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Tema for presentasjonen

• Arbeidsforholdet som stipendiat ved KMD i en større kontekst

• Relevante retningslinjer, verktøy, systemer og rutiner ved UiB 

som du trenger som (ny)ansatt
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Arbeidstaker – Arbeidsgiver: Partsforhold

• Rettigheter og plikter er 

regulert i arbeidsavtalen
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Hovedavtalen i staten (HA)

• En sentral særavtale inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen (HTA)

• HA inngått i 1980 og innførte rett til medbestemmelse for 
organisasjonenes tillitsvalgte på en rekke viktige spørsmål som 
gjelder de ansattes arbeidssituasjon.

• «å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle 
nivåer.» HA § 1

• Øvrige bestemmelser i avtalen må forstås og praktiseres i samsvar med 
formålsbestemmelsen

• Et godt samarbeidsgrunnlag bidrar til fleksibilitet og brukervennlighet, god ledelse, 
bedre resultater og et godt forhold til organisasjonens brukere og omgivelser

• Partene i avtalen må møtes med vilje til å finne gode løsninger til beste for 
fellesskapet i henhold til politiske beslutninger

• UiB har med utgangspunkt i HA inngått en lokal tilpasningsavtale
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Hovedtariffavtalene i staten (HTA)

• Omfatter alle statsansatte med noen få unntak uansett stillingsbrøk –

gjelder for to år av gangen med unntak av lønn som forhandles årlig

• Inneholder sentrale bestemmelser for alle statsansatte eks 

lønnstabeller og lønnsplaner

• Inneholder lokale bestemmelser knyttet til det enkelte 

forhandlingssted (UiB er et eget forhandlingssted) eks lokale 

forhandlinger

• Inneholder fellesbestemmelser om innplassering på lønnsplan og 

opprykk, arbeidstid, lønn ved sykdom og skade, permisjon med lønn, 

pensjon mv.
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Lønn for stipendiater

• Utbetales den 12. i hver måned

• HTA om stilling som stipendiat:
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Lønn for stipendiater forts.

• Lønnsramme 20:

• https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57
176b00f7b07ea/2018/h-2415_hovedtariffavtalene_staten2018-
20.pdf
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Ansettelse i åremål med pliktarbeid

• Etter lov om universiteter og høyskoler § 6-4 (1) bokstavene f til i 

kan ansettelse på åremål nyttes for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

• Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til 

doktorgrad som mål.

• Normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. 

Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein 

doktorgradsutdanning.
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Ledelse og lederansvar for stipendiater

• Instituttleder har personalansvar – Instituttleder er arbeidsgiver
• Medarbeidersamtaler

• Eventuell konflikthåndtering

• Eventuell oppfølging av sykemeldte

• Arbeidsmiljø

• Den du henvender deg til som medarbeider

• Den som godkjenner (BDM)
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Arbeidstid og arbeidssted

• 40 timer pr. uke, kl. 0800-1600 pr dag inkl. 30 minutters ulønnet 

spisepause

• Stilling som stipendiat er definert som en «særlig fri og 

uavhengig stilling» med den konsekvens at en (utenom 

undervisning, gruppemøter og annet obligatorisk) selv kan 

planlegge til hvilke tider arbeidet skal utføres.

• Arbeidssted utenfor instituttet må avtales særskilt med nærmeste 

leder.
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Ferie

• Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret har krav 

på full feriefritid (fem uker/25 dager) etter søknad. Arbeidstaker 

som tiltrer senere enn 30. september har rett til feriefritid på en 

uke (fem dager) etter søknad i inneværende år

• Feriepenger utbetales i juni i ferieåret. Merk at opptjeningsåret 

har betydning for feriepengene, ikke for retten til å ta ferie.
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Permisjoner

• Konferer: https://cp.compendia.no/universitetet-i-
bergen/personalhandbok/69921

• Velferdspermisjon: Det kan innvilges inntil 12 dagers 
velferdspermisjon med lønn pr. kalenderår etter søknad. Eksempler 
på formål:

• tilvenning i barnehage

• tilvenning i SFO 

• følge barn til 1. skoledag i 1. klasse 

• dødsfall og begravelse, nær familie

• flytting 

• Giftemål

• andre formål vil bli vurdert skjønnsmessig, men med likebehandling av medarbeidere 
som underliggende rettesnor.
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Korttidsfravær

• Lege-, tannlege-, fysioterapi-, kiropraktikk-, fotsoneterapi- eller 

akupunkturbehandling, følge barn til lege/tannlege, 

konferansetimer mellom hjem og skole/ barnehage, kan gjøres i 

arbeidstiden uten trekk i lønn. Fraværet meldes til nærmeste 

leder.

• NB! Planleggingsdager i skole/barnehage gir IKKE rett til 

permisjon m/lønn.

19.06.2019 14



Sykdom

• Meld fra til nærmeste leder om morgenen første dag du har 
sykefravær

• I henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv kan du levere egenmelding for fravær 
som varer inntil 8 dager og inntil 24 dager pr. kalenderår (min to måneder). 
Arbeidsgiver har som følge av avtalen et utvidet oppfølgingsansvar i forbindelse med 
sykefravær, spesielt når det gjelder arbeidsrelatert fravær. Arbeidstaker har 
medvirkningsplikt i tilretteleggingstiltakene med sikte på å komme tilbake i arbeid 
raskest mulig

• Sykemeldt av lege: Legen vil i de aller fleste tilfeller sende 
sykemeldingen til UiB digitalt

• Arbeidstakere har rett til inntil 10 dager med fri med lønn hvert 
kalenderår, for å ha omsorg for syke barn under 12 år (15 dager 
dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn)
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Lenker

• PAGA - personalportalen

• Issue tracker

• UiB Ansattsider – Medarbeiderhåndbok

• HMS-avvikssystem

• Lydia - Behovsmelding til eiendomsavdelingen

• Sidegjøremål

• Velferdstilbud fra UiB

• Campusbussen
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https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_1ad1593e5e9870d76526dfcd047b4bfa76a5474456:https://idp.feide.no/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid%3Dhttps://bluegarden.as/sp%26cookieTime%3D1427359903
https://bs.uib.no/?module=issues&action
http://www.compendiapersonal.no/kunder/uib/ph.nsf
https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1:3110622949065::NO:::
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.4-Etikk-og-personvern-i-forskning/Reglement-og-retningslinjer-fastsatt-av-universitetsstyret/Prinsipper-for-sidegjoeremaal-for-ansatte-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
http://www.uib.no/foransatte/17332/campusbussen
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Takk for 

oppmerksomheten!


