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Ansatte som gjennomfører bachelorutdanning i straffegjennomføring ved KRUS skal forholde 

seg til følgende retningslinjer for tjenestefri.  

Et overordnet prinsipp for disse retningslinjene er at ansatte som gjennomfører denne 

utdanningen i hovedsak skal behandles tilsvarende andre som ville ha gjennomført utdanning 

på bachelornivå ved annen høgskole eller universitet. Videre er det et mål å legge til rette for 

lik praksis i etaten og at alle ansatte uansett bosted gis de samme muligheter for å søke 

opptak. 

Utdanningen er å forstå som videreutdanning regulert av «Særavtale om permisjon og 

økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.» Utdanningen er frivillig.  

Det gis permisjon med lønn for de dagene hvor ansatte ellers skulle vært på jobb for de til 

enhver tid oppsatte samlingene for studiet, jf. særavtalen 2 bokstav a. Det gis ingen 

kompensasjon i de tilfeller hvor samlingene faller på den ansattes fridag. 

Det gis fri fra eventuell nattevakt samme dag som samlingene gjennomføres, enten i forkant, 

etterkant eller mellom samlingsdagene.    

Med lønn menes stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg., jf. 

særavtalen om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. 

Variable tillegg omfattes ikke (verken etter hovedtariffavtalen eller særavtale om arbeidstid) 

Lese og eksamensdager gis etter særavtalen § 10 med permisjon med lønn i inntil 21 dager i 

løpet av et studieår, alt avhengig av antall studiepoeng.  Eksempelvis gir 15 studiepoeng rett 

til 8 lese- og eksamensdager. Lesedagene skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen, 

og kan kun benyttes på dagvakt eller kveldsvakt på ukedager som ikke er helge- og 

høytidsdager.  Lese- og eksamensdagene kommer i tillegg til den permisjon som gis etter 

særavtalen § 2 bokstav a. Den enkelte ansatte og lokal arbeidsgiver må straks eksamensdatoer 

er kjent, avtale når dagene skal benyttes.   

Vilkårene som er gjeldende for studenter fra og med 1.1.2022:

Kommentarer 

Reisekostnader Ja Dekkes av lokal arbeidsgiver
Kostnader i forbindelse med 

kosthold- og overnatting 
Nei Dekkes av studentene 

Plikttjeneste Ja 9 måneder 

Studieavgift Nei 

Etter fullført bachelorutdanning, følger 9 måneders plikttjeneste. Skriftlig avtale inngås før 

utdanningen starter, herunder også informasjon om arbeidsgivers rett til refusjon av utbetalt 

lønn dersom plikttjenesten ikke oppfylles. 


