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REGLEMENT FOR TILSTÅELSE AV 

FLYTTEUTGIFTER I TRÆNA KOMMUNE 
Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 16.10.98, sak 79/98 / Endret i møte 16.12.2016, sak 58/16 

 

 

1. OMFANG 
Administrasjonsutvalget fastsetter om den enkelte arbeidstaker kommer inn under ordningen 

etter søknad fra arbeidstakeren. Fastsettingen skjer primært etter en vurdering av kostnader og 

rekrutteringssituasjonen for den enkelte stilling. 

Administrasjonsutvalget fastsetter om det skal gis full eller delvis dekning av flytteutgiftene.  

 

Arbeidstakeren betaler en egenandel på kr 1 500,- ved full dekning. 

 

En forutsetning for å kunne oppnå flyttegodtgjøring er at man har Træna som skattekommune 
(Endret i K-sak 58/16). 

 

2. ANBUD KOSTNADSDEKNING 
Arbeidstakere som kommer inn under ordningen må innhente 3 anbud fra ulike byrå anbud fra 

minimum tre registrerte flyttebyråer, som vedlegges søknaden. 

 

Dersom den ansatte står for flyttingen selv, kan kommunen yte flyttegodtgjørelse i rimelig 

utstrekning på grunnlag av redegjørelse fra den ansatte, dog ikke utover Statens satser. 

 

Flytting skal skje på den måten som er billigst for kommunen. 

Det ytes flyttegodtgjørelse for flytting av innbo og løses ved flytting til Træna kommune. 

 

Træna kommune vil til enhver tid bruke Statens gjeldende satser for bruk av egen bil og 

tilhenger. 

 

Den ansatte plikter å oppgi ytelser mottatt fra arbeidsformidlingen til flyttehjelp. Disse 

kommer i fradrag i kommunens godtgjørelse. 

 

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 arbeidsgivere. 

 

Kommunen dekker kun transport med utbæring/innbæring av flyttegodset. Utgifter til 

pakking/utpakking, emballasje, forsikring m.v. dekkes ikke av ordningen. 

 
Kommunen antar laveste anbud og refunderer flyttekostnadene mot faktura til arbeidstaker.  

 

Flyttegodtgjørelse dekkes over vedkommende sektor sitt budsjett. 

 
3. BINDINGSTID 
Dekking av utgifter i henhold til ovenstående skjer mot en bindingstid på 2 år.  
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Dersom arbeidstaker slutter i kommunens tjeneste før utløpet av bindingstiden, må 

arbeidstakeren forplikte seg til å betale tilbake flytteutgiftene som er dekket av Træna 

kommune. 

 
4. TILBAKEBETALING - BEKREFTELSE 
Ved eventuelt opphør i kommunens tjeneste før utløpt bindingstid gis arbeidsgiver rett til å 

foreta trekk i lønn tilsvarende beløpet som skal tilbakebetales. 

 

Arbeidstakeren bekrefter skriftlig at flyttegodtgjøring er mottatt i henhold til ovenstående 

forutsetninger. 
 

 


