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Avtale om hjemmekontor 
Mellom  

Arbeidstaker: 

Født:      Adresse:

og 

Arbeidsgiver: 

Beiarn Kommune, Org.nr: 961147867, adresse: MOLDJORD, 8110 Moldjord 

1. Avtalens varighet og oppsigelsestid
I henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem §2 reguleres i 
det følgende tilleggsavtale i forbindelse med bruk av hjemmekontor. 

Avtalen inngås med virkning fra  og avtalen opphører automatisk når pågående tiltak 
vedrørende bruk av hjemmekontor som følge av Korona epidemi avsluttes.  

2. Omfanget av hjemmearbeidet
Den ansatte arbeider på hjemmekontor i sin ordinære arbeidstid og i henhold til avtale med sin 
nærmeste leder. 

3. Arbeidstid og tilgjengelighet
Arbeidstiden er regulert i den til enhver tid gjeldende arbeidsavtale. Den ansatte skal ved 
hjemmearbeid være tilgjengelig for henvendelser i hele arbeidstiden. 

4. Arbeidsmiljø
Den ansatte plikter å sørge for at arbeidssted og innemiljø er forsvarlig det vises til eget notat 
vedrørende «Retningslinjer for bruk av hjemmekontor». 

5. Utstyr
Beiarn Kommune holder PC, telefon og annet nødvendig utstyr. Hva som er å anse som nødvendig 
utstyr og øvrige retningslinjer for dette fremgår av eget notat vedrørende «Retningslinjer for bruk av 
hjemmekontor». 

Den ansatte er forpliktet til å behandle utstyret forsvarlig og melde ifra til Beiarn Kommune om 
eventuelle feil, mangler eller skader på utstyret. Beiarn Kommune er ansvarlig for ordinær drift, 
vedlikehold og forsikring av utstyr som tilhører virksomheten. 

Den ansatte er ansvarlig for at kommunikasjon og tilgjengelighet er tilstrekkelig god og sikker. 
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6. Taushetsplikt, oppbevaring av dokumenter
Arbeidsavtalens vanlige krav til taushetsplikt gjelder også for arbeid som utføres i hjemmet. 

Den ansatte plikter å oppbevare PC på en slik måte at det oppnås best mulig sikkerhet for utstyret 
og informasjonen som er lagret på maskinen. Sensitive dokumenter skal som hovedregel ikke 
oppbevares i hjemmet. Hvis dette likevel blir nødvendig, skal disse oppbevares i låste skap. 

7. Eventuelle andre bestemmelser

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt 
eksemplar. 

Moldjord, Dato

For Beiarn Kommune: 

_____________________________ 

Moldjord, Dato

_____________________________ 
Ansatt  
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