
 58 

AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE  
 
§ 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4 og 

arbeidsmiljøloven § 41, femte ledd. 
 
§ 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens § 2. For 

øvrig viser partene til fellesbestemmelsenes § 9.  
 
§ 3 Den enkelte virksomhets service overfor publikum må opprettholdes 

på samme nivå som i dag. 
 
§ 4 Tillitsvalgte etter Hovedavtalen og administrasjonen kan kreve 

drøftinger om innføring og praktisering av fleksibel arbeidstid. 
 

Dersom virksomheten og/eller tillitsvalgte anser at fleksibel arbeidstid 
bør innføres for hele eller deler av virksomheten, legger 
administrasjonen saken frem for medbestemmelsesutvalget til 
avgjørelse.  

 
§ 5 Dersom en arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover 

ordinær arbeidstid, skal dette kompenseres med overtidsbetaling 
etter fellesbestemmelsenes § 12. Arbeidstaker kan ikke pålegges å 
arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. 

 
Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer 
i fleksitidsregnskapet, skal holdes adskilt. 

 
Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer som etter avtale med 
arbeidsgiver kan avspaseres time for time, jf. fellesbestemmelsenes § 
12, i stedet skal overføres fleksitidsregnskapet ved 
avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i 
lønn. I slike tilfeller skal overtidstillegget utbetales. 

 
§ 6 Avtalen gjelder alle arbeidstakere innen vedkommende virksomhet. 

Byrådsavdelingene anses som virksomheter i forhold til disse 
bestemmelser. 

 
Unntak fra retten til å bruke fleksitid gjelder for de arbeidstakere som 
av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen. Etter 
forutgående drøftinger fastsetter den enkelte virksomhet hvilke 
arbeidstakere/arbeidstakergrupper som av tjenstlige grunner må 
unntas. 

 
§ 7 Deltidsansatt som arbeider hele dager omfattes av ordningen med 

fleksibel arbeidstid, såfremt dette ikke skaper problemer for utførelsen 
av arbeidet. Tilsvarende ordning kan også gjøres gjeldende for 
deltidsansatte som arbeider et mindre antall timer pr. dag.  
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Deltidsansatte vil i så fall også få muligheten til å ta ut/flekse 
opptjente plusstimer. Den enkelte virksomhet kan imidlertid 
bestemme at deltidsansatte som arbeider deler av dager kan unntas 
fra fleksitidsordningen dersom vedkommende er ansatt på deltid for å 
dekke en bestemt del av arbeidsdagen. 

 
§ 8 Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel 

arbeidstid skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. 
Kontrollordningen fastsettes av virksomhetens leder etter drøftinger 
med de tillitsvalgte. 

 
§ 9 Arbeidstidsbestemmelser betinget av ordningen med fleksibel 

arbeidstid er som følger: 
 

a. Arbeidstid og kjernetid. 
 

Med kjernetid menes det tidsrom da alle må være i tjeneste. 
 

Med ytre arbeidstid menes det tidsrom da arbeidstakerne kan 
være i tjeneste og der ankomst og sluttid kan variere fra dag til 
dag. 

 
Arbeidstakere med fleksibel arbeidstid har en kjernetid fra kl 
09.00 – 14.30. 

 
Den ytre arbeidstiden ut over kjernetiden er fra kl. 07.00 – 
09.00 og fra kl. 14.30 – 20.00 mandag til fredag hele året. 

 
Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer pr. dag eller 48 
timer pr. uke. 

 
Etter individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 
kan det også opparbeides fleksitid på frilørdager med inntil 5 
timer i tidsrommet fra kl. 07.00 til 18.00. 

 
For fleksitid mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 og på frilørdager skal 
det ikke utbetales godtgjørelse etter fellesbestemmelsenes § 
10. 

 
For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan 
arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for 
kjernetid og ytre arbeidstid innenfor rammene av daglig og 
ukentlig arbeidstid i denne avtale under de forutsetninger som 
ellers følger av denne avtale. 
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b. Avregningsperioden kan ikke overstige 12 måneder. 
Avregningsperiodens lengde avgjøres av vedkommende 
administrasjon, etter drøfting med de tillitsvalgte. 

c. Det tillates overført 45 plusstimer eller inntil 10 minustimer til 
neste avregningsperiode. Plusstid over 45 timer blir strøket 
uten kompensasjon. Plusstimer og minustimer avvikles i 
oppsigelsestiden.  
Avvikling av fleksitid i avregningsperioden skal godkjennes av 
arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle. I rimelig tid før 
avregingsperiodens utløp, skal arbeidsgiver og arbeidstaker 
planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer som ikke kan 
overføres skal kunne avspaseres før avregningsperiodens 
utløp.  Ved fravær som fører til mer enn 10 minustimer ved 
utgangen av hver måned foretas trekk i lønn.  

 
d. Arbeidstakere med fleksibel arbeidstid kan, etter godkjenning 

fra nærmeste overordnede ta ut/flekse opptjente plusstimer. 
 

For ansatte på heltid skal uttaket av fleksitid begrenses oppad 
til maksimum 24 hele dager pr. kalenderår. Deltidsansatte har 
begrensningen i forhold til sin stillingsstørrelse. Arbeidstakeren 
kan i stedet for hele dager gis adgang til å ta ut/flekse et 
tilsvarende antall timer. Ved en kombinasjon av timer og dager, 
kan det ikke tas ut/flekses mer enn til sammen 24 hele dager 
pr. kalenderår i hel stilling. Fellesbestemmelsenes § 9.8 gjelder 
ikke for arbeidstakere med fleksitidsordning. 
Julaften/nyttårsaften kan tas ut/flekses i henhold til 
fleksitidsordningen, og kommer i tillegg til de 24 dagene pr. år. 

 
Det er kun anledning til å avtale uttak/fleksing av opparbeidet 
plusstid fra gang til gang. Det er ikke anledning til å inngå faste, 
bindende avtaler om uttak/fleksing av plusstid. 

 
Det er anledning til å ta ut/flekse plusstid i sammenheng med 
ferier etter avtale med overordnede og så fremt hensynet til 
driften tillater det. 

 
Uttak/fleksing av plusstid må ikke være til hinder for den 
ordinære ferieavvikling. 
Praktisering av bestemmelsene i § 9 d. avgjøres av 
virksomhetens leder. 

 
§ 10  Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved 

forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon 
kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten. 
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Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlings- 
sammenslutningene informeres om saken. 

 
§ 11  Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så 

fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3 - tre - måneders 
varsel, gjelder den videre for 1 år av gangen. 

 


