
Avtales i de tilfeller der den ansatte har bierverv, dvs. lønnet arbeid for annen arbeidsgiver eller drift av egen virksomhet.  

AVTALE OM BIERVERV  

Det vises til Drammen kommunes retningslinjer for bierverv fastsatt i Arbeidsreglementet pkt 16. 

Arbeidsgiver har ansvar for at disse retningslinjene gjennomgås sammen med arbeidstaker. For 

helsepersonell med autorisasjon vises også til «Lov om helsepersonell» § 19. 

http://www.behandler.no/helsepersonell.php#19  

Ansatte som har avtale om bierverv, kan ikke selge egne tjenester til Drammen kommune. Den 

ansatte kan heller ikke ha bierverv, uten samtykke fra arbeidsgiver, der hvor biervervet handler om å 

utøve oppgaver som er de samme som man utøver i sin stilling i Drammen kommune.  

Avtalen kan sies opp dersom vilkårene for å inneha bierverv ikke lenger er oppfylt. Det må da 

fastsettes en frist for når biervervet skal være avviklet. Drøfting rundt avvikling skal referatføres. 

Ansatte kan ikke inneha bierverv som: (se arbeidsreglementet pkt. 16) 

• hemmer eller sinker det ordinære arbeidet i Drammen kommune

• gjør at den ansatte kan bli inhabil ved behandling av sine saker i mer enn sporadiske tilfelle

• innebærer at den ansatte lett kan komme i lojalitetskonflikt i forhold til Drammen kommune

• innebærer at ansatte i sin stilling i Drammen kommune kan treffe avgjørelser som kan ha betydning for egne eller

biarbeidsgivers inntekter 

• innebærer at den ansatte benytter kunnskap om Drammen kommune på en illojal måte

• skader arbeidsgivers omdømme

Arbeidsgiver er ansvarlig for at denne avtalen evalueres senest innen 1 år fra inngåelse. Etter første 

evaluering avtales det videre oppfølging.   

Arbeidstaker har følgende stilling i Drammen kommune: 

Stilling som …………………………………………….  i …………. % ved ……………………………………………………………………………………. 

Avtalen gjelder følgende bierverv: 

Stilling som …………………………………………….  i …………. % ved …………………………………………………………………………….. 

Eierskap/egen virksomhet/bedrift ……………………………………………………………. i bransje ……………………………………… 

 Annet ………………………………………………………………………………… 

Merknader/presiseringer: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avtalt fra dato: ……………………        Til dato: …………………………….    Ressursnr: .................................... 

Underskrift arbeidstaker: ……………………………………………………  Underskrift arbeidsgiver: ……………………………………. 

Gjenta i BLOKKBOKSTAVER …………………………………..     Gjenta i BLOKKBOKSTAVER ………………………………… 

NB! Kopi sendes Personal for registrering 
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