
 
 

RØDØY KOMMUNE 
 

- Regler for tilståing av flyttegodtgjøring - 
1.     a) Flyttegodtgjøring er et av flere virkemidler som kan benyttes ved rekruttering til stillinger i   
  Rødøy kommune, jf. Rødøy kommunes Lønnspolitisk plan, pkt. 5. Som hovedregel skal det tas  
   stilling til om virkemiddelet skal benyttes før utlysning av stilling, slik at dette kan tas med i  
  utlysningsteksten. Flyttegodtgjøring kan også tilstås ved forhandlinger senere i  
  tilsettingsprosessen.  

 

        b) Ved tiltredelse i tidsbegrensede vikariater og engasjementer av minst 1 års varighet, kan  
   dekning av flytteutgifter skje når særskilte grunner taler for det. 
 

2.     a) Arbeidstakere som tilstås flyttegodtgjøring, må innhente skriftlig tilbud fra minst tre ulike  
  byråer, som vedlegges krav om godtgjøring. Flyttegodtgjøring beregnes etter laveste anbud.  
          

        b) Transport med utbæring/innbæring av flyttegodset medtas i grunnlaget for godtgjøring.  
  Utgifter til pakking/utpakking, emballasje, forsikring medtas ikke. 

 

        c) Dersom den ansatte står for flyttingen selv, kan kommunen yte flyttegodtgjøring i rimelig  
   utstrekning på grunnlag av opplysninger fra den ansatte. Slike kostnader kan være f.eks.  
   kostnader til leiebil, eller ekstra kjøring. Kostnadene skal ikke overskride kostnader til flytting  
   etter tilbud fra byrå. 

 

        d)  Flyttekostnader som nevnt overfor (i pkt b og c) under kr. 3.000,-, godtgjøres normalt ikke av  
  kommunen. Utgifter som nevnt overfor over kr. 3.000,- godtgjøres med inntil kr. 25.000,-  
    etter fradrag av egenandel på kr. 3.000,-. Høyere godtgjøring kan unntaksvis tilstås, i  
    forbindelse med tilsettinger til stillinger det er spesielt vanskelig å rekruttere til. 

 

        e) Dersom søkeren eller en i dennes husstand mottar flyttestønad fra andre i forbindelse med  
    flyttingen, pliktes dette oppgitt. Slike godtgjøringer fratrekkes ved kommunens utbetaling. 
 

3.  Dersom arbeidstakeren slutter i kommunens tjeneste innen to år etter oppstart i stilling, skal  
  forholdsmessig andel av godtgjøringen tilbakebetales. Dette med mindre annet er avtalt i  
  særskilt sluttavtale.  

 

   Forholdsmessig andel er å forstå som 1/24 av godtgjørelsen for hver gjenstående hele måned  
   av den 2-årige tilsettingstiden. 
 

4.  Arbeidstakere som tilstås flyttegodtgjøring, plikter å skrive under erklæring om at eventuell  
   tilbakebetaling i henhold til pkt 3 kan skje ved trekk i lønn. 
 

5.  Tilståing av flyttegodtgjøring i henhold til overstående avgjøres av tilsettingsmyndigheten.  
   Det er ikke klageadgang på vedtaket. 

 Tolkning av reglene avgjøres av PSU. 
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