
 

 

 

 

P R O T O K O L L 

 
 
År 2020, den 26. november ble det holdt forhandlingsmøte i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om et midlertidig tillegg til særavtale om fleksibel 
arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen), jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og HTA § 7 nr.4. 
  
 
Til stede på møtet:  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:         Yvonne Larssen 

Anne Elisabeth Wold Sæther 
Ragnar Ihle Bøhn 

            
   
For LO Stat:        Vibecke Solhaug 
 
For Akademikerne:       Anette Bjørlin Basma 
 
For Unio:       Atle Gullestad 
 
For YS Stat:       Tore Leirfall 
 
 
Møtet ble ledet av avdelingsdirektør Yvonne Larssen. 
 
Fleksitidsavtalen romertall II nr. 2 fastsetter at kjernetiden er fra kl. 09.00 til kl.14.30 hele 
året. Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være tilstede. For å sikre fortsatt 
fleksibilitet under Covid-19 pandemien, er KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om 
at kjernetiden i staten fortsatt settes ut av kraft, frem til og med 31. august 2021. 

 
Fleksitidsavtalen punkt 3 inneholder bestemmelser om avregningsperioder for fleksitidstimer. 
Virksomhetene har mulighet til å avregne timeregnskapet ved ulike mellomrom, men 
avregningsperioden skal minimum være 6 måneder og maksimum 12 måneder.  
 
Virksomheter som har fastsatt avregningstidspunkter i nær fremtid, vil kunne få en situasjon 
der ansatte vil få strøket opparbeidet plusstid fordi det ikke er mulig å ta ut avspasering med 
bakgrunn i virksomhetens forhold, gitt den ekstraordinære situasjonen. For å hindre sletting 
av plusstid i denne situasjonen, suspenderer de sentrale parter grensene for avregnings-
periode til og med 31. august 2021. I denne perioden oppfordres virksomhetene til å finne 
gode løsninger som medfører at medarbeiderne kan ta ut opparbeidet fleksitid, samtidig som 
virksomhetens behov hensyntas. De sentrale parter viser til fleksitidsavtalen punkt 4 om at 
arbeidsgiver og arbeidstaker senest fire måneder før avregningsperiodens utløp, skal 
planlegge hvordan opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres 
før avregningsperiodens utløp. 
 
 
 
KMD  LO Stat Akademikerne  Unio  YS Stat 
 
(Sign)   (Sign)  (Sign)   (Sign)  (Sign) 


