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Vestfold og Telemark SV 

Rutiner om barnepass for tillitsvalgte og folkevalgte 

Vedtatt av fylkesårsmøtet 2021 
 

1. Rutine om barnepass gjelder for alle tillitsvalgte og folkevalgte med barn under 12 år 

som har behov for barnepass ved deltakelse på vedtektsfestede møter i Vestfold og 

Telemark SV eller som er utsending for Vestfold og Telemark SV. 12‐årsregelen kan 

fravikes i særskilte tilfeller.  
 

2. Retningslinjene gjelder for: 

a. Tillitsvalgte og folkevalgte som har behov for barnepass i hjemmet. 

b. Tillitsvalgte og folkevalgte som har behov for å ha med barn ved deltakelse på 

vedtektsfestede møter i Vestfold og Telemark SV eller er utsending for 

Vestfold og Telemark SV. 

Med behov menes at andre foresatte ikke har anledning til å ha tilsyn med 

barnet/barna. 
 

3. Vestfold og Telemark SV dekker ekstra utgifter som den tillitsvalgte eller folkevalgte 

ikke ville hatt om vedkommende ikke hadde deltatt på overnevnte aktiviteter inntil 

kroner: 600 for dagtilsyn og 750 for døgntilsyn ved barnepass i hjemmet. Utgifter må 

kunne dokumenteres for å bli dekket av Vestfold og Telemark SV. 
 

4. Tillitsvalgte og folkevalgte som har behov for å ha med barn ved deltakelse på 

vedtektsfestede møter i Vestfold og Telemark SV (ihht. §xx i Vestfold og Telemark SVs 

vedtekter) eller er utsending på vegne av Vestfold og Telemark SV skal få: 

a. passende overnattingssted for seg selv og barnet/barna der det er naturlig. 

b. få muligheten til å reise på passende måte. Eventuell drosje må godkjennes 

på forhånd, reisekostnader for barnet blir refundert. 

c. barnepasser som kan ta seg av barnet på stedet hvor arrangementet finner 

sted. Punkt c. avhenger av type arrangement og de behov barnet og den 

tillitsvalgte eller folkevalgte har i denne forbindelse. Dersom mange melder å 

trenge barnepass til samme arrangement vil Vestfold og Telemark SV vurdere 

å tilby felles barnepass. Dersom felles barnepass blir tilbudt gjelder ikke andre 

godtgjøringer for barnepass.  
 

5. Ved vedtektsfestede møter eller som utsending for Vestfold og Telemark SV kan den 

tillitsvalgte eller folkevalgte ha personlig døgnvakt til barnet sitt dersom den 

tillitsvalgte er i barselpermisjon, ammer barnet, eller i andre særskilte tilfeller. I slike 

tilfeller dekker Vestfold og Telemark SV reise og eventuell kost og losji for 

barnepasser, og andre godtgjøringer for barnepass bortfaller. 


