
   
 

   
 

 

 

Felles anbefaling for merarbeid under pandemien  
 

Formålet med denne felles anbefalingen fra Utdanningsforbundet og KS er å beskytte 

undervisningspersonalet mot høy og helseskadelig arbeidsbelastning i pandemisituasjonen og at det 

blir gitt overtid for pålagt eller avtalt arbeid utover bestemmelsene i SFS 2213. 

Utdanningsforbundet får tilbakemeldinger fra sine medlemmer at det på grunn av den særskilte 

arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet har vært krevende å få utbetalt overtid for 

merarbeid og at det ikke finnes ordninger for dette. 

Det er svært ulikt hvordan pandemien har påvirket det enkelte kommune både med tanke på 

smittetrykk og ekstraarbeid dette har ført til for den enkelte skole.   

KS vet at mange kommuner og fylkeskommuner ha utbetalt overtid for merarbeid.  

Vi viser til statsråd Melbys brev til kommuner og fylkeskommuner 11.03.21 som gir et tydelig signal 

på at det skal brukes penger på å holde undervisningen og kvaliteten på undervisningen i gang. 

Forventer at kompensasjonen til smitteverntiltak når ut til skoler og barnehager - regjeringen.no 

I brevet står det blant annet:  

Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene har god dialog med den enkelte 

skole og barnehage, både kommunale og private, om nødvendige tiltak for at 

smittevernstiltakene kan håndteres uten at det går på bekostning av kvaliteten i tilbudet eller 

medfører unødvendig belastning på ansatte. 

Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene bidrar til god dialog mellom 

partene knyttet til arbeidstid og overtid, og hvordan det påvirkes av covid-19. Kommuner og 

fylkeskommuner bør bidra til å finne løsninger på uenigheter. 

Det er en krevende situasjon for alle. Utdanningsforbundet og KS ønsker derfor å framheve at det er 

viktig med tettere dialog enn vanlig mellom skoleleder og den enkelte lærer om både 

arbeidsoppgaver og samlet arbeidsbelastning.  Det er viktig å ivareta læreren og iverksette tiltak for 

å redusere den samlede arbeidsbelastningen.  

Endringer i organisering, samt tilpasninger til smitteverntiltak skal ikke overlates til den enkelte lærer 

alene. Skoleleder har ansvaret for å organisere, lede og fordele ekstraarbeidet som følger av 

pandemien. 

Utdanningsforbundet og KS oppfordrer skoleeiere til å være proaktive og anerkjenne den krevende 

arbeidssituasjonen mange skoleledere og lærere har stått i, og står i. Det skal utbetales overtid der 

det er pålagt eller avtalt merarbeid. 

Den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien kan øke en lærers totale 

arbeidsbelastning, både når det gjelder forberedelse, etterarbeid og gjennomføring av undervisning 

gjennom hyppigere og mer omfattende faglig elevoppfølging og -vurdering.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forventer-at-kompensasjonen-til-smitteverntiltak-nar-ut-til-skoler-og-barnehager/id2838407/


   
 

   
 

Lærere og skoleledere må finne hensiktsmessige måter å sørge for dialog, vurdering av 

arbeidsbelastning og utbetaling av eventuell overtid. 

Når en lærer får arbeidsoppgaver som medfører at læreren jobber ut over bestemmelsene i SFS 

2213, er det viktig at dette tas opp med nærmeste leder.  Det må da gjøres vurderinger om hvilke 

andre arbeidsoppgaver som skal tas bort eller nedprioriteres. Dersom dette ikke er mulig, må det 

utbetales overtid. 

 

De sentrale parter ber partene på skolenivå om særlig å vurdere og drøfte disse 

situasjonene: 

• Tid til praktisk tilrettelegging og smittevern 

 

• Omorganisering på kort varsel  

Omlegging innenfor arbeidsplanens ytre rammer som pålegges med kortere varsel enn to 

virkedager og ikke annen tilrettelegging som frigjort tid eller planleggingsdager gjøres.  Med 

slik omlegging menes for eksempel bytte fra rødt til gult nivå eller at en hel 

skole/trinn/klasse går ut i karantene. 

 

• Undervisningstimer som krever ekstra for- og etterarbeid 

Eksempler: 

− Enkelttimer som på kort varsel må legges om til digital undervisning fordi en 

klasse/flere elever i en klasse må i karantene 

− Undervisningsopplegg som utføres på flere flater samtidig  

− Andre undervisningsformer krever ekstra for- og etterarbeid 

 

• Tid til faglig og sosial oppfølging av den enkelte elev ved hel eller delvis digital 

undervisning 
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