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Reglement for utleie av personalhytter 
Gjelder fra januar 2022 

 

 

1. Bruksrett 

Personalhyttene kan benyttes av alle som er ansatt i en fast stilling eller vikariat med en 

stillingsbrøk på 40 % eller mer på Lovisenberg Diakonale Sykehus.  

 

Ansatte som tidligere har vært ansatt i full stilling, men som av diverse årsaker (pensjon, 

permisjon, sykdom, og lignende) nå er ansatt i en mindre stillingsbrøk enn 40 % kan også 

benytte hyttene. De bes kontakte personalavdelingen ved Venke Ingeberg Ringstad 

(vin@lds.no ) for å få sitt navn registrert som bruker.  

 

Ved nyansettelser kan det ta noe tid (1 – 2 måneder) før en nyansatt blir registrert med 

bruksrett til personalhyttene.  

 

Ansatte som leier personalhyttene til Lovisenberg Diakonale Sykehus skal selv delta på 

hytteturen og står samtidig som ansvarlig for bruken av hytten. Det gis med andre ord ikke 

anledning til å leie personalhytten for andre. 

 

2. Bestilling av hyttene til privat bruk 

Bestilling av hyttene skjer gjennom bookingsystemet Hyttetrekk på www.Hyttetrekk.no/lds. 

Systemet sikrer en rettferdig tildeling og trekning av hytter for de ansatte, også i situasjoner 

hvor mange ansatte har meldt ønske om samme hytte i samme periode. Alle som har bruksrett 

til hyttene vil bli registrert i Hyttetrekk.no. Ansatte kan booke hytter direkte på 

www.Hyttetrekk.no/lds, også hjemmefra, og behøver ikke gjøre dette i arbeidstiden eller via 

sykehusets intranett.  

 

Bestilling av hyttene til regulært bruk (helger, ukedager) må skje minimum en måned før man 

ønsker å leie. Bestilling av hyttene til ferier skjer tidligere, slik at de som tildeles hytte har 

mulighet til ferieplanlegging. Når det kun er 1 måned igjen til en gitt utleieperiode, vil hyttene 

ligge fritt tilgjengelig på Hyttetrekk.no, slik at det er ”førstemann-til-mølla”. 

 

Etter at man har brukt en hytte, vil man i bookingsystemet Hyttetrekk.no ha sterkt redusert 

sannsynlighet for å booke ny hytte, hvis det er konkurranse om hytten i ønsket periode. Det 

vil bli skilt mellom helg og høysesong. 

 

3. Bestilling av hyttene til jobbsamlinger 

Sykehusets ledere kan booke hyttene for interne samlinger, seminarer eller lignende. 

Avdelings- og klinikksjefer bes ringe Driftssenteret for å få ordnet dette. Man ber om at dette 

gjøres i god tid før perioden skal trekkes på www.Hyttetrekk.no/lds. 

 

Interne seminarer og jobbsamlinger legges fortrinnsvis til ukedager, slik at helgebruken ikke 

belastes mer enn nødvendig. For interne samlinger vil den aktuelle avdelingen 

internfaktureres.  

 

mailto:vin@lds.no
http://www.hyttetrekk.no/lds
http://www.hyttetrekk.no/lds
http://www.hyttetrekk.no/lds
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4. Avbestilling av hyttene 

Dersom hytten blir tildelt en ansatt, og denne ønsker å avbestille etter at fristen er gått ut, vil 

hyttetildeling gå videre til nestemann på listen hvis det var flere som ønsket samme hytte 

samtidig. Hvis vedkommende som da får tilbudet ikke ønsker å leie den lenger, og det ikke er 

flere på listen, vil hytta bli lagt ut til plukk. Hvis noen andre booker hytta etter fristen betaler 

de som vanlig, og den som først fikk tildelt hytta slipper å betale. Hvis ingen booker den, må 

vedkommende imidlertid betale fullt.  

 

Hvis den som skal leie en hytte blir syk, og har legeattest som viser det, følges samme 

prosedyre som over. Hvis ingen booker hytta slipper imidlertid den syke ansatte å betale, og 

sykehuset tar kostnaden som svinn. 

 

5.  Kontaktperson for hyttene. 

Driftssenteret er hytteansvarlig og kontaktperson for spørsmål om hyttene, inkl om 

bookingsystemet www.Hyttetrekk.no/lds , samt andre spørsmål knyttet til hyttenøkler, feil, 

mangler, skader, etc.  

 

Tel: 99 28 40 40.  

 

 

6. Utleieperioder 

Utleieåret deles inn i 2 perioder:  

 

a) Regulært bruk: i vanlige helger og ukedager leies hyttene ut fra søndag kl 18:00 til torsdag 

kl 18:00, og fra torsdag kl 18:00 til søndag kl 18:00.  

 

b) Ferier: I feriene deles ukene opp for å sikre maksimal utnyttelse av hyttene. Inndelingen av 

periodene for disse feriene vil variere for å passe fra år til år.  

 

Det er viktig at leietagere er ute i god tid til kl 18:00 den aktuelle dagen. Det vil imidlertid 

være fullt mulig for de ansatte seg imellom å avtale andre tider, hvis en leietager for eksempel 

ikke skal bruke sin periode fullt ut og en annen ønsker å komme inn tidligere. 

 

7.  Prisoversikt 2009/2010 og rettferdig fordeling av hyttene. 

Prisene for utleie av personalhyttene fastsettes for hvert budsjettår, og skal dekke løpende 

driftsutgifter og vedlikehold av hyttene, slik at driften er selvfinansierende, og slik at 

sykehuset verken tjener eller taper penger på hytteutleie til ansatte. Leien trekkes direkte fra 

lønnen.  

 

Se www.Hyttetrekk.no/lds for prisoversikt for alle perioder, og for oversikt over 

poengsystemet som sikrer rettferdig fordeling av hyttene: hver gang man leier en hytte får 

man noen poeng som kan kalles ”straffepoeng” og som varierer ut fra hvor attraktiv en 

periode man har fått hytta. Når datamaskinen trekker om hvem av de interesserte som skal få 

hytta, tildeles hytta til den som har færrest poeng. Hvis man har fått leie en hytte i Påsken, vil 

man for eksempel få 5 poeng, samt karantene for å vinne Påsken på nytt neste år.  

 

De siste 2 ukene før starten på et leietidspunkt, ligger hyttene som fremdeles er ledig ute til 

”plukk”, første-mann-til-mølla. Når man booker en hytte som ligger ute til plukk, betaler man 

vanlig pris, men får ingen poeng. 

 

http://www.hyttetrekk.no/lds
http://www.hyttetrekk.no/lds
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8.  Ansvar for renhold og skånsom bruk av hyttene 

Alle som leier personalhyttene må signere en leiekontrakt der de skriver under på at de vil ta 

godt vare på hytten mens de er der, samt gjøre hytta ren før de reiser. Ved uaktsom bruk av 

hyttene vil leietagerne holdes ansvarlig for ødeleggelser de har påført hytta eller utstyr til 

hytta. Alle som bruker hyttene må også vise respekt for eventuelle naboer og for deres ønske 

om nattero. 

 

Hver leietager får et skjema sammen med hyttenøklene hvor de kan rapportere om skader 

eller mangler ved hytta. For regulært svinn og slik skade som kan kalles vanlig slitasje vil 

ikke leietager bli avkrevd erstatning.  

 

Alle hyttene er utstyrt med vanlig rengjøringsutstyr. Alle leietagere skal gjøre rent etter seg 

før de reiser, og henge opp våte kluter på en forsvarlig måte på badet – ikke over møbler. Man 

må tømme søppel samt tømme kjøleskap for alle matvarer. Eventuelle tørrvarer med lang 

holdbarhet, utstyr eller hermetikk som man ønsker å sette igjen bør fortrinnsvis settes i boden.  

 

Ved klage på renhold og lignende fra senere leietakere har hytteansvarlig myndighet til å 

bestille vask på tidligere leiers regning (kr 500.-), eventuelt gi karantene til vedkommende 

leietaker. 

 

Hyttene vil få en hovedrengjøring to ganger i året.  

 

Leietakere er ansvarlig for å trekke ut ledninger til kaffemaskin, TV og DVD ved avreise, 

samt å slå av panelovner om sommeren eller å sette panelovner ned til minimums varme om 

vinteren.  

 

Leietakere er også ansvarlig for å ta ut aske av ovnen/peisen, slik at den er klar til bruk for 

neste leietaker. Ubrukt ved kan imidlertid godt legges igjen enten i boden eller i vedkurven. 

Det vises for øvrig til husregler til den enkelte hytte. 

 

9.  Røyking, husdyr 

Det er ikke lov å røyke i noen av hyttene.  

 

Det er ikke lov å ta med husdyr i hyttene, av hensyn til renhold, allergier og generell slitasje. 

Et unntak er den lille hytta på Eggedal, der det er lov å ta med husdyr. Så langt det er mulig 

skal allikevel husdyr også her holdes utendørs, i gangen, i boden, eller i bur.  

 

 

10. Nøkler til hyttene 

Hyttenøklene forvaltes av resepsjonen i hovedbygningen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Man må signere ved innlevering og utlevering av hyttenøklene. Kart, veibeskrivelse og annen 

info om hyttene sendes vedlagt mail om tilslaget på hytten. Hyttenøklene må leveres tilbake 

senest mandag etter at man har vært på hytta. (Resepsjonen har doble sett av nøkler, slik at 

neste leietaker ikke trenger å vente på at forrige leietager returnerer nøklene sine.) 

 

For å komme til Eggedal-hyttene trenger man å få med seg en bomåpner/mobiltelefon som 

ligger sammen med hyttenøklene. 

 



 

H:\Intranett\_Overføring intranett\Adm\Hytter\Reglement for utleie av personalhytter, jan 2022.doc 
Anne-Cecilie Kaltenborn Side 4 19.01.2022 

4 

Dersom hyttenøkkelen ikke returneres etter leieperioden, vil det i tillegg trekkes kr 200.- over 

lønn. Dersom bomåpner/mobiltelefonen som hører til bommen til Eggedal ikke leveres etter 

leieperioden, vil det i tillegg trekkes kr 500.- over lønn. 

 

Ved utlevering av nøkkel mottar leietaker også et tilbakemeldingsskjema som er viktig for å 

opprettholde standard og utstyr på hyttene. Skjema skal leveres tilbake sammen med 

nøkkelen. 

 

11.  Utstyr på hyttene. 

Alle hyttene er utstyrt med moderne bad, WC og kjøkken. Alle hyttene har i tillegg TV, DVD, 

kaffemaskin, vaffeljern og oppvaskmaskin. Det er vaskemaskin på alle hyttene bortsett fra 

den lille hytta på Eggedal. Utemøbler til terrassene vil kjøpes inn etterhvert. Det er vedovner 

på alle hyttene, og også noe gulvvarme. 

 

Det finnes skinner for rullestol i uteboden på alle hyttene (ett sett på Eggedal, ett sett på 

Nybergsund, ett sett på Öddö), men hyttene er for øvrig ikke tilpasset rullestolbrukere. 

 

Det finnes dyner og puter (termodyner 140 x 220 lange, ikke dun) på alle hyttene tilsvarende 

maks antall sengeplasser. Disse dynene og putene har et grunntrekk på seg (lyst sengetøy), og 

leietagere skal ikke ta av dette sengetøyet, og skal heller ikke bruke dette sengetøyet som sitt 

eget, men legge sitt eget sengetøy utenpå dette. 

 

Leietagere må selv ta med det de ønsker å forbruke på hytta, så som matvarer, servietter, 

stearinlys, dopapir, ved til vedovnene, sengetøy (merk: dynene er 140 x 220 lange) og 

håndklær. Det vil mest sannsynlig alltid ligge noe av dette fra tidligere leietagere, men 

sykehuset står ikke ansvarlig for å fylle opp med varer på hyttene mellom hvert besøk.  

 

På hytta i Nybergsund er det badstu. 

 

På hyttene på Öddö er det brygge (2 meter dyp ved lavvann, 2,10 m bred) og sjøbod. 

Båt/kajakk og annet utstyr vil bli innkjøpt etter hvert. 

 

12. God tur. 

Alle leietakere oppfordres til å behandle hyttene pent, og å skrive i hytteboka før man drar 

hjem: dato, hvem som var der, samt gode historier.  

 

Det ønskes god tur til alle ansatte som skal bruke hyttene. 

 

 

Jeg har lest reglementet og aksepterer forutsetningene for å leie personalhytte 

ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.  
 

 

 

 

Dato: _____________ Signatur av ansatt/leietager: _____________________________ 


