
 
 
 
 
Notat        
 
 

Til  
Alle ansatte ved KHiO 
 
 

Utbetalin
g av 

honorarer og oppdrag til egne ansatte – presisering av interne retningslinjer   
 
Administrasjonen gir med dette en presisering av regelverk og interne retningslinjer knyttet til utbetaling av 
godtgjøring og honorarer til KHiO’s egne ansatte. Som ansatt forstås i denne sammenheng åremålstilsatt, 
fast eller midlertidig tilsatt arbeidstaker med et nærmere definert arbeidsforhold til KHiO gjennom inngått 
arbeidsavtale. (Dvs. alle personer som KHiO har et formelt arbeidsgiveransvar ovenfor.) 
 

Generelt 

Det arbeid en arbeidstaker utfører er som hovedregel oppgaver som ligger til arbeidstakerens stilling, og 
som derfor må utføres uten ekstra godtgjøring utover det som følger av selve arbeidsavtalen og gjeldende 
arbeidstidsbestemmelser regulert ved lov, tariffavtale mv. Dette betyr at det normalt ikke kan gis særskilt 
godtgjøring for ekstraarbeid når arbeidstaker har som tjenesteplikt å utføre dette arbeidet i sin ordinære 
stilling.  
 
For statlige arbeidstakere eksisterer det i tillegg visse begrensninger mht mulighet til å påta seg ekstraarbeid 
for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i fritiden.1 Dette knytter seg bl.a. til 
habilitetsregler og begrensninger mht å drive konkurrerende eller annen virksomhet av illojal karakter. Det 
vises i den forbindelse spesielt til regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet mv (forskrift for kjøp av 
varer og tjenester til staten §3) hvor det er nedsatt forbud mot at en tjenestemann selv kan delta i 
konkurranser om leveranser til den virksomhet hvor vedkommende selv gjør tjeneste. Dette gjelder også for 
firma som helt eller i overveiende grad eies av slik tjenestemann. 
 
Innenfor rammene av lov, tariffavtaler mv og arbeidsavtalen har en arbeidstaker generell plikt til å arbeide 
utover den ordinære fastsatte ukentlige arbeidstiden i stillingen (merarbeid). Evt. pålagt merarbeid 
godtgjøres iht. den enkeltes ordinære lønnsbetingelser og arbeidsavtale. 
 

Konklusjon 

Ansatte i KHiO kan ikke påta seg oppdrag eller annet arbeid for KHiO som selvstendig 
næringsdrivende.  
 
 
Administrasjonen 
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