
 

 

 

 
P R O T O K O L L 

 
 

År 2021, den 2. og 15. november ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) vedrørende satser i særavtale om økonomiske vilkår 

ved endret tjenestested 

 
  
 
 
Til stede på møtene:  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:         Yvonne Larssen 

Anne E. Sæther 
Ragnar Ihle Bøhn 
Else Margrethe Nergård 
Kristine Brenna 

         
 

            
     
For LO Stat:        Vibecke Solhaug 

 
For Akademikerne:       Atle Gullestad  
 
For Unio:       Andrea Mandt 
 
For YS Stat:       Tore Leirfall 
 
 
 
 
Møtene ble ledet av avdelingsdirektør Yvonne Larssen. 
 
 

Partene er enige om endringer i følgende satser i særavtale om økonomiske vilkår ved 

endret tjenestested med virkning fra 1. januar 2022:  

§ 3 Skifte av tjenestested og bopel 

1. Dersom arbeidstaker beordres/pålegges tjeneste på nytt tjenestested/-distrikt og 

virksomheten sørger for kost og overnatting, skal arbeidstaker benytte dette.  

2. Dersom virksomheten kun sørger for overnatting, utbetales sannsynliggjorte utgifter til 

kost med inntil kr 217 pr. dag, forutsatt at arbeidstaker må føre to husholdninger etter 

ankomsten til det nye tjenestestedet. 

3. Dersom virksomheten ikke sørger for overnatting og kost, og arbeidstaker må føre to 

husholdninger etter ankomsten til det nye tjenestestedet, gis følgende godtgjørelse:  



 

 

I de første 28 dagene dekkes utgifter til kost og overnatting etter Særavtale om dekning 

av utgifter til reise og kost innenlands.  

Fra den 29. dagen og inntil to år dekkes: 

   a)  Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 pr. dag,  

   b)  Dokumenterte merutgifter til husleie med inntil kr  11 283 pr. måned.  

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke     

dokumenterte utgifter til kost og overnatting. 

4. Virksomheten dekker minimum en hjemreise hvert kvartal.  

 

§ 4 Skifte av tjenestested uten skifte av bopel 

Virksomheten kan fastsette at arbeidstaker som beordres/pålegges tjeneste på nytt 

tjenestested /-distrikt og som blir boende på hjemstedet, i en overgangsperiode på inntil to 

år, kan få dekket: 

a) Sannsynliggjorte utgifter til reise mellom hjemsted og tjenestested med inntil kr. 3500,- 

pr. måned.  

b) Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 pr. arbeidsdag, forutsatt at arbeidstid 

og reisetid til sammen utgjør minst 10 timer.  

 

 

 

KMD  LO Stat Akademikerne  Unio  YS Stat 
 
(Sign)   (Sign)  (Sign)   (Sign)  (Sign) 

 

 


