldt i sin deltidsstilling i selskapet, vil ikke vedkommende oppfylle 

vilkårene i folketrygdloven utover arbeidsgiverperioden. 

 

Det presiseres at dersom deltidsansatt også blir sykmeldt i sin hovedstilling, som til sammen utgjør minst 50% av 

grunnbeløpet, gis sykepengerettigheter fullt ut både for hovedarbeidsgiver og biarbeidsgiver. 

 

 

 
Vedtak: 

 

For deltidsansatte i selskapet som kun blir sykmeldt i sin deltidsstilling, forplikter arbeidsgiver å utbetale full 

lønn med tilhørende tillegg fra 17. dag og i 2 påfølgende måneder før lønn blir vurdert stoppet. Før lønn 

stoppes, skal arbeidstaker informeres. 

 


