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Ordning for tilskudd til hjemmekontor 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er landets største organisasjon for ingeniører 

og teknologer med over 96 000 medlemmer. Vi organiserer medlemmer i alle sektorer og over hele 

landet. 

 

Mange arbeidstakere er igjen blitt nødt til å ta i bruk hjemmene sine som arbeidsplass. NITO tar her 

til orde for å få på plass en tidsriktig offentlig ordning for arbeidsgivere som støtter sine ansatte 

økonomisk ved bruk av hjemmekontor. 

 

På grunn av utviklingen av korona-pandemien, med økende smitte samt usikkerheten knyttet til en 

ny, formodentlig mer smittsom variant, har myndighetene igjen gått ut med råd og pålegg om 

hjemmekontor. Mange arbeidstakere må dermed igjen ta i bruk hjemmene sine som arbeidsplass. De 

stiller sine hjem til disposisjon for arbeidsgiver, med de følger det får for blant annet arealbruken og 

hensyn til øvrige husstandsmedlemmer, for eksempel i form av begrenset bevegelsesfrihet i eget 

hjem osv.  

 

I tillegg opplever mange det å måtte arbeide hjemmefra på heltid som negativt pga. dårligere fysisk 

og psykososialt arbeidsmiljø. En del har for dårlig arbeidsstasjon med tanke på kontorstol, bord og 

skjermer. Noen opplever isolasjon og mange savner faglige og sosiale møtepunkter. Pålegg om 

hjemmekontor er såpass belastende for arbeidstakere at det er rimelig for arbeidstakerne å forvente 

arbeidsgivers støtte til å dekke ekstrautgifter ved å måtte jobbe hjemmefra. 

 

En arbeidsgiver som ønsker å gi tilskudd til ansattes drift av hjemmekontor må i dag betale 14,1 % 

arbeidsgiveravgift på støtten. Det mener NITO er urimelig.  

 

Det er også urimelig at ansatte må skatte av en vesentlig del av slikt tilskudd som «fordel vunnet ved 

arbeid». For noen fordel er det vitterlig ikke. Arbeidstakere stiller sine hjem til disposisjon og bidrar 

slik i den nasjonale dugnaden mot pandemien. Og de aller fleste får økte kostnader. 

 



 

NITO registrerer at en del arbeidsgivere tar et økt ansvar overfor ansatte på hjemmekontor. 

Myndighetene må på sin side bidra med ordninger som legger til rette for det. Det er ikke rimelig at 

arbeidsgivere og arbeidstakere skal bidra til økt skatteinngang til statskassen kun fordi de har fått en 

ny type utgift å håndtere. 

 

NITO ber regjeringen vurdere en skattefavorisert ordning som legger til rette for arbeidsgivers 

tilskudd til hjemmekontor. 

 

En løsning kan være liknende skatteregler som tilskudd til elektronisk kommunikasjon, både for 

arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

En annen mulighet er å oppdatere satser og justere vilkårene i ordning for skattefri 

kontorgodtgjørelse til hjemmekontor.  

 

Begge tar opp i seg realiteten om at vi kommer til å ha et nytt arbeidsliv med utvidet bruk av 

hjemmekontor i lang tid framover. 

 

NITO ber om regjeringens tilbakemelding med en vurdering av mulighetene for en slik ordning. NITO 

bidrar gjerne med ytterligere innspill og dialog ved behov. 
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