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FLYTTEREGLEMENT FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 

§1. Virkeområde

Reglementet gjelder ved flytting innenlands til eller innen Hattfjelldal kommune, når flytting 
er nødvendig for å tiltre en stilling med rekrutteringsproblemer. Flyttereglementet er i tråd 
med Hattfjelldal kommune sin arbeidsgiverpolitikk.

§2. Generelt om flytting

A. Flytting til eller innenfor Hattfjelldal kommune skal foretas på den for kommunens 
billigste måte, herunder tatt samlet hensyn til alle utgifter vedkommende måte ha.

B. Flyttevolumet er satt til maksimalt 50m3 som tilsvarer en lastebil. Eksempelvis er 
kapasiteten på et vogntog oppgitt til 100m3.  I volumet omfattes det som normalt inngår i et 
innbo. Flytting av biler, båter, andre typer kjøretøy og spesielle gjenstander er arbeidstakers 
eget ansvar.

§3. Bindingstid

A. Ved tiltredelse i fast stilling dekkes flytteutgifter på det vilkår at at den ansatte blir i 
stillingen i minst 1 år fra tiltredelsesdato.

B. Ved tiltredelse i tidsbegrenset vikariat eller engasjement under 1 år, dekkes flyttekostnader 
etter særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle.

C. Ved fratredelse innen 1 år fra tiltredelsesdato , skal arbeidsgiver kreve refusjon av samlet 
flyttegodtgjørelse med 1/12 pr måned regnet fra tiltredelsesdato. 

D.        Den nytilsatte må skrive under en erklæring om dette før flyttegodtgjøring utbetales.   
Slutter  noen i eller ved utløp av prøvetiden, og dette er etter kommunens ønske/krav, kan 
tilbakebetaling vurderes særskilt.

§4. Andre avtaler

Tilsatte i kommunale stillinger får flyttegodtgjøring etter dette reglement. 

Dette reglement kommer likevel ikke til anvendelse, hvis en tjenestemann omfattes av en 
bedre avtale/reglement eller kan få flyttegodtgjøring fra annet hold. 
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FLYTTEREGLEMENT FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 

§5. Beregning av flyttegodtgjøring
A. Det skal innhentes anbud for flytting fra minimum tre registrerte     flyttebyråer.   Billigste 

anbud skal antas. Utgifter til forsendelse, på- og avlastning og omlasting fra et 
kommunikasjonsmiddel, eventuell midlertidig mellomlagring skal være inkludert i anbudet. 

Utgiftene må dokumenteres i sin helhet.

B. Dersom den ansatte står for flyttingen selv, kan kommunen yte flyttegodtgjøring i rimelig 
utstrekning på grunnlag av redegjørelse fra den ansatte, dog ikke utover Statens satser. 

C. Hattfjelldal kommune vil til enhver tid bruke Statens gjeldende satser for bruk av egen bil og 
tilhenger.

D. Den ansatte plikter å oppgi ytelser mottatt fra arbeidsformidlingen til flyttehjelp. Disse 
kommer i fradrag i kommunens godtgjørelse.

E. Den ansatte plikter å oppgi ytelser mottatt av andre familiemedlemmer i sin husstand i 
forbindelse med flyttingen, eksempelvis av ektefelles arbeidsgiver. Slike ytelser blir å 
samordne mellom arbeidsgiverne.

§6. Ajourføring 
Ved å benytte anbud fra minimum tre registrerte flyttebyråer vil §5 være markedsstyrt av 
transportnæringen.

Velger arbeidstakeren selv å stå for flyttingen skal dette reguleres årlig mot Statens 
regulativ for bilgodtgjørelse (Statens satser).

§7. Frist
A. Søknad om flyttegodtgjøring med regninger og kvitteringer, skal leveres senest 2 måneder 

etter at flyttingen er avsluttet.

B. Flyttegodtgjøringen dekkes over vedkommende etat, institusjon eller lignende, sitt budsjett.

§8. Avgjørelsesmyndighet
Den som har anvisningsmyndighet for vedkommende etat, institusjon, eller lignende, avgjør 
søknaden om flyttegodtgjøring og er ansvarlig for at søkeren har undertegnet erklæring om 
eventuell tilbakebetaling, jfr. §3.

Vurderingssaker og tvilsspørsmål der reglementet ikke gir klare retningslinjer, avgjøres av 
administrasjonsutvalget.

§9 Ikrafttreden
Reglementet gjelder fra 01.01.2012.
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