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AVTALE OM KOMPENSASJON FOR REISER INNLANDS VED PORSANGER 
KOMMUNE 

Lokal avtale om kompensasjon for reiser innenlands for ansatte ved Porsanger kommune inngås med 
hjemmel i HTA/KS, HA, AML og SGS 1010.   

Hensikten med avtalen er å: 

 Tilrettelegge for en effektiv, forutsigbar og fleksibel tjeneste i kommunen 

 Klargjøre rammer og begrensning for kompensasjon ifm reiser innlands. 

 Skape felles forståelse for gjeldende regelverk 

 

 

 

1. Generelt 

Kompensasjon for reiser innlands utløses ved reiser som er pålagt av arbeidsgiver i forbindelse med 
utføring av oppgaver eller reise til arbeidsrelaterte kompetansehevingstiltak. 

Kompensasjon vil ikke bli gitt der arbeidstaker selv etter søknad og avtale reiser på kurs/skole, dersom 
dette ikke kan relateres direkte til den jobb man innehar i kommunen. 

Det gis ikke kompensasjon etter denne avtale for merarbeid på møter, kurs eller skole der arbeidstid 
strekker seg utover ordinær arbeidstid.  

 

2. Hvem omfattes av avtalen 

Avtalen gjelder for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalens bestemmelser (KS-avtale). 

Avtalen gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger eller i særlig uavhengig stilling eller som har 
særskilt kompensasjon for reisetid. (for eksempel personell i kapittel 3) 

 

3. Følge av pasient/klient elev 

For følge av pasient/klient/elev vil særavtale SGS 1010 gjelde for arbeidstakere i kommunen som er 
medlem i KS arbeidsgivervirksomhet. Kompensasjon for slike reiser vil fremgå av SGS 1010 og vil 
gjelde for: 

- Ansatte som har omsorg-/tilsynsoppgaver i forbindelse med følge av 
pasient(er)/klient(er/elev(er) på reise til eller fra institusjon/ferieopphold/leirskole og ved 
ekskursjoner eller lignende. 

- Undervisningspersonale ved reise til/fra og opphold ved bemannet leirskole 

 

4. Avtaleparter 

Avtale om kompensasjon for reiser innlands er inngått mellom Porsanger kommune og 
arbeidstakerorganisasjonene som er representert i kommunen. 

 

5. Varighet/oppsigelse 

Avtale om kompensasjon for reiser innlands ved Porsanger kommune trer i kraft 1.juli 2009 og vil 
gjelde for 2 år. 

Avtalen vil automatisk videreføres for 1 år om gangen med mindre en av partene sier den opp. 

Gjensidig oppsigelsesfrist er satt til 3 måneder.  

 

 

 

 

 

 



6. Reisetid - generelt 

Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert 
nødvendig ventetid underveis. 

Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reiser mellom forretningsstedene som 
reisetid. 

Tid som tilbringes på hotell o.l regnes ikke som reisetid. 

Reisetid mellom kl 22.00-06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstaker har rett til nattillegg 
eller nytter soveplass. 

 

7. Reisetid - beregning  

a. Reisetid i den ordinære arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid 

b. Ordinær arbeidstid er 0800-1530 

c. Reisetid utenom den ordinære arbeidstid på hverdager medregnes lik 1:4 tid 

d. Reisetid for følge av pasient/klient/reise med elever på hverdager medregnes lik 1: 1 tid 

e. Reisetid på frilørdager, søndager, ukefridager, påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter 
kl. 12.00 på pinse-, jul - og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag medregnes lik 1:1 tid 

 

8. Reisetid - kompensasjon 

a. Arbeidstakere som pålegges reiser som nevnt i denne avtales pkt 7 C, 7 D og 7 E gis fri et 
tilsvarende antall timer en annen virkedag. Fri gis etter på forhånd avtale mellom arbeidstaker 
og leder. 

b. Dersom beregnet reisetid etter avtalens pkt 7 C og 7 D ikke kan gis som fritid, utbetales 
timelønn etter gjeldende tariff for beregnet reisetid. 

c. Dersom beregnet reisetid etter avtalens pkt 7 E, ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn 
etter gjeldende tariff, pluss 50 % for beregnet reisetid. 

d. Det utbetales ikke kompensasjon etter HTA pkt 5.2, 5.3, og 5.4 i forbindelse med reiser. 
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