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Sammendrag 
Arbeidsgruppen introduserer uttrykket sidegjøremål for alt arbeid som utføres av 

universitetsansatte ut over universitetsstillingen. 

 

Gruppen slutter seg i det vesentlige til Underdal-utvalgets synspunkter (fra 1999) når det gjelder 

vurderingen av sidegjøremål og grensene for ansattes rett til sidegjøremål. Dette innbærer først og 

fremst at ansatte disponerer fritiden til sidegjøremål. Men det gjelder begrensninger, først og 

fremst at sidegjøremål ikke må få et slikt omfang at det går ut over universitetsarbeidet, og at det 

ikke må konkurrere med universitetets virksomhet eller virke tillitsskadelig for universitetet.  

Gruppen diskuterer enkelt aktuelle spørsmål nærmere, særlig knyttet til konkurrerende 

virksomhet og sidegjøremål gjennom firma. Det foreslås ikke vesentlige endringer i grensene for 

tillatte sidegjøremål.  

 

Gruppen konstaterer at gjeldende regler – som er fra 2000 og er basert på Underdal-utvalgets 

forslag – ikke har fått gjennomslag i praksis. Dette antas å skyldes at tilstrekkelig energi og 

ressurser ikke har vært satt inn i gjennomføringen av reglene. Gruppen understreker viktigheten 

av at dette gjøres, både av hensyn til bruken av universitetets ressurser og av hensyn til 

samfunnets tillit til at universitetet forvalter sine ressurser etter forutsetningene. Håndheving av 

reglene er først og fremst et ansvar for den lokale ledelsen, men ledelse på alle plan har ansvar. 

 

Gruppen foreslår at sidegjøremål som innebærer bruk at universitetets ressurser, som helt eller 

delvis skal finne sted i arbeidstiden, som er av spesielt langvarig eller omfattende karakter eller 

som kan overskride grensene for ansattes rett til sidegjøremål, bare skal være tillatt etter skriftlig 

(herunder elektronisk) avtale med universitetet. Et flertall i gruppen (fire av dens syv medlemmer) 

foreslår dessuten å etablere en alminnelig plikt for vitenskapelig ansatte til å melde fra om 

sidegjøremål, men med visse unntak.  

 

Gruppen foreslår at nektelse av samtykke til sidegjøremål skal gis en kort begrunnelse dersom den 

ansatte krever det, samt at en slik avgjørelse skal kunne klages inn for en nemnd – 

Sidegjøremålsnemnda – som skal bestå av tre medlemmer oppnevnt av universitetsstyret.  

 

 

Blindern, den 6. februar 2006 
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1. Sammensetning 
Arbeidsgruppen for regulering av biarbeid (biarbeidsgruppen) ble oppnevnt i brev av 15. juni 2005 

fra universitetsdirektøren. Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning: 

 

 Professor Frederik Zimmer (leder) Det juridiske fakultet 

 Professor Gunnar Nicolaysen Det medisinske fakultet 

 Professor Aanund Hylland Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 Ass. fakultetsdirektør Mona Bratlie Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 Personaldirektør Elisabeth Halsen Organisasjons- og personalavdelingen 

 Advokat Jan Fougner Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS 

 Professor Bjørn Øgaard Det odontologiske fakultet (oppnevnt etter forslag 

fra arbeidstakerorganisasjonene ved UiO). 

 

Videre ble seniorrådgiver Lars-Espen Tøsse, Enhet for intern revisjon, oppnent som observatør og 

seniorrådgiver Svend-Erik Svendsen som sekretær for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har hatt 6 

møter. 

 

2. Mandat 
Arbeidsgruppen ble gitt følgende overordnede mandat: 

 

 Universitetsdirektøren ber arbeidsgruppen om å vurdere om UiOs interne regler for 
biarbeid og systemet for oppfølging er hensiktsmessig og tilstrekkelig, og å fremme forslag 
til eventuelle endringer. 
 
Gruppen bør søke løsninger som sikrer at gjeldende lover og regler etterleves og at UiOs 
interesser blir tilfredsstillende ivaretatt, samtidig som de ansatte gis mulighet til å bruke 
sin kompetanse ut over det arbeidsoppgavene i stillingen krever. 

 

I tillegg til dette overordnede mandatet, ble arbeidsgruppen spesielt bedt om å vurdere følgende 

spørsmål/forhold: 

 

[1] Er UiOs interesser klart nok definert på alle nivåer i organisasjonen i forhold til hvilke 

virksomheter ansatte kan drive?  
 

- Ansatte som driver i konkurranse med arbeidsgiver. 

- Ulike skiller mellom ordinært arbeid og biarbeid (f eks kommersiell virksomhet). 

- Ansattes engasjement i private firma – hvor går grensen for type og omfang av hva 

som er akseptabelt? 

- Bruk av UiOs infrastruktur, lokaler og utstyr. 

- Presisering av begrepet ”av faglig interesse” som i henhold til UiOs interne regler 

samarbeid/utleie av lokaler og utstyr til eksterne virksomheter. Bør utleie kunne 

skje på rent forretningsmessig grunnlag? 

- Presisering/avgrensning – biarbeid i form av ekstraoppgaver universitetet er 

avhengig av og interessert i at ansatte skal drive. 

 
 

[2] Er UiOs tilsyn i forhold til biarbeid hensiktsmessig administrert? 
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- Hva er systemet i dag og hvordan fungerer det? 

- Ledernes ansvar og vilje til å gå inn i disse problemstillingene. 

- Hvem har ansvar for hva? 

- Hvordan skal tilsynet utføres? 

- Når skal det utføres? 

- Er dagens regler og system gode nok? 

- Behov for en ”Conflict of interest-policy” ved UiO? 
 

 

3. Forhistorie, gjeldende regelverk, utfordringer 

3.1 Forhistorie 

Denne saken har vært behandlet i Det akademiske kollegium/Universitetsstyret en rekke ganger, 

slik det fremgår av den kronologiske oversikten nedenfor: 

 

- Diskusjonssak nr 1 til møte i Det akademiske kollegium den 24. mars 1998, 

”Universitetsansattes biarbeid” – Utredning fra Enhet for intern revisjon. Kollegiet fattet 

vedtak om å gi rektor fullmakt til å nedsette en ad hoc utvalg som skal arbeide videre med 

saksfeltet rundt biarbeid/bistilling/bierverv. Gruppen fikk i oppdrag å trekke ut de mest 

aktuelle problemstillingene for universitetets virksomhet, sette disse inn i en bredere 

universitetspolitisk sammenheng og eventuelt fremme forslag til tiltak.  
 

- Diskusjonssak nr 1 til møte i Det akademiske kollegium den 18. mai 1999, ”Innstilling fra et 

ad hoc utvalg1 ved UiO med vurderinger og forslag vedrørende bruk av biarbeid/bierverv”. 

 

På grunnlag av utvalgets innstilling og diskusjonen i kollegiet, ble universitetsdirektøren 

bedt om å legge frem et konkret forslag til retningslinjer.  
 

- Vedtakssak nr 19 til møte i Det akademiske kollegium den 11. april 2000, ”Retningslinjer 

for biarbeid ved Universitetet i Oslo”.  

 

På dette møtet var det lagt frem et forslag til retningslinjer for biarbeid, bygd på 

innstillingen fra Underdal-utvalget. Forslaget ble vedtatt med mindre endringer. 
 

- Diskusjonssak nr 2 til møte i Det akademiske kollegium den 4. september 2002, 

”Universitetsansattes biarbeid og firma” – Utarbeidet av Enhet for intern revisjon (EIR) på 

bakgrunn av konkrete saker. 

 

Bakgrunnen for EIRs ønske om en ny diskusjon av denne saken var bl. a. endringene i 

universitets- og høgskoleloven når det gjelder kommersialisering av forskningsresultater, 

som gjør at universitetet i større grad enn før må være bevisst på hva som tjener 

institusjonens interesser og det kan oppstå større interessemotsetninger enn før mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig viser de eksemplene på ansattes biarbeid og firma 

som presenteres i notat fra EIR - bl.a. når det gjelder virksomhet henlagt til UiOs lokaler - 

at det også er et behov for å være mer presise på hvem som har myndighet til å ta hvilke 

avgjørelser i enkeltsaker. 

 

                                                 
1 Underdal-utvalget som foruten utvalgets leder Arild Underdal bestod av Anders Elverhøi, Berthold Grünfeld, Grethe 

Fjeld Heltne, Borger A. Lenth, Bente Torgersen og Frederik Zimmer. 
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Kollegiet diskuterte behovet for å definere institusjonens interesser klarere når det gjelder 

virksomhet som de ansatte driver; innen etter- og videreutdanning, innen 

inntektsbringende analyse/utredningsarbeid og innen oppdragsvirksomhet der 

universitetets lokaler og utstyr tas i bruk. Det ble videre diskutert om det er områder der 

biarbeid og firmaetableringer normalt ikke bør tillates fordi det i for stor grad er i 

konkurranse med institusjonens interesser, om hvilke regler/avtaler skal gjelde for et 

eventuelt samarbeid mellom et firma som leier utstyr/lokaler ved UiO og universitetets 

interne fagmiljø, om hvordan myndighetsutøvelsen bør være på dette området, om hvem 

som skal tillegges ansvaret for å avgjøre enkeltsaker og hvordan tilsynsansvaret på dette 

området bør organiseres og administreres. 

 

3.2 Underdal-utvalgets utredning 

Som nevnt under punkt 3.1 ble biarbeidsproblematikken behandlet i møte i Det akademiske 

kollegium den 18. mai 1999 på grunnlag av utredningen fra Underdal-utvalget, og de gjeldende 

retningslinjer for biarbeid ved UiO ble utarbeidet på grunnlag av anbefalingene fra dette utvalget. 

 

I det følgende gis det en kort sammenfatning av hovedpunktene i denne utredningen. Det 

arbeidsrettslige utgangspunkt for Underdal-utvalget var at arbeidsgiverens styringsrett gjelder i 

arbeidstiden, men ikke utenfor. Arbeidstakeren har imidlertid en lojalitetsplikt i forhold til 

arbeidsgiveren som også får betydning for hans aktivitet i fritiden. Disse rettslige utgangspunkter 

innebærer at den enkelte arbeidstaker i alminnelighet har full rådighet over sin fritid - også til å 

påta seg ekstrajobber og bistillinger - når bare fritidsarbeidet ikke medfører en slik belastning på 

hans arbeidskraft at det går ut over hans ordinære arbeid. Lojalitetsplikten stiller altså visse krav til 

omfanget av bierverv en tilsatt kan påta seg. I praksis og teori er det også antatt at lojalitetskravet 

setter grenser i andre retninger, f eks i hvilken utstrekning en tilsatt kan engasjere seg i aktivitet 

som konkurrerer med arbeidsgiverens og i aktivitet som kan skade tilliten til arbeidsgiveren.  

 

Underdal-utvalgets utgangspunkt var at biarbeid – både når det gjelder faglig samarbeid innenfor 

universitets- og høgkolesektoren og når det gjelder kontakt med næringslivet og samfunnet for 

øvrig - er et positivt bidrag til effektiv bruk av de menneskelige ressurser og den infrastruktur 

universitetet disponerer, og at det generelt er det ønskelig at dette biarbeidet gir personalet faglige 

impulser som derved bidrar positivt til oppbygging eller vedlikehold av kompetanse. Underdal-

utvalget pekte særlig på følgende fire positive sider knyttet til de ansattes biarbeid: 

 

- Faglig utvikling 
Adgangen til å kunne utføre biarbeid er særlig viktig for profesjonsfakultetene der 

forskning og undervisning ofte gjelder praktiske spørsmål, som skal analyseres og 

framstilles i en prinsipiell sammenheng. 
 

- Profilering og legitimering av universitetet/fakultetet 
Deltakelse i utadrettet virksomhet bidrar til å profilere universitetet/fakultetet og dets 

virksomhet for offentligheten, og kan dermed bidra til offentlighetens forståelse for 

institusjonen og dens virksomhet.  
 

- Rasjonell utnyttelse av utstyr 
Kostbart laboratorieutstyr kan ofte utnyttes rasjonelt og effektivt også for oppgaver som går 

ut over institusjonens ordinære forsknings- eller undervisningsvirksomhet.  
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- Incitament for personalet 
Å delta i virksomhet utenfor universitetet/fakultetet kan være faglig tilfredsstillende og 

utviklende, og spiller utvilsomt en stor rolle som incitament til den enkelte tilsatte både 

faglig og økonomisk. Muligheten for biarbeid har derfor en positiv effekt i forhold til å 

rekruttere og beholde personale.   

 

Selv om Underdal-utvalget i utgangspunktet vurderte de ansattes biarbeid som både positivt og 

nødvendig, pekte utvalget på følgende problemer knyttet til slikt arbeid: 

 

- Omfang 
Arbeidsgiver har krav på den ytelse som stillingen forutsetter. Ut over forpliktelsene som 

følger av dette, råder den enkelte arbeidstaker over sin øvrige tid, og kan innenfor nærmere 

angitte grenser benytte denne til annet arbeid. Biarbeidet kan imidlertid få et omfang som 

går ut over arbeidstakerens evne til å utføre de oppgaver som tilligger stillingen. Særavtalen 

for vitenskapelig personale fastsetter en arbeidstid på 37,5 timer netto per uke, men 

tilstedeværelsesplikten innenfor denne rammen kunne fastsettes etter nærmere avtale med 

grunnenheten. Det kan være vanskelig å kontrollere biarbeid som foregår på fritiden i 

universitetets lokaler når den daglige arbeidstiden varierer. 
 

- Konkurrerende virksomhet 
En arbeidsgiver har et arbeidsrettslig og moralsk krav på en nærmere presisert lojalitet fra 

sine tilsatte. Forbudet mot konkurrerende biarbeid har til formål å sikre at universitetet 

ikke berøves inntekter eller virksomhet som kan fremme undervisningen eller forskningen 

ved institusjonene. Selv om grunnregelen er klar, kan det i praksis være vanskelig å angi 

presist hvilke typer biarbeid som etter sin art skal eller bør anses som konkurrerende.  
 

- Tillitsskadelig virksomhet 
Med tillitsskadelig virksomhet forstår utvalget virksomhet som er egnet til å skape tvil om 

den tilsattes eller institusjonens vilje eller evne til å utføre sitt arbeid på den måten 

stillingen eller institusjonens formål forutsetter. Universitetet har ikke bare en interesse i å 

unngå tillitsskadelig virksomhet; det har også en positiv interesse i tillitsfremmende 

virksomhet som bidrar til et gunstig samarbeid mellom forsknings-, undervisnings- og 

formidlingsvirksomheten ved UiO og samfunnet.   
 

- Kostnader knyttet til biarbeid 
Det er god grunn til å tro at universitetet i flere tilfeller subsidierer biarbeid (bierverv) ved 

at ekstern oppdragsgiver ikke blir belastet for kostnader. Utgangspunktet må være at ingen 

kostnader vedrørende biarbeidet skal belastes universitet/fakultet/institutt. Arrangementer 

der universitetets utstyr brukes i forbindelse med tilsattes private virksomhet, må ikke skje 

uten at universitetet har tatt stilling til spørsmål som betaling for bruk av utstyr.  Det må 

spesielt vurderes hvilke følgeutgifter tilleggsbruken medfører.  
 

- Erstatningsansvar for skade voldt i forbindelse med tilsattes biarbeid 
Det er en hovedregel i norsk rett at arbeidsgiver er objektivt ansvarlig for skade som voldes 

forsettlig eller uaktsomt av arbeidstaker i forbindelse med utføring av arbeid for 

arbeidsgiveren. I spesielle tilfeller kan det reises spørsmål om ansvar for UiO, nemlig hvor 

biarbeidet framtrer for den andre part (skadelidte) på en måte som gir ham rimelig grunn 

til å anta at UiO står bak.   
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De prinsippene for biarbeid (bierverv) som etter Underdal-utvalget mening burde legges til grunn 

ved UiO, ble oppsummert slik: 

 

a. Arbeidsgiver har krav på den ytelse (målt som arbeidsinnsats eller utførte oppgaver) som 

stillingen forutsetter.  Nærmeste faglige overordnede har tilsynsansvar for at arbeidsplikten 

oppfylles. 
 

b. Ut over de forpliktelser som følger av pkt. a, råder den enkelte arbeidstaker over sin øvrige 

tid, og kan (innenfor nærmere angitte grenser) benytte denne til annet (inntektsgivende) 

arbeid. 
 

c. Engasjement i biarbeid (bierverv) vil ofte være et positivt bidrag til en effektiv bruk av den 

faglige kompetanse og den infrastruktur universitetet disponerer.  Riktig brukt har således 

bierverv betydelig verdi for både samfunnet, universitetet og den enkelte tilsatte. 
 

d. Slikt biarbeid (bierverv) må likevel ikke stå i et konkurranseforhold til den virksomhet 

universitetet selv er engasjert i, og må heller ikke negativt påvirke arbeidstakerens evne til 

å utføre de oppgaver som tilligger stillingen eller være egnet til å skade tilliten til 

institusjonen og dens virksomhet. 
 

e. Den enkelte tilsattes biarbeid (bierverv) skal ikke belaste institusjonens infrastruktur eller 

andre ressurser med mindre det foreligger en eksplisitt avtale om dette. Grunnprinsippet 

for slike avtaler er at bruk av institusjonens ressurser for utenforliggende formål (utover det 

trivielle) forutsetter for det første at arbeidet ikke forstyrrer institusjonens egen 

virksomhet, og for det andre at brukeren yter fullt vederlag. 
 

 

3.3 Gjeldende regelverk 

Nedenfor følger en oversikt over gjeldende regelverk og andre aktuelle dokumenter: 
 

- Arbeidsmiljøloven; § 9-1. 
 

- St. meld. nr. 11 (2000 -2001) Om forholdet mellom embetsverket, departementenes 

politiske ledelse og andre samfunnsaktører; kap. 6 ekstraerverv/bistilling/bierverv. 
 

- Retningslinjer for statens arbeidstakere mht. retten til å inneha bistilling/ekstraerverv; kap 

10.13 i Statens personalhåndbok. 
 

- Retningslinjer for biarbeid ved UiO. 
 

Disse retningslinjene ble vedtatt av Det akademiske kollegium den 11. april 2000 og justert 

den 11. juli 2001. 
 

- Lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelige ansatte (særavtalen). 
 

Særavtalen ble godkjent av Det akademiske kollegium 19. oktober 1993og justert 28. januar 

2002. 
 

- Rundskriv F-035-02 av 20. desember 2002 fra Utdannings- og forskningsdepartementet - 

Reglement for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler 

og om disse institusjoners samarbeid med andre rettsubjekt. 
 

- Retningslinjer for utleie av UiOs lokaler og utstyr; jf Det akademiske kollegiums vedtak den 

11. november 2001 (V-SAK 10). 
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- Etiske retningslinjer for statstjenesten fastsatt av Moderniseringsdepartementet 

7. september 2005. 

 

3.4 Oppfølging og praktisering av gjeldende regelverk  

Retningslinjer for biarbeid ble vedtatt av Det akademiske kollegium 11. april 2000 og justert 11. 

juli 2001. Sommeren 2001 sendte Enhet for intern revisjon (EIR) brev til alle fakulteter der de ble 

bedt om å opplyse om hvordan kollegiets vedtak om biarbeid var fulgt opp/var tenkt fulgt opp. EIR 

ba spesielt om opplysninger om det var etablert egne retningslinjer, om hvilke rutiner som 

eventuelt var etablert, om det fantes oversikt over innmeldt biarbeid, jf pkt 2.2 i retningslinjene, 

og oversikt over tilfeller hvor det var gitt samtykke til biarbeid, jf retningslinjene punkt 2.3. 

 

I svarene som kom inn fra fakultetene, gikk det frem at ingen av fakultetene hadde sett behov for 

å utarbeide egne retningslinjer. Av fakultetenes tilbakemeldinger fremgikk det at det var store 

variasjoner fra de enkelte fakulteter og institutter. Enkelte fakulteter/institutter hadde god 

oversikt, mens den helt manglet ved andre fakulteter/institutter. Det matematisk- 

naturvitenskapelig fakultet meldte at man der var i gang med å utarbeide forslag til egne 

retningslinjer, men dette ble aldri fulgt opp. Fakultetet har senere tatt bestemmelsene om 

meldeplikt vedrørende biarbeid inn i de individuelle arbeidsavtalene. Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet hadde etablert en ordning der biarbeid rutinemessig blir rapportert fra den enkelte ansatte 

via den årlige innmeldingen til årsrapporten. Ved Det historisk filosofiske fakultet fantes det ingen 

fullstendig oversikt. Det juridiske fakultet nøyde seg med å sende retningslinjene til nyansatte og 

meddelte at det ville bli opprettet et eget fakultetsarkiv for de ansattes biarbeid. Dette er 

imidlertid ikke fulgt opp (arkivet er riktignok opprettet, men det er aldri blitt lagt noen saker der). 

 

Det har ikke vært noen oppfølging fra sentralt hold etter 2001. Arbeidsgruppen har i forbindelse 

med sitt arbeid sendt en ny forespørsel om oppfølging til fakultetene. Her fremkom det at status 

ser ut til å være omtrent som i 2001. Det er fortsatt ingen fakulteter som har utarbeidet egne 

retningslinjer. Det inngås en del individuelle avtaler om biarbeid, men det fins ingen samlet 

oversikt. Generelt er inntrykket varierende og litt tilfeldig oppfølging. 

 

3.5. Regelverk på andre samfunnsområder og i andre land 

Så langt arbeidsgruppen har kunnet bringe i erfaring er det kun på følgende områder innenfor 

offentlig sektor at det eksisterer ordninger med registrering av bierverv/sidegjøremål i Norge. Det 

gjelder: 

 

[1] Registrering av stortingsrepresentantens økonomiske interesser. 

[2] Registrering av sidegjøremål for dommere. 

[3] Registreringsordningen for helsepersonell. 

 

Registreringsordningene for stortingsrepresentanter og dommere har først og fremst til hensikt å 

skape klarhet omkring inhabilitetsspørsmål og eventuelle tillitskadelige sidegjøremål. 

Registreringsordningen for stortingsrepresentanter er frivillig2, mens registreringsordningen for 

dommere er lovfestet (domstolloven kap. 6 A). Registreringsordningen for helsepersonell 

                                                 
2 Ordningen er anbefalt for stortingsrepresentanter. Regjeringens medlemmer er gitt anledning til å 

registrere seg i samme register. 
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innebærer alt helsepersonell med autorisasjon3 eller lisens4 er pliktig til å gi arbeidsgiver 

opplysninger om bierverv, engasjement og eierinteresser i annen virksomhet som vil kunne 

komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. Det skal i tillegg gis opplysninger om all 

helsefaglig virksomhet som utføres som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller 

oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold og lignende. 

 

Arbeidsgruppen har undersøkt gjeldende ordninger ved en del utenlandske universiteter og 

høgskoler, og det er gjennomgående slik at slike sidegjøremål blir sett på som positive, men det 

legges over alt vekt på at disse ikke må komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. 

Graden av registrering varierer sterkt. Lengst i denne retning går, så langt gruppens undersøkelser 

rekker, ordningene i Sverige. Etter den svenske Högskolelag, kap 3, 7 §, har universitetslærerne i 

Sverige en lovhjemlet rett til biarbeid. Som ”motytelse” til dette pålegger imidlertid den svenske 

Högskoleförordning 4. kap. 31 og 32 § lærere ved universiteter og høyskoler ”att hålla högskolan 

underrättad om de bisysslor som han eller hon har och som har anknytning til anställningens 

ämnesområde”.  

 

3.6 Terminologi 

Til nå har følgende begrepsbetegnelser vært i bruk i denne sammenheng: ekstraarbeid, 
ekstraerverv, biarbeid, bierverv og bistilling. Uttrykkene bistilling og bierverv brukes i Avtale om 

lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig personale (særavtalen) om lønnet ekstraarbeid som 

utføres innenfor ordinær arbeidstid og som forutsettes tatt igjen til andre tider dersom det ikke er 

gjort avtale om redusert stilling.5 Uttrykket biarbeid har vært brukt om arbeid som utføres på 

fritiden, men språkbruken har ikke vært entydig. 

 

Gruppens mandat gjelder arbeid utenfor den ordinære universitetsstillingen, hva enten dette 

finner sted utenfor eller i arbeidstiden. For å unngå misforståelser knyttet til tidligere ikke entydig 

språkbruk, vil gruppen bruke uttrykket sidegjøremål for slikt arbeid. Når det er behov for å 

presisere om det dreier seg om sidegjøremål utført på fritid eller innenfor normal arbeidstid, vil 

det bli uttrykkelig angitt. 

 

4. Sidegjøremåls innhold og grenser 

4.1 Overordnede synspunkter og sentrale problemstillinger 

Det vitenskapelige personalet ved universitetet har tradisjonelt hatt en meget fri stilling. 

Arbeidspliktene har stort sett vært angitt i form av en mer eller mindre presist angitt 

undervisningsplikt og en generelt angitt plikt til å drive forskning, formidling og administrasjon. 

Registrering av tilstedeværelse har ikke vært praktisert, selv om det er en forutsetning at de 

ansatte befinner seg på arbeidsplassen i den vesentlige delen av normalarbeidstiden. Frihet og 

fleksibilitet antas å være en vesentlig forutsetning for at universitetet kunne utføre sine oppgaver. 

                                                 
3 Gjelder alle personellgrupper bortsett teknisk og administrativt personale som ikke arbeider med 

pasientrettet arbeid; jf helsepersonelloven § 48. 
4 Gjelder de samme gruppene. Lisens gis til personer med utenlandsk eksamen; jf helsepersonelloven § 49. 
5 Uttrykket bistilling er et motstykke til uttrykket hovedstilling. Dette uttrykket er imidlertid falt ut av 

tjenestemannsloven ved revisjonen i 1983, og uttrykket bistilling er dermed blitt hengende noe i luften. Det 

vil være naturlig å oppdatere terminologien i særavtalen ved en passende anledning.  
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Samtidig er de vitenskapelig ansattes kompetanse etterspurt, typisk fra forvaltning og næringsliv. 

Som utgangspunkt har de ansatte rett til å påta seg oppdrag og gjøremål (her omtalt som 

sidegjøremål) i sin fritid, selv om de utnytter den samme faglige kompetansen som i arbeidet for 

universitetet. Det kan oppstå problemer på grunn av kombinasjonen av den tradisjonelt frie 

stilling i arbeidsforholdet på universitetet og det forhold at de ansatte er etterspurt også utenfor 

universitetet. Som et motstykke til den frie stillingen som de vitenskapelig ansatte har, er det 

behov for visse tiltak som gjør det mulig for institusjonen å sikre at de ansattes frihet ikke utnyttes 

på en slik måte at det går ut over universitetet. I noen utstrekning kan det også sies å foreligge en 

alminnelig offentlig interesse i innsyn i de universitetsansattes sidegjøremål.  

 

I gruppens mandat er det reist problemstillinger som gjelder den materielle grensen for ansattes 

rett til biarbeid og vilkår for slikt arbeid, og problemstillinger som gjelder saksbehandling, 

gjennomføring og tilsyn. Når det gjelder de materielle spørsmålene er gruppen er i det vesentlige 

enig i Underdal-utvalgets tilnærming. Gruppen antar at forbedringspotensialet er størst når det 

gjelder saksbehandling, gjennomføring og tilsyn. De materielle spørsmålene behandles i dette 

avsnittet, mens saksbehandling blir behandlet i neste avsnitt. 

 

4.2 Sidegjøremålenes totale omfang 

I arbeidsgruppens mandat er det særlig pekt på tre problemstillinger, som gruppen vil behandle 

nærmere i det følgende, nemlig problemstillinger knyttet til konkurranse, til bruk av 

institusjonens ressurser og til sidegjøremål gjennom firma. Først tar arbeidsgruppen opp enkelte 

spørsmål som gjelder sidegjøremålenes totale omfang. 

 

Det er en forutsetning at den enkeltes sidegjøremål ikke får et slikt omfang at det går på 

bekostning av arbeidet i universitetsstillingen. Selv om alle vedkommendes sidegjøremål enkeltvis 

ligger innenfor de grensene som settes av hensyn til konkurranse og tilliten til universitetet, kan 

det samlede omfang bli så stort at det går på bekostning av arbeidet i universitetsstillingen. Også 

tidspunktet for utførelse av sidegjøremål kan tenkes å gå på bekostning av universitetsstillingen, 

for eksempel hvor det fører til vanskeligheter med oppsett av undervisningsplanene, selv om 

omfanget i og for seg ikke er for stort. Omfattende fravær kan også gjøre det vanskelig å skape et 

godt faglig miljø. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert om det er mulig å tallfeste en grense for det totale omfang av 

sidegjøremål. Gruppen antar imidlertid at det er for store individuelle forskjeller mellom de 

ansatte til at en grense vil kunne anses hensiktsmessig og oppfattes som rettferdig. Det som for én 

ansatt kan være for mye, kan en annen klare fint ved siden av sin universitetsstilling. På samme 

måte som Underdal-utvalget mener derfor arbeidsgruppen at en slik fast grense ikke bør settes, 

men at vurderingen av spørsmålet må overlates til sunt skjønn hos den enkelte og hos ledelsen. 

Arbeidsgruppen tilføyer at fokus ved disse vurderingene snarere bør være på om vedkommende 

ansatte gjør en god innsats og utnytter sitt potensial mht. undervisning, forskning, formidling og 

administrasjon, enn på hvor mange timers sidegjøremål det dreier seg som. Ved vurderingen av 

sidegjøremålets totale omfang må man også ta i betraktning evt. bistilling/bierverv som måtte være 

etablert under særavtalen. Det er en sentral ledelsesoppgave ved grunnenhetene å foreta disse 

vurderingene, jf. også nedenfor.  

 



Innstilling fra arbeidsgruppen for regulering av sidegjøremål (biarbeid) | 11 

 

4.3 Særlig om sidegjøremål som utføres i arbeidstiden 

Et særskilt spørsmål er om og i hvilken grad det skal aksepteres at sidegjørmål utføres i 

arbeidstiden. Med arbeidstiden siktes det til normalarbeidsdagen. En forutsetning for at dette 

overhodet skal kunne aksepteres, er at arbeidet tas igjen utenfor arbeidstid.  

 

Utgangspunktet er klart nok at sidegjøremål ikke skal utføres i arbeidstiden. Statens 

personalhåndbok utelukker imidlertid ikke at dette i noen grad skjer, se 10.13.3 annet ledd 

bokstav b: 

 

 Arbeid i andre lønnede offentlige eller private stillinger eller verv (herunder medlemskap / 
oppnevning i styrer, råd, utvalg, kommisjoner, komiteer e.l.) skal i størst mulig utstrekning 
utføres utenfor den fastsatte arbeidstid i deres pliktige arbeid. Eventuelt skal arbeidet tas 
igjen utenfor den fastsatte arbeidstid og uten at det i tilfelle kan beregnes ekstragodtgjøring. 
Vedkommende departement kan unntaksvis samtykke i en annen ording hvor det 
vanskelig kan la seg gjøre å utføre arbeidet på effektiv måte utenfor kontortiden eller hvor 
allmenne hensyn tilsier det. 
 

Et typetilfelle er medlemskap i offentlige råd og utvalg som har møter i arbeidstiden. Sidegjøremål 

av typen bedømmelser eller undervisning ved annen institusjon bør også i rimelig utstrekning 

kunne finne sted i arbeidstiden.  

 

Når det er nødvendig å delta i slikt arbeid i arbeidstiden, er det viktig at dette ikke skjer til 

fortrengsel for fastsatt undervisning o.l. Også av hensyn til tilstedeværelsen ved grunnenheten er 

det viktig at slikt arbeid ikke får for stort omfang. Det følger av retningslinjene i 

personalhåndboken at sidegjøremål i arbeidstiden skal holdes på et så lavt nivå som mulig. 

Arbeidsgruppen henviser til at det etter særavtalen kan inngås avtale om bistilling der arbeidet 

kan utføres innenfor inntil 20 % arbeidstiden (mot at det tas igjen senere). Arbeidsgruppen vil 

ikke foreslå at det settes noen eksakt grense – noe som bl.a. ville forutsette timetelling –, men 

mener at de 20 % som særavtalen gir anvisning på, kan tjene som en retningslinje for hvor stor del 

av arbeidstiden som maksimalt kan gå til sidegjøremål.  

 

Sidegjøremål som helt eller delvis skal utføres i arbeidstiden, må godkjennes av ledelsen ved 

grunnheten. Det bør gjøres unntak for slik aktivitet som universitetet særlig ser utført 

(bedømmelser, enkeltstående undervisningsoppdrag ved annen institusjon) og også ellers hvor det 

dreier seg om rent sporadisk aktivitet. 

 

4.4 Illojal konkurranse 

I de senere år er det blitt større bevissthet mht. mulighetene for at den kompetanse som 

universitetet forvalter gjennom de vitenskapelig ansatte, bør kunne utnyttes bedre i inntekts-

skapende aktivitet for institusjonen. Dette aktualiserer problemstillinger knyttet til mulig 

konkurranseforhold mellom universitetets aktivitet og planer om fremtidig aktivitet på den ene 

side og de ansattes sidegjøremål på den annen.  

 

Enkelte problemstillinger er nå regulert av UiOs Politikk for håndtering av immaterielle 

rettigheter ved Universitetet i Oslo, av 16. november 2004. Denne regulerer bl.a. universitetets 

forhold til arbeidstakeroppfinnelser og berører også forholdet til andre immaterielle rettigheter 
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som er resultat av ansattes aktivitet. Universitetet har opprettet Birkeland innovasjon AS som har 

til formål å bringe forskningsresultater som er egnet for kommersialisering, ut i samfunnet, 

gjennom lisensiering av produkter og tjenester og/eller etablering av bedrifter. Dessuten er det 

nylig nedsatt et eget utvalg som skal se nærmere på universitetets behov for og rett til bruk av de 

ansattes arbeidsresultater. I betraktning av at disse problemstillingene blir undergitt vurdering 

som egen sak, vil arbeidsgruppen ikke gå nærmere inn på dem. Problemstillingene innenfor dette 

området ligger også i en noe annen gate enn de som er typisk for sidegjøremål: Problemstillingen 

er ikke hva ansatte skal ha anledning til å drive med, men gjelder retten til utnyttelse av det 

økonomiske potensialet av aktivitet som det normalt er ønskelig at de ansatte utøver, og uansett 

om aktiviteten finner sted i arbeidstiden eller fritiden.  

 

Et viktig og illustrerende problemstilling der spørsmålet om konkurranse kan oppstå gjelder 

videre- og etterutdannelsesvirksomheten. UiO har ambisjoner om å engasjere seg sterkere på dette 

feltet. I Strategisk plan 2005-09 heter det bl.a. (i punkt U8): 

 

 Videreutvikling av grunnstudiene skal fortsatt ha første prioritet de nærmest årene. UiO 
har likevel høyere langsiktige ambisjoner for EVU-tilbudet. I løpet av 2006 klargjøres 
rammer og retningslinjer, og det utarbeides en samlet handlingsplan med vekt på god bruk 
av egen fagkompetanse, eksisterende studietilbud og på voksnes behov for tilrettelegging 
for fleksibel læring. Samarbeidet med næringslivet forsterkes, og impulser fra 
arbeidslivsnær EVU skal nyttiggjøres i videreutvikling av ordinære studieprogrammer og 
emner.  

 

For tiden varierer imidlertid praksis når det gjelder etter- og videreutdanningsvirksomhetene 

sterkt mellom fakultetene. Ved noen fakulteter (for eksempel Det humanistiske fakultet) foregår 

allerede mye slik virksomhet i fakultetets regi. I profesjonsfagene (for eksempel medisin, 

odontologi og jus) er det profesjonsforeningene som i det vesentlige står for denne virksomheten, 

og mange ansatte ved UiO engasjeres av dem til å holde forelesninger og kurs. Selv om 

virksomheten for tiden drives i regi av profesjonsforeningene, kan fakulteter ha mer eller mindre 

konkrete planer om å engasjere seg i slik virksomhet.  

 

Hvilke typer sidegjøremål som kan stå i konkurranseforhold til universitetets virksomhet, er en 

funksjon av universitetets virksomhet og ambisjoner til enhver tid. Arbeidsgruppen anser det ikke 

som sin oppgave å ta stilling til hva slags virksomhet universitetet bør engasjere seg i, men skal 

drøfte hva som kan anses som konkurranseforhold i noen typesituasjoner. 

 

Hvor universitetet allerede er engasjert i den aktuelle aktiviteten, foreligger normalt et 

konkurranseforhold hvis en ansatt påtar seg sidegjøremål på samme område. Dette må gjelde 

uansett om universitetets aktivitet er finansiert over det ordinære budsjettet eller er eksternt 

finansiert. Slik virksomhet bør den ansatte ikke kunne ta opp som sidegjøremål uten at det er gjort 

klart at universitetet ikke vil engasjere seg i det konkrete prosjektet. Hvis vedkommende fakultet 

driver etterutdannelse i egen regi, vil det således være konkurranse i strid med arbeidsforholdet 

om en ansatt lar seg engasjere til å delta i etterutdannelse i regi av andre.  

 

Dette kan likevel neppe gjelde uten forbehold. Således må ansatte kunne ta enkeltstående under-

visningsoppdrag ved andre universiteter og høyskoler uten at dette anses som konkurranse i strid 

med arbeidsforholdet. Mer uformelle seminarer for en lukket krets kan neppe heller omfattes. 

Begrensningen ligger i at det må dreie seg om illojal konkurranse.   
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En neste gruppe av tilfeller er de hvor universitetet for tiden ikke driver den aktuelle form for 

virksomhet, men har planer om å engasjere seg i den. Etterutdannelse i fag hvor slikt for tiden 

drives av profesjonsforeninger, er et eksempel. I Underdal-utvalgets utredning s. 8 er det referert 

at EIR i sin tid gjorde gjeldende at det skulle anses som konkurrerende virksomhet også hvor det 

dreier seg om en aktivitet som universitetet bør engasjere seg i. Underdal-utvalget fant dette for 

strengt. Arbeidsgruppen er av samme mening. En så streng regel vil kunne lede til at 

samfunnsnyttig aktivitet ikke blir utført, iallfall på kort sikt, og den vil skape betydelig uklarhet 

mht. hvor grensen går; med en slik regel må det for eksempel trekkes en grense mot hva man 

overhodet ikke kan tenke seg at universitetet skal engasjere seg i (som for eksempel 

voldgiftsoppdrag). Arbeidsgruppen mener derfor at spørsmålet om hva som skal defineres som 

konkurrerende virksomhet, må ses i forhold til hva universitetet til enhver tid har engasjert seg i. 

En slik avgrensning kan heller ikke ses å være betenkelig i forhold til universitetets interesser, idet 

det er universitetet som til enhver tid bestemmer hva institusjonen skal drive med og dermed også 

har kontroll med hva som skal anses som konkurrerende virksomhet. Generelt kan det dessuten 

sies at det er institusjonens ansvar å gjøre det klart til enhver tid hva institusjonen er engasjert i og 

dermed hva som kan bli ansett som illojal konkurranse.  

 

4.5 Bruk av universitetets ressurser 

Utgangspunktet er at universitetets ressurser ikke skal benyttes til sidegjøremål. Videre er det et 

utgangspunkt at der det likevel aksepteres, skal skje i henhold til avtale eller reglement. Gruppen 

finner grunn til å understreke at uhjemlet bruk av institusjonens ressurser til sidegjøremål (eller til 

private formål) rettslig sett har karakter av underslag og således må karakteriseres som alvorlig.  

 

Selv om utgangspunktet således er klart nok, er det behov noen nyanseringer. Tilfellene spenner 

over et stort register av ulike tilfeller. I den ene enden finner man sidegjøremål som universitetet 

gjerne ser utført (som bedømmelsesarbeid ved annen institusjon, tidsskriftarbeid og lignende) og 

som bare i begrenset grad trekker på institusjonens ressurser (typisk i form av bruk av skriveutstyr, 

bibliotek osv.). I den andre enden er sidegjøremål som institusjonen har liten eller overhodet 

ingen faglig interesse av og som krever brukt av kostbart teknisk utstyr.  

 

Hovedregelen er som nevnt at sidegjøremål ikke må belaste institusjonens ressurser. Helt uten 

unntak kan dette likevel ikke gjelde. Sidegjøremål av den typen som institusjonen ønsker utført og 

som bare i beskjeden grad belaster institusjonens ressurser, må kunne utføres med beskjeden hjelp 

av institusjonens infrastruktur, og uten at det anses å være hensiktsmessig å etablere noen 

formalisert betalingsordning.  

 

Straks det dreier seg om sidegjøremål av typen oppdrag for det offentlige, for eksempel i offentlige 

utvalg, bør retningslinjen være at det skal avtales en overhead med oppdragsgiveren i de tilfellene 

hvor ansatte vil utføre deler av sidegjøremålet fra arbeidsplassen på universitetet. Det samme 

gjelder enn mer for oppdrag fra private.  

 

Når det gjelder bruk av kostbart utstyr, er kravet om betaling av fullt vederlag grunnleggende, 

både av hensyn til universitetets økonomi og for at universitetet ikke skal bidra til 

konkurransevridning på det markedet der sidegjøremål utføres. Finnes en markedspris, legges den 

til grunn. Hvis ikke, må man regne seg frem til en pris som dekker institusjonens kostnader og 
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med et fortjenestepåslag, eller finne frem til en antatt markedspris på annen måte. Gruppen ser det 

ikke som sin oppgave å vurdere prinsippene for slik prising nærmere.  

 

Etter gjeldende retningslinjer skal utleie av utstyr og lokaler bare finne sted hvor det er ”av faglig 

interesse” for universitetet. Det hører til gruppens mandat å ta stilling til om dette vilkåret bør 

videreføres, eller om det bør åpnes for utleie på rent forretningsmessig grunnlag. En forutsetning 

er at slik utleie ikke går til fortrengsel for universitetets eget behov. Hvis vilkåret opprettholdes, er 

gruppen bedt om å presisere vilkårets innhold.  

 

I favør av en adgang til utleie på forretningsmessig grunnlag taler først og fremst at det kan gi 

universitetet inntekter, uten at det (forutsetningsvis) går ut over universitetets egen bruk av 

lokaler og utstyr. I samme retning trekker at slik utleie kan innebære en samfunnsøkonomisk 

bedre utnyttelse av kostbart utstyr. Dessuten er vilkåret om at utleie må ha ”faglig interesse” 

diffust og derfor vanskelig å håndheve. Mot en slik adgang kan det tale at universitetet kan miste 

noe av kontrollen med bruken av lokaler og utstyr og at det kan bli uklare ansvarsforhold. Disse 

motforestillingene kan imidlertid imøtegås ved omhyggelig utforming av avtaler om bruk. Et 

vilkår for slik utleie må som nevnt uansett være at leiers bruk ikke skjer til fortrengsel for 

universitetets egen bruk og at sikkerhets- og andre lignende hensyn kan ivaretas på en 

tilfredsstillende måte.  

 

Arbeidsgruppen mener etter dette at de beste grunner taler for at vilkåret om ”faglig interesse” 

ikke videreføres. Gruppen understreker imidlertid at det dermed anbefales å åpne for en adgang til 

utleie også i andre tilfeller. Dette innebærer ikke noen rett – for ansatte eller andre – å kreve å få 

leie utstyret.  

 

Hvis det åpnes for slik utleie, bør adgangen ikke være begrenset til å gjelde for utleie til ansatte. En 

slik begrensning ville kunne gi ansatte en urimelig konkurransefordel i forhold til andre 

interessenter. Hvor det er flere som ønsker å leie lokale og utstyr og det således må prioriteres, må 

det være adgang til å prioritere utleie som har faglig interesse for institusjonen foran utleie som 

ikke har slik faglig interesse, selv om dette i en viss utstrekning kan disse gi et 

konkurransefortrinn.  

 

Arbeidsgruppen tilføyer at det i praksis også kan bli tale om å selge tjenester i forbindelse med 

utleieforholdet, f.eks. hvor ansatte må eller bør operere det aktuelle utstyret.  Det bør være adgang 

til å inngå slike tjenesteavtaler. Også her gjelder naturligvis kravet om avtaleregulering, herunder 

betaling.  

 

4.6 Særlig om sidegjøremål gjennom firma 

Hvor en ansatt opererer gjennom firma, kan flere av de spørsmålene som er omtalt foran, komme 

mer på spissen. Med firma kan menes enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (eller 

kommandittselskap) og aksjeselskap.  

 

Spørsmålet her er først og fremst mulige særlige problemstillinger som måtte oppstå når 

sidegjøremålet utføres gjennom bruk av firma.  

 

Forskjellen mellom enkeltpersonforetak og mer sporadiske oppdrag er flytende og neppe viktig i 

denne sammenheng. At sidegjøremål organiseres i aksjeselskap, er neppe heller i og for seg 
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vesentlig. Hvis det er flere som organiserer seg sammen (ansvarlig selskap, AS), har det vært anført 

at det kan representere et problem ved at disse kan representere et ”miljø i miljøet”. Men 

organisering av sidegjøremål i eget firma kan indikere at omfanget er betydelig og kan derfor gi 

ledelsen et incitament til å se nærmere på aktiviteten. 

 

Selskapsdannelser med utenforstående kan reise enkelte særlige spørsmål. Et spørsmål er om det 

skal være vanskeligere for slike å få tilgang til leie av infrastruktur. Hvis det – som foreslått av 

arbeidsgruppen – åpnes for utleie på forretningsmessig grunnlag, oppstår det neppe noe 

særspørsmål her. Og selv om det skulle bli besluttet at utleie fortsatt skal begrenses av kravet til 

”faglig interesse”, utelukker det i og for seg ikke utleie til selskaper hvor utenforstående er 

deltaker. 

 

Et annet spørsmål kan være om bruk av slike selskapsformer kan gi eksterne deltakere innpass i 

forskningsmiljø som det egentlig ikke er grunnlag for. Faren kan være at både ledelse og den 

ansatte ikke er like oppmerksomme på formelle krav eller med å avklare roller og forutsetninger 

for tilstedeværelse i universitetets lokaler, som hvor det vurderes om et eksternt selskap skal gis 

tilsvarende innpass. For de andre ansatte vil det nok oppleves som enklere å gi klare 

tilbakemelding om uklarheter og forhold som ikke oppleves tilfredsstillende overfor en ekstern 

part, enn når en av de andre ansatte har interesser i selskapet. Det vil i enda større grad gjelde hvor 

ordningen har ”grodd frem” uten en formell avklaring og gjennomdrøfting på forhånd. Det finnes 

eksempel hvor selskap eiet av ansatt ble gitt innpass i et forskermiljø, hvor man delte på 

laboratorium og hvor ansatte i selskapet ble gitt adgang til fellesmøter hvor forskningsarbeidet ble 

diskutert. Dette førte til at enkelte ansatte signaliserte at de både har følte seg som gjester i eget 

hus, og ikke fant fellesmøter som et formåltjenlig forum å drøfte sin forskning, av usikkerhet for 

hvordan opplysingene fremlagt i møtet ville bli brukt videre. Etter gruppens oppfatning lar det seg 

vanskelig gjøre å lage regler som vil passe for slike forhold. Det vil neppe være rimelig – og kanskje 

heller ikke lovlig – helt å forby samarbeid om sidegjøremål mellom ansatte og utenforstående, og 

slike regler ville også være meget vanskelig å håndheve i praksis. Det må være en ledelsesoppgave 

å se til at slike samarbeidsformer ikke får uheldige utslag for enheten og de øvrige ansatte. 

 

En problemstilling i en noe annen gate gjelder tilfeller hvor selskaper som ansatte har 

eierinteresser i, kontraherer med universitetet, for eksempel i form av salg av utstyr eller tjenester. 

I slike tilfeller kan det være en fare for at selskap der den ansatte er medeier, blir favorisert. En 

ansatt må anses inhabil under forvaltningslovens regler til å engasjere et slikt selskap på 

instituttets vegne.6 Men selv om det er andre som kontraherer på universitetets vegne, og det 

således ikke foreligger inhabilitet etter forvaltningslovens regler, er det grunn til å vise varsomhet 

mht. å kontrahere med ansattes firma. Tilfellene kan variere atskillig, både mht. til den ansattes 

eierandel og innflytelse i det aktuelle selskap og mht. hva slags innkjøp det dreier seg om. Et 

institutt som driver laboratorievirksomhet, bør således ikke uten en åpen utlysning kjøpe inn 

laboratoriemateriell fra firma der ansatte er eneeier eller eier en vesentlig andel. I den andre 

enden av skalaen finner man tilfeller der den ansatte bare eier en mindre andel av selskapet og 

hvor det dreier seg om innkjøp av mer generelle varer og tjenester, som f.eks. møbler og papir. 

Innkjøp fra slike selskaper bør kunne gjennomføres på vanlige vilkår selv om en ansatt eier en 

                                                 
6 Arvid Frihagen: Inhabilitet (1985) s. 243, 244: ”En tjenestemann vil gjerne bli inhabil etter forvaltningslovens § 6 der 

han selv eller noen han har nær personlig tilknytning til, har en særlig og noenlunde klar og håndfast forretningsmessig 

eller annen direkte økonomisk interesse i sakens utfall. …Det er grunn til å være streng der det er tale om direkte 

forretningsmessige eller andre økonomiske interesser tjenestemannen eller hans ektefelle har i saken.” 
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liten aksjepost i selskapet; men etter omstendighetene kan den ansatte likevel være inhabil til å 

delta i prosessen.  

 

Ansettelsen ved universitetet kan også innebære visse restriksjoner med hensyn til den ansattes 

muligheter til å ta oppdrag for firmaer som kontraherer med universitetet. I Statens 

personalhåndbok pkt. 10.13.1, 3. ledd nr. 7 fremgår det at en arbeidstaker ikke kan ta ekstraarbeid 

for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid som innebærer at han i 

sin funksjon for det offentlige kan treffe avgjørelser som i vesentlig grad kan influere på hans egne 

eller biarbeidsgivers inntekter. Tjenestemann kan ikke opptre som konsulent og heller ikke være 

representant for anbyder, tilbyder eller leverandør overfor den administrasjon hvor 

vedkommende tjenestemann gjør tjeneste. Regelverket for statens anskaffelsesvirksomhet, 

Forskrift for kjøp av varer og tjenester for staten § 3 og Forskrift for kontrahering av bygge- og 

anleggsarbeider til staten § 7, setter forbud mot at tjenestemann deltar i konkurranse om 

leveranser til den administrasjon hvor vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som 

helt eller i overveiende grad eies av slik tjenestemann. 

 

Arbeidsgruppen antar at dette regelverket er tilfredsstillende også for universitetet og fremmer 

derfor ikke ytterligere forslag på dette punkt. Men gruppen antar at det er behov for større 

bevissthet i organisasjonen om interessekonflikter av denne typen. Det er en ledelsesoppgave på 

alle nivåer å bidra til slik økt bevissthet. 

 

Engasjement av ansattes firma for å utføre tjenester som faller inn under vedkommende ansattes 

ansvarsområde ved UiO, skal ikke forekomme, jf. sitatet fra Statens personalhåndbok rett foran.  
 

5. Gjennomføring 
Hovedformålet med gruppens forslag er å bidra til å sikre at universitetets intellektuelle ressurser 

rettes inn mot universitetets sentrale oppgaver – undervisning, forskning og formidling – i den 

utstrekningen som det er forutsatt i arbeidsavtalene med de ansatte, og samtidig sikre at de ansatte 

i ordnede forhold kan bruke sin kompetanse også på andre måter. En erfaring fra gjennomføringen 

av Underdal-utvalgets utredning er at vedtak av denne typen må følges aktivt opp på alle plan i 

organisasjonen for at de skal ha den ønskede praktiske virkning.  

 

Gjennomføringen av gruppens forslag vil først og fremst måtte skje lokalt. Forslaget synliggjør et 

betydelig ansvar hos den lokale ledelse, et ansvar som for så vidt allerede ligger der. Det er klart at 

denne oppgaven kan være meget krevende for den lokale ledelsen, og det kan være vanskelig og 

følsomt å håndtere spørsmål om det skal nedlegges forbud mot et bestemt sidegjøremål eller tas 

stilling til spørsmål av annen art ved håndhevelse av reglene. Det kan være et problem at 

instituttledelsen befinner seg så nær dem det gjelder. Like fullt inngår dette i instituttledelsens 

sentrale oppgaver. I vanskelige saker kan det være nærliggende at instituttledelsen søker råd og 

bistand på fakultetsnivå og eventuelt også i universitetets sentrale personaladministrasjon. 

Gruppen antar at de opplysningene om den enkeltes sidegjøremål som vil foreligge i kraft av den 

foreslåtte ordningen, vil gi grunnlag for at spørsmål om sidegjøremål i nødvendig utstrekning kan 

tas opp som ledd i medarbeidersamtalene mellom den lokale ledelse og den enkelte ansatte. Dette 

anses som et helt sentralt virkemiddel for å få gjennomslag for de prinsippene som gruppen mener 

bør ligge til grunn for de ansattes sidegjøremål. Det kan være hensiktsmessig å ta dette med i mal 

for medarbeidersamtaler.  
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Også fakultetsnivå og sentralt nivå har imidlertid viktige oppgaver, først fremst i form av å sikre at 

ordningen på lokalt nivå fungerer etter forutsetningene. Det er derfor ikke tilstrekkelig at 

universitetet sentralt meddeler universitetsstyrets vedtak i saken nedover i organisasjonen. 

Fakultetsnivå og sentralt nivå må i tillegg sikre at reglene praktiseres etter forutsetningene. 

Gruppen antar at et hensiktsmessig virkemiddel er å gjøre dette til et tema i styringsdialogene, 

både de dialogene som sentralt nivå har med fakultetene, og fakultetenes dialoger med 

grunnenhetene. Sentralt nivå og fakultetsnivå må dessuten bidra til å gjøre reglene og ordningen 

kjent blant og akseptert av de ansatte. Dette er spesielt viktig i forbindelse med at ordningen 

etableres.  

 

Sentralt nivå og fakultetsnivå har også en viktig oppgave i å støtte den lokale ledelse i det løpende 

arbeidet, ikke minst som rådgivere i vanskelige konkrete saker. Også internrevisjonen har en 

viktig rolle, nemlig å følge opp at de enkelte ledd i organisasjonen følger opp, som beskrevet foran.  

 

De oppgaver som her er beskrevet for de enkelte ledd i organisasjonen, følger av disses alminnelige 

plikter, og gruppen har derfor ikke ansett det hensiktsmessig å nedfelle dem i særlige regler.  

 

6. Saksbehandling 
Arbeidsgruppen forutsetter at det etableres en enkel, nettbasert ordning mht innregistrering av 

opplysninger om sidegjøremål. Arbeidsgruppen har fått opplyst at det nye lønns- og 

personalsystemet som vil bli tatt i bruk ved UiO fra 1. mars 2006 – POLS – funksjonelt sett er i 

stand til å håndtere slike opplysninger, men at en slik ”sidegjøremålsmodul” ikke vil kunne være 

på plass før pr 1. januar 2007. Dersom man ønsker å etablere en skriftlig innrapportering av 

sidegjøremål før denne dato, vil dette måtte gjøres i form av e-post eller brev. 

 

Det vil kunne forekomme at en ansatt blir nektet å påta seg et sidegjøremål eller blir pålagt å 

avvikle et sidegjøremål. En slik avgjørelse er formodentlig ikke et enkeltvedtak i 

forvaltningslovens forstand. En påbud fra universitetet om ikke å påta seg, eller å avslutte, et 

sidegjøremål, kan imidlertid være inngripende for dem det gjelder. I tråd med det som ellers 

gjelder i norsk forvaltningsrett bør det derfor være den alminnelige regel at en slik avgjørelse gis 

en begrunnelse hvor den berørte anmoder om det. En slik begrunnelse kan gis muntlig der det er 

nærliggende, og den må kunne være relativt kort. 

 

Videre bør det etter gruppens mening av samme grunn være mulig å påklage en slik avgjørelse. At 

en avgjørelse kan påklages, kan dessuten gjøre stillingen noe enklere for instituttlederen. Det antas 

å være lite hensiktsmessig at slik klage går til de ordinære overordnede nivåer 

(dekan/fakultetsstyret, eventuelt rektor/universitetsstyret). Styrene har en sammensetning som 

ikke uten videre gjør dem egnet til å håndtere slike spørsmål. Og overordnet ledelse kan ha vært 

inne i saken tidligere. Gruppen foreslår derfor at det opprettes et eget klageorgan for dette 

formålet - Sidegjøremålsnemnda. Denne nemnda bør ha kompetanse til å prøve alle sider ved 

saken, også om det er urimelig at samtykke ikke er gitt.  

 

Nemnda foreslås å ha tre medlemmer, oppnevnt av universitetsstyret. Ett medlem skal oppnevnes 

etter forslag fra fagforeningene og ett etter forslag fra universitetsdirektøren. Det tredje medlem, 

som skal være nemndas leder, skal ikke være ansatt ved universitetet. Det antas at klagesaker kan 

reise rettslige spørsmål, og gruppen foreslår derfor at lederen skal være jurist.  
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For saksbehandlingen for øvrig vil forvaltningslovens kap. II (om ugildhet) og kap. III (om 

alminnelige regler for saksbehandlingen) komme til anvendelse.  

 

De opplysningene som innkommer om den enkeltes sidegjøremål, bør oppbevares på instituttnivå. 

Opplysningene bør være tilgjengelige for dem som har saklige interesse av det, men ikke for andre. 

Slik saklig interesse har – ved siden av instituttledelsen – typisk personer på fakultets- og sentralt 

nivå som blir engasjert eller konsultert i en sak, samt medlemmer av den Sidegjøremålsnemnda 

som gruppen foreslår etablert.  

 

7. Melding om sidegjøremål 

7.1 Meldeplikt og samtykke 

For at reglene om sidegjøremål skal kunne håndheves tilstrekkelig effektivt, er det nødvendig å 

etablere en nærmere angitt plikt for de ansatte om å melde fra om sidegjøremål. I en del tilfeller 

bør det i tillegg stilles et krav om samtykke for at ansatte skal kunne påta seg sidegjøremål. 

 

Gruppen har inngående diskutert hvordan en slik melde- og samtykkeordning bør utformes. Det 

har komplisert vurderingen at det antas å være visse rettslige skranker for hva slags ordninger som 

kan etablereres. I pkt. 7.2 gjennomgås derfor relevant rettslig materiale før gruppens forslag 

presenteres i de følgende avsnittene.  

 

7.2 Arbeids- og personvernrettslige regler med betydning for 
meldingsordninger  

En arbeidsgiver står ikke fritt til å innføre meldingsordninger. Det er både arbeidsrettslige og 

personvernrettslige begrensninger knyttet til en slik ordning.  

 

7.2.1 Arbeidsrettslige regler 

Arbeidsretten har gjennom langvarig rettspraksis fastslått at arbeidsgiver i kraft av styringsretten 

har anledning til å innføre kontrolltiltak. Forutsetningen er at det foreligger et saklig behov, at 

tiltaket ikke er uforholdsmessig, at det ikke praktiseres vilkårlig og at det er drøftet med de 

tillitsvalgte. Arbeidsrettens avgjørelse i ARD (Arbeidsrettens dommer) 1978 side 110 viser dette:  

 

 Gjennom ARD-1937-114 flg., ARD-1951-201 flg., ARD-1958-189 flg., ARD-1959-1 flg. og 
ARD-1968-44 flg. har Arbeidsretten fastslått at bedriftene i kraft av sin styringsrett har 
tariffrettslig adgang til å iverksette kontrolltiltak av forskjellig karakter overfor 
arbeidstakerne. Vilkåret for at det foreligger en slik adgang er imidlertid at det saklig sett er 
behov for vedkommende kontrolltiltak og at tiltaket ikke praktiseres vilkårlig, i den 
mening at man uten reell begrunnelse setter enkelte arbeidstakergrupper i en særstilling. I 
denne forbindelse er dessuten å merke at kontrolltiltak ikke på tariffrettslig holdbar måte 
kan innføres med mindre informasjons- og drøftelsesplikten i Hovedavtalens § 9 punkt 2 er 
blitt loyalt etterlevet. 
 

I den nye arbeidsmiljøloven § 9-1, 1. ledd er de ulovfestede prinsipper nå kodifisert:  
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 Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig 
grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for 
arbeidstakeren. 

 

Om innholdet heter det i forarbeidene (Ot.prp. nr. 49 (2004-05) pkt. 12.6.2):   

 

 Det er ikke mulig å gi noen uttømmende beskrivelse av innholdet i skjønnsmomentene i § 
9-1. Arbeidsrettens og de alminnelige domstolenes praksis på området vil danne et 
utgangspunkt for vurderingen når det skal tas stilling til hvorvidt de materielle vilkår for 
kontroll er til stede. Også utenlandske rettsavgjørelser på området, særlig svenske og danske 
domstolers praksis, vil kunne ha relevans. Det sentrale er at vilkårene i bestemmelsen 
legger opp til en bred skjønnsmessig avveining av virksomhetens behov for kontrolltiltaket 
på den ene side og de ulemper arbeidstakerne vil bli påført som følge av kontrollen på den 
andre. For at kontrolltiltaket skal være lovlig må resultatet av denne avveiningen gå i 
virksomhetens favør.  

Forslaget til generalklausul angir de generelle vilkårene for at et kontrolltiltak skal være 
lovlig. Vilkårene vil ikke kunne settes til side av partene gjennom for eksempel samtykke, 
arbeidsavtale eller tariffavtale. 

En meldepliktsordning må altså dekke et saklig behov. Vurderingen vil avhenge av virksomhetens 

art og de arbeidstakere som er ment omfattet av registeret. Således vil behovet for kontroll og 

innsyn vil være forskjellig for offentlig og privat virksomhet.  

Proposisjonen berører ikke opplysningsplikt mht. til sidegjøremål spesielt, men dette er kort 

omtalt i NOU 2004: 5 pkt. 17.5.5.9 - Privatøkonomiske forhold og bierverv: 

 En arbeidsgiver kan i mange tilfeller ha interesse av å føre kontroll med arbeidstakernes 
bierverv, nærings- og privatøkonomiske forhold. Det kan være for å sikre at de ansatte i 
betrodde stillinger har den nødvendige uavhengighet til kunder og konkurrenter, eller det 
kan være for å sikre at arbeidstakerne ikke selv driver konkurrerende virksomhet på sin 
fritid.  
 
Arbeidsgiver har antagelig en viss kontrolladgang i kraft av sin styringsrett, men det er 
uavklart i norsk rettspraksis hvor langt denne styringsretten går i forhold til slik kontroll. I 
den grad kontrollen innebærer behandling av personopplysninger som faller inn under 
personopplysningslovens virkefelt, må behandlingen forankres i personopplysningsloven 
§§ 8 eller 9 jf. § 11.  

Spørsmålet er også omtalt i Jakhelln/Aune (red.): arbeidsrett.no. Kommentar til arbeidsmiljøloven 

(2005) s. 346. Kommentaren bygger på NOU 2004: 5:  

 Kontroll av arbeidtakernes bierverv og nærings- og privatøkonomiske forhold vil i visse 
tilfeller kunne oppfylle de materielle vilkårene for kontroll etter aml §9-1. Det er 
imidlertid uavklaret i norsk rettspraksis hvor langt arbeidgivers kontrolladgang i forhold til 
arbeidstakernes private økonomiske forhold og bierverv rekker, NOU-2004-5 pkt. 17.5.5.9. 
Se eksempel vis lov av 2. juli 1999 nr. 64 … om helsepersonell …§ 19 som gir 
arbeidsgiveren rett til å kreve at helsepersonell med autorisasjon eller lisens gir 
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opplysninger om all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig 
næringsdrivende for andre arbeids- eller oppdragsgiver i Norge eller i utlandet, og om 
eierinteresser, samarbeidsforhold o.l. Bestemmelsen er dels begrunnet i at arbeidsgiver i 
kraft av alminnelige arbeidsrettslige prinsipper har adgang til å hindre helseperesonell i å 
ha engasjementer som innebærer en konflikt med hovedarbeidet, dels i at det er viktig for 
tilliten til de offentlige helsetjenester at det ikke oppstår tvil om at avgjørelser tas av 
hensyn til pasienten og/eller en fornuftig forvaltning av offentlige interesser, og ikke av 
hensyn til egne eierinteresser i privat praksis, jf. Ot. prp. nr. 13 81998-1999) kap. 26. 

Kontroll av arbeidstakernes bierverv, nærings- og privatøkonomiske forhold vil kunne 
være tilstrekkelig saklig begrunnet overfor ansatte i betrodde stillinger hvor uavhengighet 
til kunder og konkurrenter er nødvendig, eller hvor arbeidsgiver ønsker å sikre at 
arbeidstakeren ikke driver konkurrerende virksomshet. Der det i arbeidsavtalen 
eksempelvis er lagt begrensninger på arbeidstakerens rett til å eie aksjer i konkurrerende 
selskaper eller det av hensyn til arbeidsoppgavene er avtalt begrensninger for styreverv e.l., 
vil vilkårene for lovlig kontroll trolig være til stede etter aml. §9-1.  

Omtalen gjelder særlig situasjonen i privat sektor og treffer ikke spørsmålet om innføring av en 

meldingsordning på universitetet direkte.  

Spørsmålet om sidegjøremål omtales også i Etiske retningslinjer for statstjenesten av september 

2005 der det heter i pkt. 4.2: 

En statsansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag 
som er uforenlig med den statlige arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke 
tilliten til forvaltningen. 

Det må være åpenhet om statsansattes ekstraerverv og bierverv mv. som kan ha betydning for 
tjenesteutøvelsen. 

I kommentarene heter det bl.a.: 

Ifølge lojalitetsplikten er det tilfeller hvor den ansatte uoppfordret må gi opplysninger om 
biervervet. Dette gjelder når det kan være tvil om biervervet er forenlig med arbeidsgivers 
legitime interesser. 

Arbeidsgiver kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi 
opplysninger om bierverv. Arbeidsgiver kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike 
opplysninger dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha slike bierverv.  

7.2.2 Personopplysningsloven 

Et register over meldinger om sidegjøremål, vil være underlagt reglene i personopplysningsloven 

(lov 31/2000): Etter lovens § 2-1, 1. ledd gjelder loven for  

a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske 
hjelpemidler, og 

b) annen behandling av personopplysning når disse inngår eller skal inngå i et personregister. 
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Med ”personregister” menes iht. lovens § 2 nr. 3, ”registre, fortegnelser m.v. der 

personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen”. 

Dette innebærer at et register av meldinger om sidegjøremål ved universitetet, vil falle inn under 

loven.  

Lovens alminnelige vilkår er fastsatt i § 8: 

 Personopplysninger… kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det 
er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandling er nødvendig for 
… 
 d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  
…, eller 
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan 
vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger 
denne interessen.  

Om bokstav d) heter det bl.a. i Wiik Johansen m.fl.: Personopplysningsloven - Kommentarutgave 

(Oslo 2001) s. 102: 

 Bestemmelsen er ment å omfatte for eksempel arkivering av opplysninger for bruk i 
statistisk og historisk sammenheng. Bestemmelsen åpner også for behandling av 
personopplysninger i forskningssammenheng.  

Om bokstav f) heter op. cit. s. 103-04: 

 Bestemmelsen er en slags sekkepost for behandlinger som man ikke har funnet hjemmel for 
i noen av de øvrige vilkårene, og som allikevel vurderes å være av større interesse enn den 
registrertes personvern. Bestemmelsen åpner for vanskelige vurderinger, særlig tatt i 
betraktning at det faktisk er den behandlingsansvarlige selv som skal foreta vurderingen. 
Justisdepartementet legger i forarbeidene til loven vekt på at den behandlingsansvarlige må 
veie sine egne interesser mot den registrertes interesse i personvern. Personverninteressen 
bør, etter departementets vurdering, generelt sett veie tungt i slike i slike vurderinger, ikke 
minst når den veies opp mot kommersielle/økonomiske interesser. Særlig vekt bør det 
tillegges om en registrert motsetter seg behandlingen. En negativ holdning til 
registreringen fra den registrertes side kan være grunnlag for sletting av opplysninger om 
denne ene registrerte. 

Det er grunn til å anta at den behandlingsansvarlige vil være tjent med å rådføre seg med 
Datatilsynet i forbindelse med den vurdering han eller hun skal foreta i henhold til § 8 siste 
alternativ. Fordi bestemmelsen er svært skjønnsmessig, vil det også påligge Datatilsynet et 
særlig veiledningsansvar i saken der den behandlingsansvarlige ønsker å foreta en 
behandling i medhold av denne bestemmelsen. Til syvende og sist vil det være Datatilsynet, 
og eventuelt Personvernnemnda, som avgjør innholdet i bestemmelsen gjennom sin 
praksis.  

Kommentarutgaven nevner så adresserings- og distribusjonsvirksomhet som et eksempel på en 

aktivitet som trolig faller inn under bokstav f, men det legges da vesentlig vekt på adressatenes 

adgang til å reservere seg.  
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Om kravet til at behandlingen må være ”nødvendig”, heter det i Norsk Lovkommentar i note 27 til 

loven (Dag Wiese Schartum): 

 Det er uavklart om en behandlingsansvarlig kan nøye seg med å konstatere at kravet til 
nødvendighet er tilfredsstillet og derfor la være å innhente samtykke fra de personer 
opplysningene gjelder. Kravet til nødvendighet i § 8 bokstavene a-f er slik formulert at 
nesten ethvert behandlingsformål kan legitimeres på denne måten. Loven kan neppe forstås 
slik at samtykkealternativet kan ignoreres fordi det er mulig å påberope seg et av 
nødvendighetsalternativene. Meget taler for at nødvendighetsalternativene kun kan 
benyttes dersom det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å innhente samtykke.  

For sensitive opplysninger er vilkårene strengere, § 9. Sensitive opplysninger omfatter bl.a. 

politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning og medlemskap i fagforening, § 2 nr. 8. Arbeidsgruppen 

antar at det ikke er aktuelt å registrere opplysninger som er sensitive i lovens forstand. For å være 

på den sikre siden, bør det ikke kreves opplysninger om medlemskap eller verv i organisasjoner av 

politisk, religiøs eller filosofisk art og medlemskap i fagforeninger. 

Et register over sidegjøremål forutsettes å være elektronisk basert. Dette innebærer at det 

foreligger meldeplikt til Datatilsynet iht. lovens § 31. Hvis det legges til grunn at registeret ikke 

skal inneholde opplysninger som er sensitive i lovens forstand, kreves det som utgangspunkt ikke 

konsesjon fra Datatilsynet. Men Datatilsynet kan bestemme at konsesjonsplikt skal foreligge også 

for registre uten slike opplysninger ”dersom behandlingen ellers åpenbart vil krenke tungtveiende 

personverninteresser”, § 33, 2. ledd. Det er lite sannsynlig at denne bestemmelsen vil komme til 

anvendelse.  

Forholdet til personopplysningsloven vil etter dette bero på om opplysningene i registeret vil 

omfattes av loven § 8 bokstav f (om berettiget interesse og denne ikke overstiges av den ansattes 

personverninteresse). Det er all grunn til å følge anbefalingen i kommentarutgaven om å ta 

spørsmålet opp med Datatilsynet på forhånd.  

7.3 Gruppens syn på meldeplikt og samtykkekrav 

Gruppens medlemmer er langt på vei enige om hvor omfattende meldeplikten bør være og også 

om at det i visse tilfeller bør foreligge en plikt til å innhente samtykke. 

En viktig gruppe av tilfeller der det bør kreves samtykke, er der sidegjøremålet krever bruk av 

institusjonens ressurser (ut over det bagatellmessige), se nærmere pkt. 4.5 foran. En annen viktig 

gruppe er der sidegjøremålet helt eller delvis forutsettes utøvet i normalarbeidstiden (igjen ut over 

det bagatellmessige), se nærmere pkt. 4.4 foran. Samtykke bør også kreves når det fremstår som 

tvilsomt om sidegjøremålet er akseptabelt ut fra mulig interessekonflikt med universitetet eller sett 

i forhold til de plikter vedkommende ellers har ved institusjonen og i kraft av sidegjøremål 

vedkommende allerede har påtatt seg. Samtykke bør også kreves for langvarige og for spesielt 

omfattende sidegjøremål.  

Det er forutsetningen at den avtale som skal inngås dersom samtykke gis, regulerer eventuelle 

økonomiske forhold knyttet til sidegjøremålet, først og fremst betaling for bruk av universitetets 

ressurser, jf. pkt. 4.5 foran.  
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Gruppen antar at avtale om sidegjøremål som gjør bruk av universitetets ressurser og sidegjøremål 

som helt eller delvis skal utføres i normalarbeidstiden, er så viktige at det bør sikres notoritet over 

forholdet ved å kreve at samtykket/avtalen skal være skriftlig.  

 

For øvrige tilfeller hvor det kreves samtykke, har gruppen vært noe i tvil om det bør kreves at 

samtykket gis skriftlig. Det kan virke formelt og ufleksibelt. Men det vil på den annen side sikre 

notoritet om hva som er avtalt, noe som kan vært spesielt viktig for den ansatte i ettertid. Gruppen 

legger til grunn at bruk av e-post oppfyller kravet til skriftlighet, og dette reduserer vekten av 

innvendingene basert på formalitet og mangel på fleksibilitet. Det foreslås derfor at også slike 

avtaler skal være skriftlige.   

 

Hva som skal til for at samtykke skal gis, kan ikke angis generelt. I noen tilfeller kan det være 

naturlig at samtykke gis i de aller fleste tilfeller, mens i andre kan samtykke praktisk talt alltid 

være utelukket.   

 

Gruppen mener dessuten at plikten til uoppfordret å gi melding om sidegjøremål som kan være i 

strid med ansettelsesforholdet, bør suppleres med en uttrykkelig plikt for ansatte til å gi 

opplysninger om sidegjøremål etter oppfordring fra arbeidsgiveren. Det henvises til den ordningen 

som er etablert for helsepersonell etter helsepersonelloven § 19, 2. ledd. Gruppen antar at en slik 

plikt kan etableres i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Det henvises til at det i kommentarene til 

pkt. 4.2 i Etiske retningslinjer i staten bl.a. heter: ”Arbeidsgiveren kan … i konkrete tilfeller kreve 
slike opplysninger [dvs. om bierverv] dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha 
slike bierverv.”  Ved siden av opplysninger om enkelte sidegjøremål som kan være problematiske 

pga. mulig konkurranseforhold eller ha en tillitskadelig funksjon, kan en samlet oversikt over en 

ansatts sidegjøremål i gitte situasjoner være nødvendig for å kunne ta stilling til om 

sidegjøremålene samlet sett går ut over universitetsarbeidet. 

 

Når det gjelder spørsmålet om det bør etableres en mer vidtgående plikt til uoppfordret å melde fra 

om sidegjøremål, har gruppen delt seg i et flertall (Bratlie, Fougner, Halsen og Nicolaysen) og et 

mindretall (Hylland, Zimmer, Øgaard).  

 

7.4 Flertallets syn på meldepliktens utstrekning 

7.4.1 Hovedregel: uoppfordret meldeplikt 

Flertallet tar utgangspunkt i at gjeldende regler om sidegjøremål ikke har hatt den ønskede 

virkning og at problemstillinger knyttet til sidegjøremål har økt i betydning siden reglene ble 

fastsatt. For å sikre at ledelsen får tilstrekkelig informasjon om sidegjøremålene til å ivareta sine 

oppgaver, og for å gi et klart signal om viktigheten av spørsmålene, foreslår flertallet at det vedtas 

en hovedregel om at alle sidegjøremål skal meldes inn uoppfordret. En del unntak er imidlertid 

nødvendig, jf. nedenfor.  

 

At samfunnets interesser for slike spørsmål har økt, taler etter flertallets oppfatning også for en 

slik ordning. Det er viktig å sikre at universitetet har et system for håndtering av sidegjøremål som 

sikrer at universitetet har tillit i samfunnet. Flertallet viser her til at tilsvarende ordninger er 

innført i Stortinget, i domstolene og for helsepersonell, jf. pkt. 3.3 foran. Siktemålet har riktignok 

for Stortinget og domstolene vært et noe annet enn det som er det sentrale ved universitetet, 

nemlig å sikre at det ikke foreligger sidegjøremål osv. som kan innebære interessekonflikt med 
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hovedarbeidsforholdet. Selv om de mest sentrale problemstillingene knyttet til sidegjøremål ved 

universitetet gjelder konkurranse- og omfangsspørsmålene, er likevel hensynet til å unngå 

interessekonflikter og tillitskadelig virksomhet viktig også for universitetet.  

Flertallet viser til redegjørelsen for gjeldende rettsregler i pkt. 7.2 foran. Universitetet er i det alt 

vesentlige finansiert av offentlige midler og skal ivareta vesentlige samfunnsmessige hensyn. 

Universitetets behov for troverdighet og tillit er betydelig. Kravene og samfunnets forventninger 

på dette feltet er antakelig skjerpet de siste årene. En innføring av kontrolltiltak knyttet til nettopp 

disse forhold, må antas å ivareta viktige samfunnsmessige hensyn og dermed være saklig. Det er 

også naturlig å legge til grunn at så lenge det kan gjøres kontroll av bierverv av hensyn til den 

ansattes uavhengighet til kunder og konkurrenter (jf. pkt. 7.2.1 foran), må det samme i alle fall 

gjelde overfor det vitenskapelige personalet på universitetet. Universitetet kan ikke fylle sin 

samfunnsmessige rolle om det reises tvil om hvilke interesser det vitenskapelige personalet 

ivaretar. Det er viktig at arbeidsgiveren skaffes et redskap til å foreta vurderinger av at de ansattes 

sidegjøremål ikke overskrider de rammer som gjelder. 

Flertallet antar på denne bakgrunn at det foreligger saklig grunn til å opprette en generell 

meldepliktordning. Det foreligger også saklig grunn i forhold til den enkelte arbeidstaker, fordi 

problemstillingen i prinsippet er relevant for alle vitenskapelige ansatte. 

Flertallet antar videre at en alminnelig plikt til å melde inn sidegjøremål, er i overensstemmelse 

med hensynet til forholdsmessighet. Meldingsplikten forutsettes å bli lite tyngende, og det er 

knyttet få personverninteresser til de opplysningene som det er aktuelt å kreve meldt. Det har 

dessuten vist seg vanskelig å finne frem til andre effektive måter å ivareta arbeidsgiverens kontroll 

på. Forholdsmessighetsvilkåret legger imidlertid – iallfall i prinsippet – visse føringer på hva som 

kan kreves registrert.  

Derimot kan det fremstå som mer tvilsomt om en offentliggjøring av de innmeldte opplysningene 

kan harmoniseres med forholdsmessighetsprinsippet. Hovedformålet er å sikre arbeidsgivers 

kontroll- og beslutningsgrunnlag. En offentliggjøring bidrar ikke til dette. Hensynet til 

offentlighet om sidegjøremål har riktignok vekt i seg selv fordi det ivaretar tillitsaspektet.  Hvis de 

innmeldte opplysningene gjøres offentlig, kan det innebære at færre opplysninger kan eller bør 

kreves meldt. Flertallet har derfor under en viss tvil kommet til at det i første omgang ikke vil 

anbefale at offentligheten gis adgang til de innmeldte opplysningene, se også punkt 6 foran. Dette 

spørsmålet må imidlertid vurderes løpende. 

7.4.2 Nærmere om meldepliktens innhold 

For å tjene sitt formål, må meldeplikten i utgangspunktet omfatte alt inntektsgivende arbeid 

utenfor den ordinære stillingen ved universitetet, men med klare unntak som utredet nedenfor. 

Meldingen må omfatte sidegjøremål der ansatte gjør bruk av sin faglige kompetanse og videre 

annet inntektsgivende arbeid fordi dette har betydning for vurderingen av sidegjøremålenes totale 

omfang. Verv i allmennyttige institusjoner og vederlagsfri allmennyttig innsats bør omfattes av 

meldeplikten bare hvis omfanget er betydelig 

 

Begrepet ”arbeid” må avgrenses mot rent privat innsats, slikt som omsorgsarbeid for 

familiemedlemmer o.l. I gjeldende retningslinjer og i annet regelverk er denne grensen ofte 

markert ved at begrepet sidegjøremål forutsetter at aktiviteten ”ikke hører til privatlivet” e.l. Det 

antas at et slikt tillegg er overflødig og lett kan lede til misforståelser og det foreslås derfor at det 
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ikke videreføres. Noen innholdsmessig endring er imidlertid ikke tilsiktet. Medlemskap i 

foreninger og lag, herunder fagforeninger, må opplagt unntas fra meldeplikten ettersom dette 

verken dreier seg om arbeid eller verv. Derimot bør verv i aksjeselskaper omfattes, jf. nedenfor. 

 

Hva den ansatte tjener på sidegjøremål, bør ikke pliktes meldt, idet dette vanskelig kan sies å ha 

noen betydning for hvor grensene for sidegjøremål skal trekkes, og opplysningene må dessuten 

anses som mer følsomme enn opplysninger om selve aktiviteten.  

 

Flertallet mener at det bør gjøres unntak fra meldeplikten. I gjeldende retningslinjer (av 11. april 

2000) bestemmes i pkt. 2.1 at melding kan unnlates i en del tilfeller der det dreier seg om 

sidegjøremål som universitets- og høyskolesystemet er helt avhengig av at ansatte er villig til å 

utføre. Flertallet vil anbefale at dette videreføres. Unntatt fra melding vil da for eksempel være: 

 

- Ekstern bedømmelseskomité 

- Ekstern sensorvirksomhet 

- Enkeltstående undervisningsoppdrag ved annen institusjon 

- Enkeltstående oppdrag i forbindelse med etter- og videreutdanningsskurs i regi av andre 

- Enkeltstående faglige foredrag som ledd i universitetets formidlingsplikt i forhold til 

samfunnet 

- Opplysningsvirksomhet som fagekspert gjennom deltakelse i fjernsynsprogrammer eller 

lignende (ikke fast virksomhet over lang tid).   

 

Også andre sidegjøremål som utvilsomt ikke kan komme i strid med ansettelsesforholdet ved 

universitetet, bør unntas. For andre sidegjøremål gjelder meldeplikten, med det forbehold som er 

nevnt foran for vederlagsfrie verv i organisasjoner.  

 

Meldeplikten bør dessuten omfatte den ansattes enkeltpersonforetak og vesentlige eierandeler i 

selskaper samt verv i foretak og selskaper uavhengig av om disse er betalte eller ikke. Opplysning 

om slikt har betydning også for vurdering av interessekonflikter. Et praktisk problem her er at 

grensen mellom enkeltpersonforetak og sporadiske oppdrag o.l. er flytende. Man må også ha for 

øye at meldingen av foretaket som sådan og de aktiviteter som utøves under foretaket, kan 

innebære at reelt sett samme aktiviteter meldes to ganger. Dette kan avverges ved at det fremgår 

av meldingen av enkeltaktiviteter at de er utøvet som ledd i enkeltpersonforetakets virksomhet.  

 

7.4.3 Hvem som skal omfattes av meldeplikt 

Plikten omfatter først og fremst de vitenskapelig ansatte som er ansatt i full stilling ved 

universitetet. Men plikten omfatter også vitenskapelige ansatte i deltidsstilling, typisk professorer 

II. Universitetets interesse i at sidegjøremål ikke er i konkurranse med universitetet, at det ikke 

svekker tillit til universitetet osv., gjør seg gjeldende også for deltidsansatte. Derimot vil en 

vurdering av sidegjøremålenes totale omfang formodentlig bare i helt sjeldne tilfeller være 

aktuelle i forhold til deltidsansatte; dette vil det først og fremst være en oppgave for den som er 

arbeidsgiver i hovedstillingen.  

 

Flertallet har først og fremst hatt vitenskapelig ansattes forhold for øye i sine vurderinger. 

Spørsmålene om sidegjøremål må antas å være mindre påtrengende for de teknisk og 

administrativt ansatte. Flertallet mener derfor at en generell registreringsordning ikke er 
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nødvendig og hensiktsmessig for disse ansatte. Men den lokale ledelsen kan, med grunnlag i 

arbeidsgivers styringsrett, pålegge bestemte grupper en meldeplikt, der det er behov for det.  

 

Reglene om at det i visse tilfeller kreves samtykke for å kunne påta seg et sidegjøremål, bør 

imidlertid gjelde også for teknisk og administrativt ansatte, jf. pkt. 7.3.  

 

7.4.4 Hvor stor belastning blir meldeplikten for den enkelte ansatte og for 
universitetet? 

Alle ansatte i vitenskapelig stilling vil måtte sette seg inn i regelverket uansett om sidegjøremål 

pliktes meldt eller om det etableres ordning med melding bare på spesifikt grunnlag. For svært 

mange vil en meldeplikt som flertallet foreslår, bare innebære at den vitenskapelig ansatte krysser 

av i en rubrikk i et elektronisk skjema ”Ingen meldepliktige sidegjøremål”  

 

7.5 Mindretallets syn på meldepliktens utstrekning  

7.5.1 Hovedregel om plikt til å melde sidegjøremål uoppfordret? 

Gruppens mindretall deler flertallets syn på behovet for å etablere ordninger som kan gi den lokale 

ledelsen tilstrekkelig informasjon til å ivareta sine oppgaver og som gir samfunnet trygghet for at 

universitetet har gode systemer for håndtere de ansattes sidegjøremål. Gruppens mindretall er 

likevel blitt stående ved ikke å ville foreslå en slik alminnelig plikt til å melde sidegjøremål 

uoppfordret. Mindretallet ser en rekke argumenter for dette standpunktet:  

 

Mindretallet legger, for det første, vekt på at å pålegge alle vitenskapelige ansatte å rapportere alle 

eller de fleste av sine sidegjøremål, innebærer etablering av et større apparat enn formålet tilsier, 

ikke minst i betraktning at det må antas at de aller fleste ikke har problematiske sidegjøremål.  

 

For det annet legger mindretallet vekt på at praktisk talt de samme resultatene vil bli oppnådd 

med mindretallets forslag som ved flertallets. Det henvises til pkt. 7.2 foran der det fremgår at hele 

gruppen er enig om at det i praktisk viktige tilfeller må foreligge samtykke, nemlig hvor 

sidegjøremålet vil bruke av universitetets ressurser, hvor det skal utøves helt eller delvis i 

normalarbeidstiden, hvor det kan være i strid med normene for konkurranse eller kan være 

tillitskadelig virksomhet og hvor det dreier seg om sidegjøremål som er langvarig eller spesielt 

omfattende.  

 

For øvrige sidegjøremål vil det etter flertallets forslag gjelde en alminnelig meldeplikt. Fra denne 

gjelder det imidlertid unntak for ”sidegjøremål som utvilsomt ikke kan komme i strid med den 

ansattes plikter overfor universitetet”, og det er så regnet opp noen viktige tilfeller. Mindretallet 

foreslår i stedet at den ansattes plikt til å melde fra om slike sidegjøremål, angis positivt. Den 

praktiske forskjellen mellom flertallets og mindretallets forslag, er etter mindretallets oppfatning, 

meget liten. Begge forslagene legger opp til at den ansatte i første omgang må foreta en vurdering 

av om meldeplikt/krav om samtykke kan foreligge. Etter flertallets forslag er vurderingstemaet om 

sidegjøremålet ”utvilsomt ikke kan komme i strid med den ansattes plikter”. Etter mindretallets 

forslag er vurderingstemaet særlig om sidegjøremålet ”kan komme” i konkurranseforhold eller 

”kan være egnet til” å skape tvil om utførelsen av arbeidet. Når forskjellen i praksis er så liten, er 

det etter mindretallets vurdering lite gunstig og praktisk sett unødvendig å trekke med seg 
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usikkerheten og diskusjonen om det mulige rettsgrunnlaget for en alminnelig meldingsordning, jf. 

nedenfor.  

 

For det tredje må det etter mindretallets syn må anses uavklart om etableringen av en slik ordning 

som flertallet foreslår, har tilstrekkelig rettslig grunnlag. I kommentarer til pkt. 4.2 i Etiske 

retningslinjer for statstjenesten, datert september 2005, heter det således: 

 

Arbeidsgiver kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi 
opplysninger om bierverv. Arbeidsgiver kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike 
opplysninger dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha slike bierverv. 

 
I denne sammenheng nevnes at registreringsordningen i Stortinget er frivillig og at 

registreringsordningen for domstolene er lovfestet (domstolloven kap. 6 A). Disse ordningene 

representerer derfor ingen presedens for at tilsvarende ordning kan etableres ved universitetet 

gjennom interne regler. Mindretallet har merket seg at den ordningen som er etablert for 

helsepersonell ved Lov om helsepersonell 64/1999 § 19, ikke innebærer en alminnelig plikt til å 

registrere sidegjøremål. Plikten er begrenset til å gjelde sidegjøremål ”som vil kunne komme i 

konflikt med hovedarbeidsgiverens interesser”. I tillegg kan arbeidsgiveren kreve at helsepersonell 

gir opplysning om ”all helsefaglig virksomhet” som de ansatte utøver som sidegjøremål. 

Mindretallet antar at spørsmålet om sidegjøremål er minst like aktuelt for helsepersonell som for 

universitetsansatte; likevel er det altså i en relativt ny lov om helsepersonell ikke innført en 

alminnelig meldeplikt.  

 

For det fjerde legger mindretallet vekt på at denne usikkerheten om det rettslige grunnlag, kan 

komme til å lede debatten om sidegjøremål inn på et lite fruktbart sidespor, dersom en plikt til 

melde sidegjøremål uoppfordret foreslås. 

 

Mindretallet konstaterer, for det femte, at det – så langt gruppen kjenner til – ikke er vanlig med 

slike registreringsordninger ved andre universiteter og høyskoler. Lengst i denne retning går, så 

langt gruppens undersøkelser rekker, en bestemmelse i den svenske Högskoleförordning 4. kap. 32 

§ som pålegger lærere ved universiteter og høyskoler ”att hålla högskolan underrättad om de 

bisysslor som han eller hon har och som har anknytning til anställningens ämnesområde”. Men 

selv ikke denne ordningen er så generell som den som flertallet foreslår, og den er dessuten fastsatt 

av myndighetene, ikke i interne retningslinjer. 

 

Med den avgrensning som mindretallet vil gi meldeplikten, bør den gjøres gjeldende for alle 

ansatte.  
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Reglement om sidegjøremål ved UiO – flertallets forslag 
 

1. Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære 

universitetsstillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres 

gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som 

sidegjøremål.  

 

2. Vitenskapelig ansatte skal melde sidegjøremål til universitetet.  

 

Slik meldeplikt gjelder også den ansattes enkeltpersonforetak og andeler i selskaper, 

unntatt hvor foretakets eller selskapets virksomhet utvilsomt ikke har noen betydning for 

universitetets virksomhet. 

 

3. Plikten etter nr. 2 gjelder ikke for sidegjøremål som utvilsomt ikke kan komme i strid med 

den ansattes plikter overfor universitetet, herunder: 

 

- medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer,  

- ekstern sensorvirksomhet, 

- enkeltstående mindre ressurskrevende undervisningsoppdrag ved annen 

institusjon,  

- enkeltstående oppdrag i forbindelse med etter- og videreutdannelseskurs i regi av 

andre,  

- enkeltstående faglige foredrag som ledd i universitetets formidlingsplikt i forhold til 

samfunnet,  

- opplysningsvirksomhet som fagekspert gjennom deltakelse i media eller lignende, 

unntatt hvor dette utgjør fast virksomhet over lengre tid,  

- annen lignende virksomhet av begrenset omfang og varighet som kan anses som et 

ledd i oppfyllelsen av universitetets samfunnsansvar og  

- ubetalte verv av mindre omfang og sporadisk vederlagsfri innsats for allmennyttige 

institusjoner. 

 
 

4. Sidegjøremål som nevnt nedenfor, er ikke tillatt uten i henhold til skriftlig avtale med 

universitetet: 

 

- Sidegjøremål som krever bruk av universitetets ressurser, ut over det 

bagatellmessige; en slik avtale skal regulere vilkårene for bruken av ressursene, 

herunder betaling, 

- sidegjøremål som helt eller delvis forutsettes utført i normalarbeidstiden, ut over 

det bagatellmessige,  

- sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets egen 

virksomhet, 

- sidegjøremål av langvarig eller spesielt omfattende karakter,  

- sidegjøremål som er egnet til å skape tvil om den ansattes vilje eller evne til å utføre 

sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål 

forutsetter, herunder sidegjøremål som mer enn sporadisk kan være egnet til å gjøre 

den ansatte inhabil i saker han har ansvar for ved universitetet.  
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5. Arbeidsgiver kan pålegge en ansatt å gi opplysninger om sidegjøremål.  

 

6. Sidegjøremål skal meldes på den måten universitetet bestemmer. 

 

7. Nektelse av rett til å påta seg eller fortsette med et sidegjøremål – herunder nektelse av å 

inngå avtale som nevnt i pkt. 4 – skal gis en kort begrunnelse hvor den det gjelder 

anmoder om det.  

 

Nektelse som nevnt i første ledd, kan den ansatte påklage til Sidegjøremålsnemnda. 

 

Sidegjøremålsnemnda skal ha tre medlemmer, oppnevnt av universitetsstyret. Ett medlem 

oppnevnes etter forslag fra fagforeningene ved universitetet, og ett medlem oppnevnes 

etter forslag fra universitetsdirektøren. Det tredje medlem, som er nemndas leder, skal 

være jurist og ikke ansatt ved universitetet.  

 

8. Ved brudd på dette reglementet gjelder tjenestemannslovens bestemmelser. 

 

9. Dette reglement gjelder for alle ansatte. Pkt. 2 gjelder likevel bare for det vitenskapelige 

personale. 
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Reglement om sidegjøremål – mindretallets forslag 
 

1. Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære 

universitetsstillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres 

gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som 

sidegjøremål. 

 

2. Sidegjøremål som nevnt nedenfor, er ikke tillatt uten i henhold til skriftlig avtale med 

universitetet: 

 

- Sidegjøremål som innebærer bruk av universitetets ressurser, ut over det 

bagatellmessige; en slik avtale skal regulere vilkårene for bruken av ressursene, 

herunder betaling, 

- sidegjøremål som helt eller delvis forutsettes utført i normalarbeidstiden, ut over 

det bagatellmessige, 

- sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets egen 

virksomhet,  

- sidegjøremål av langvarig eller spesielt omfattende karakter,  

- sidegjøremål som kan være egnet til å skape tvil om den ansattes vilje eller evne til 

å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets 

formål forutsetter, herunder sidegjøremål som mer enn sporadisk kan være egnet til 

å gjøre den ansatte inhabil i saker han har ansvar for ved universitetet. 

 
 

3. Det skal meldes fra om ansattes enkeltpersonforetak og andeler i selskaper, unntatt hvor 

foretakets eller selskapets virksomhet utvilsomt ikke har noen betydning for universitetets 

virksomhet. 

 

4. Arbeidsgiveren kan pålegge en ansatt å gi opplysninger om sidegjøremål. 

 

5. Nektelse av rett til å påta seg eller fortsette med et sidegjøremål – herunder nektelse av å 

inngå avtale som nevnt i nr. 2 – skal gis en kort begrunnelse hvor den det gjelder anmoder 

om det. 

 

Nektelse som nevnt i første ledd, kan den ansatte påklage til Sidegjøremålsnemnda. 

 

Sidegjøremålsnemnda skal ha tre medlemmer, oppnevnt av universitetsstyret. Ett medlem 

oppnevnes etter forslag fra fagforeningene ved universitetet, og ett medlem oppnevnes 

etter forslag fra universitetsdirektøren. Det tredje medlem, som er nemndas leder, skal 

være jurist og ikke ansatt ved universitetet.  

 

6. Opplysninger om sidegjøremål oppbevares ved den ansattes grunnenhet. Opplysningene 

skal bare være tilgjengelig for grunnenhetens ledelse og andre ved universitetet som har 

saklig interesse i å kjenne til dem. 

 

7. Ved brudd på dette reglementet gjelder tjenestemannslovens bestemmelser. 

 

8. Dette reglement gjelder alle ansatte. 
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