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LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR AVLASTERE 
 

 

1. Innledning 

I henhold til HR-dommer av 20.03.2013 og 23.06.2016 vil avlastere normalt anses som 

arbeidstakere og omfattes av arbeidsmiljøloven. Arbeidstidsbestemmelsene har medført at det 

ikke har vært mulig å tilby helgeavlastning når avlasterne er arbeidstakere. Av den grunn 

fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for avlastere 01.07.2017, som gjør unntak fra 

arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, slik at helgeavlastning kan fortsette tilnærmet som 

tidligere. 

 

2. Forskrift om arbeidstid for avlastere 

Forskriften gjelder arbeid som oppfyller kommunens plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-6 (1) nr. 2 eller barnevernloven § 4-4. Forskriften regulerer ikke hvorvidt alle som arbeider 

som avlaster eller besøks/avlastningshjem skal anses som arbeidstakere, men fastsetter rammer 

for arbeidstiden for de som er arbeidstakere, jf. forskriften § 1.  

Forskriften omfatter ikke støttekontakter. Med mindre støttekontaktene også er avlastere for 

samme bruker, vil de som utgangspunkt videreføres i oppdragstakerforhold. 

Spørsmålet om ferieavlastning er ikke løst i forskriften. 

 

3. Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere 

Partene i Oslo kommune er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig 

fra annet arbeid, og har 20.11.2017 inngått avtale om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere, slik 

at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes.  Dok. 25 gjelder ikke, med mindre annet er 

uttrykkelig regulert i avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 

Avtalen gjelder fra 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

3.1 Omfang 

Avtalen har samme virkeområde som forskriften og kan ikke benyttes for annet arbeid enn det 

som til enhver tid omfattes av omfangsbestemmelsen i forskriften.   
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3.2 Arbeidstid 

Rammene for arbeidstid i forskriften kan anvendes fullt ut.  Avlastere med en annen stilling i 

Oslo kommune kan arbeide utover ukentlig arbeidstid dersom dette tilleggsarbeidet er 

avlasterarbeid. 

Eksempel på avlastning i kombinasjon med annet arbeid i kommunen: 

Barnehageassistent i 100 % stilling i tillegg til å være avlaster i Oslo kommune 

- Avslutter arbeidet i barnehagen torsdag kl. 16.00 

-  Har 16 timer arbeidsfri til fredag kl. 08.00 

-  Jobber i barnehagen fredag 08.00 – 16.00 

- Begynner avlastning fredag kl. 16.00 og arbeider i 48 timer 

- Avslutter avlastning søndag kl. 16.00 

- Starter på jobb i barnehagen mandag kl. 08.00 

 

3.3 Ferie 

Bestemmelsene i ferieloven og overenskomsten gjelder for avlastere. 

 

3.4 Lønn, utgiftsdekning og stillingskoder 

Det er avtalt timelønn på kr. 80 pr time for avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven og kr. 

65 for avlastere etter barnevernloven. Det er videre avtalt ulike satser for utgiftsdekning. 

Timelønnssatsen gjenspeiler lønn for både aktiv og passiv tid i løpet av et døgn, samt 

godtgjøring for særskilt arbeidstid. Dette innebærer at alle timene i døgnet betales med samme 

timelønn. 

Det er fastsatt særskilte stillingskoder for avlastere.  

- 821 Avlaster i eget hjem (kr. 80 pr. time) 

- 822 Avlaster i brukers hjem (kr. 80 pr. time) 

- 823 Besøks-/avlastningshjem (kr. 65. pr time) 

 

3.5 Pensjon og forsikring 

Avlastere er omfattet av dok. 25, fellesbestemmelsene kapittel 7 Pensjon og Oslo kommunes til 

enhver tid gjeldende AFP-vedtekter. Alderspensjonister og AFP-pensjonister har rett til samme 

timelønn som andre avlastere, men skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. 

Bestemmelsene i dok 25, fellesbestemmelsene § 5.1 om gruppelivsforsikring og erstatning ved 

yrkesskade/yrkessykdom gjelder for avlastere. 

 

4. Andre problemstillinger 

4.1 Utarbeidelse av arbeidsavtaler 

Alle oppdragsavtaler må gjennomgås og endres for de avlasterne, besøkshjem/avlastningshjem 

som omfattes av forskriften. Det kan inngås avtale om fast eller midlertidig ansettelse i henhold 

til arbeidsmiljøloven § 14-9. Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast. Det må vurderes i 

det enkelte tilfellet om vilkårene for midlertidig ansettelse i.h.h.t. arbeidsmiljøloven § 14-9 

bokstav a) og b) er til stede. 

 

4.2 Avslutning 

Kontaktpersoner: 

-  Byrådsavdeling for finans v/ Ingvild Elden telefon 23461535 

-  Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester v/ Elisabeth Cecilie Jansen 23461311   
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Med hilsen 

 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Svein Lyngroth 

økonomi- og 

administrasjonssjef 

  

 

Godkjent elektronisk 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg: 1. Forskrift 2017-06-25-1052.pdf 

2. Avtale om avlastere 

3. Arbeidsavtale for avlastere- Fast ansettelse.docx 

4. Arbeidsavtale for avlastere - Midlertidig ansettelse.docx 
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Bydel Alna;Postboks 116 Furuset;1001 OSLO; 

Bydel Bjerke;Postboks 13 Økern;0508 OSLO; 

Bydel Frogner;Postboks 2400 Solli;0201 OSLO; 

Bydel Gamle Oslo;Postboks 9406 Grønland;0135 OSLO; 

Bydel Grorud;Ammerudveien 22;0958 OSLO; 

Bydel Grünerløkka;Postboks 2128 Grünerløkka;0505 OSLO; 

Bydel Nordre Aker;Postboks 4433 Nydalen;0403 OSLO; 

Bydel Nordstrand;Postboks 98 Nordstrand;1112 OSLO; 

Bydel Sagene;Thorvald Meyers gate 2A;0555 OSLO; 

Bydel St. Hanshaugen;Postboks 6999 St. Olavs plass;0130 OSLO; 

Bydel Stovner;Karl Fossums vei 30;0985 OSLO; 

Bydel Søndre Nordstrand;Postboks 180 Holmlia;1203 OSLO; 

Bydel Ullern;Postboks 43 Skøyen;0212 OSLO; 

Bydel Vestre Aker;Sørkedalsveien 150 B;0754 OSLO; 

Bydel Østensjø;Postboks 39 Bogerud;0621 OSLO; 

 

 


