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Bruk av hjemmekontor 
etter Covid-19



Mer hjemmekontor i staten

• 92 prosent av statlige virksomheter har gitt arbeidstakerne 
mer fleksibilitet til å jobbe hjemmefra fra sammenlignet med 
før pandemien. Det viser en ny undersøkelse blant HR-
lederne i staten.

✓ Rundt halvparten av virksomhetene har gitt en øvre 
ramme for hvor mange dager folk kan jobbe hjemmefra, 
mens 30 prosent ikke har en slik ramme.

– Dette viser at erfaringene fra pandemien trolig har ført til 
varige endringer i arbeidshverdagen i staten. Det har blitt 
vanligere med hjemmekontor, færre reiser og flere digitale møter 
enn før pandemien, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og 
distriktsminister.

- Hjemmekontorforskriften på høring – Behandling?

- Fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten

- Medarbeiderundersøkelser – 10-Faktor

- Medarbeidersamtaler

- Vernerunder 

- Arbeidsgivers omsorgs- og tilretteleggingsplikt

- Overordnet HMS-plan og handlingsplaner



Rapport - Spørreundersøkelse



Innhold i undersøkelsen

1. Organisatorisk tilhørighet 

2. Leder med personalansvar/Medarbeider

3. Ledelse

4. Arbeidsoppgaver
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6.          Årsaker for fysisk tilstedeværelse arbeidssted
7.          Årsaker for bruk av hjemmekontor
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Psykososiale tema som ensomhet og depresjon 

er ikke tatt inn i denne undersøkelsen



1. Organisatorisk tilhørighet og svarprosent

Svarprosent: 55 %

Ledere 17 %

Medarbeidere 83 %



3. Ledelse
Hva er krevende og hva fungerer bra i ditt lederskap nå, sammenlignet med når dine medarbeidere som hovedregel

løste arbeidsoppgavene fysisk på arbeidsplassen?
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2%           39%                        48%               15%
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3%           30%                           55%              12%

14%             42%                        44%             
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Hva er VANSKELIG/LITT KREVENDE?

Å lede
Å motivere 
Å følge opp individuelt

Hva FUNGERER/FUNGERER BEDRE?

Tilgang til relevant informasjon

Å holde medarbeiderne informert

Gjennomføre møter



4. Arbeidsoppgaver
Hva er krevende og hva fungerer bra, sammenlignet med når du, din leder og dine kolleger som hovedregel løste 

arbeidsoppgavene fysisk på arbeidsplassen?
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Hva er VANSKELIG/LITT KREVENDE?

Å skille mellom jobb og fritid

Å samhandle med interne og eksterne

Å ha kontakt med min leder

Hva FUNGERER/FUNGERER BEDRE?

Gjennomføre digitale møter

Digital deltakelse på kurs og konferanser

Faglige leveranser



5. Bruk av teknologi
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Bruk av teknologi                     

1 Dette er i all hovedsak på plass:

Systemtilganger

Bredbåndskapasitet

2 Dette må sjekkes ut:

Nødvendig IKT-utstyr hjemme

Digitale ferdigheter for å få jobben gjort



6. Viktigste årsaker for å møte fysisk på arbeidsplassen (eller annet sted)

For å ivareta arbeidsmiljøet og være en del av det kollegiale fellesskapet 

For å delta i møter 

For å jobbe effektivt og kunne konsentrere meg 

For å dele erfaringer og løse oppgaver sammen med kolleger

For kreativ samskaping med andre

For å møte tjenestemottakere og samarbeidspartnere

Mine arbeidsoppgaver egner seg ikke særlig godt for arbeid hjemmefra

For å ha en funksjonell arbeidsplass med nødvendig utstyr

Min hjemmesituasjon er ikke egnet for hjemmekontor

Jeg har behov for et tydeligere skille mellom jobb og fritid

Annet

346     117      60      255     191     125      49       96       45       72       15      



✓Prioriterte årsaker til å møte fysisk på arbeidsstedet

For å ivareta arbeidsmiljøet og være en del av det kollegiale 

fellesskapet

For å dele erfaringer og løse oppgaver sammen med kolleger

For kreativ samskaping med andre

For å møte tjenestemottakere og samarbeidspartnere

For å delta i møter 



7. Viktigste årsaker for å ønske å jobbe hjemmefra (eller annet sted)

For å jobbe effektivt og kunne konsentrere meg

For å spare reisetid til og fra jobb

For å ivareta egen familiesituasjon

For å ivareta egen helsesituasjon

For å ivareta behovet for fleksibilitet

For å ivareta balansen mellom jobb og fritid

Annet

For å utføre arbeidsoppgaver som er uavhengig av hvor jeg jobber

For å delta uforstyrret i digitale møter

244       223        157        150        38          85         199         22         23



✓Prioriterte årsaker til å jobbe hjemmefra

For å jobbe effektivt og kunne konsentrere meg

For å utføre arbeidsoppgaver som er uavhengig av hvor jeg jobber

For å ivareta behovet for fleksibilitet

For å delta uforstyrret i digitale møter

For å spare reisetid til og fra jobb



8. Antall dager ønsket med hjemmekontor (eller annet sted)

Fleksibel ordning etter avtale med leder
36            43          78          28          13           16         171



Arbeidsgivers anbefaling til løsning

▪ Prøveperiode på 6 måneder – med avsluttende evaluering 

▪ Frivilling løsning for bruk av fleksibel arbeidsplass (hjemme eller annet sted)

▪ Det tjenstlige behovet avgjør i hvilket omfang den enkelte medarbeider kan benytte

fleksibelt arbeidssted, og avtales i dialog med nærmeste leder 

▪ Arbeidsgiver tilbyr ikke økonomisk kompensasjon for etablering av fleksibel arbeidsplass 

i prøveperioden

▪ De som velger denne fleksible løsningen kan ikke disponere egen, fast plass på Rådhuset

Ryddig pult-prinsippet forsterkes på Rådhuset

▪ Forslag drøftes med de hovedtillitsvalgte



Avtale om utvidet kompensasjon 





❑KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene
som minst fordobler betalingen for overtidsarbeid og i mange tilfeller også merarbeid under 
koronapandemien. 

❑Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere 
arbeidskraft.

❑Tiltrådte avtalen lokalt før jul

❑Avtalens del 1 – Overtid og merarbeid

❑Avtalens del 2 - Håndtering av merarbeid for undervisningspersonalet som følge av 
pandemien. 

❑Avtalens del 3 - Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene, jf. HTA kap. 1 § 6 
pkt. 6.3, kan ved merbelastning knyttet til pandemisituasjonen tilstås inntil 20 ekstra fridager i 
2022. 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien.pdf

