
Retningslinjer for barnepass for tillitsvalgte i Fagforbundet 
 

Gjelder for alle tillitsvalgte med barn under 12 år, (12 årsregelen kan fravikes dersom barnet 

er funksjonshemmet) som har behov for barnepass ved deltakelse på vedtektsfestede møter i 

Fagforbundet og kurs den tillitsvalgte trenger for å utøve sitt verv, herunder Fagforbundets 

grunnopplæring (Fase 1 og Fase 2) og Fase 3.  

 

Fagforbundet dekker ekstra utgifter som den tillitsvalgte normalt ikke ville hatt om  

vedkommende ikke hadde deltatt på ovennevnte aktiviteter. Der hvor AOFs retningslinjer for 

tilskudd til barnepass kan benyttes, brukes dette.  

 

Det er til enhver tid gjeldende satser i AOF som følges. I 2013 utgjør dette: 

 

Dagtilsyn inntil: Døgntilsyn inntil:  

1 barn kr 600,- pr. dag kr 750,- pr. døgn  

2 barn kr 750,- pr. dag kr 950,- pr. døgn  

3 barn kr 950,- pr. dag kr 1200,- pr. døgn 

 

Retningslinjene gjelder for: 

 

1. Tillitsvalgte som har behov for barnepass i hjemmet. 

 

2. Tillitsvalgte som har behov, (med behov menes at andre foresatte ikke har 

anledning til å ha tilsyn med barnet/barna) for å ha med barn ved deltakelse på 

kurs, konferanser og møter i regi av forbundet. Disse skal få tilrettelagt for dette 

ved: 

a. å få passende overnattingssted for seg selv og barnet/barna. 

b. få muligheten til å reise på passende måte (evt. bil) 

c. at det anskaffes barnepasser som kan ta seg av barnet på stedet hvor 

arrangementet finner sted. Dette kan være barnepasser leid inn av forbundet 

under arrangementet, eller at den tillitsvalgte selv anskaffer barnevakt til 

barnet/barna. Dette avhenger av typen arrangement og hvilke behov barnet og 

den tillitsvalgte har i denne forbindelse. Dersom det er mange som trenger 

barnepass til samme arrangement vurderes om det er mer hensiktsmessig å 

tilby felles barnepass på møtestedet. I sistnevnte tilfelle gjelder ikke andre 

godtgjøringer for barnepass. 

3.  

a. Ved Landsmøter og andre sentrale arrangementer med stor arbeidsmengde for 

den tillitsvalgte, kan den tillitsvalgte få ha personlig døgnvakt til barnet sitt. 

Dette gjelder spesielt for tillitsvalgte som er i barselpermisjon eller som ammer 

barnet. 

b. Satser for barnepasser som er med på arrangementene er de samme som satser 

for barnepass i hjemmet. Kostnader for reise og opphold for barnepasser 

kommer i tillegg og skal også dekkes av forbundet. 

 

Retningslinjer for barnepass for tillitvalgte i Fagforbundet gjøres gjeldende sentralt og i 

fylkene. Informasjon om ordningen skal vedlegges alle innkallinger. 

 

 



Støtte til barnepass på korte kurs/helgekurs og 
ukekurs i organisasjonsmessige og faglige emner 
 
Barnepasserens navn og adresse: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Skattekommune: …………………………… Personnr. 
 
Bankkonto: ……………………………………………………………………………… 
 

Skattekort vedlegges (Hvis skattekort ikke vedlegges, trekkes det 50 % skatt) 

 
Støtte gjelder for: (målgruppe §24)(regler se håndbok for AOF avdelinger) 

 A. Aleneforeldre 
 B. Familier i en vanskelig situasjon f.eks. der hvor ektefelle/samboer har spesielle 

omsorgsforpliktelser 
 C. Kursdeltaker med funksjonshemmede barn 

 
Annet: 

 D. Behov for barnepass (se egne retningslinjer - Fagforbundet) 
 
Deltakers navn: …………………………………… Forbund: ………………………… 
 
Kursarrangør: ……………………………………... Kurssted: ……………………….. 
 
Tid: …………………………………………………. Ant. Undervisningstimer: ….…… 
 
Er tiltaket støtteberettiget gjennom AOF   Ja   Nei 
 
Dagstilsyn – antall dager: ………………… Døgntilsyn – antall døgn: ………………… 
 
Antall barn: ………………………      Barns alder:…………………… 
 

 

 

           


