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Permisjoner  
 
REGLEMENT 
 
 
1     REGLEMENTET SITT OMFANG 
 Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende 

arbeidsforhold (jfr. Hovedtariffavtalen §1).  
 

Reglementet skal ikke erstatte lovfestede og avtalefestede 
permisjonsrettigheter, men skal utfylle gjeldende regler. 
 

 
2        GENERELT VED PERMISJONER 
  

Ledere 
Det er ønskelig av hensyn til utøvelse av lederrollen at alle ledere i 
kommunen arbeider i 100 % stilling. Unntaksvis kan ledere arbeide i 80 % 
stilling. Med ledere menes enhetsleder, og andre ledere som har 
forhandlinger etter kap 3. i Hovedtariffavtalen.  

Lønnsansiennitet 
  Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av  
lønnsansiennitet. Det samme gjelder syke- og svangerskapspermisjon inntil 1 
år, og tvungen verneplikt. Permisjon uten lønn for å utføre offentlige ombud 
og ombud i arbeidstakerorganisasjoner blir regnet med i lønnsansienniteten. 
Utdanningspermisjon uten lønn blir regnet med inntil 1 år når utdanningen har 
verdi for vedkommende sitt arbeid i kommunen.  

Feriepenger 
For syke- og fødselspermisjon og pliktig militærtjeneste blir det vist til §10 i 
Ferieloven jfr. Forutsetningene i Folketrygdloven. Ved permisjon med lønn blir 
det medregnet inntil 3 måneder i feriepengegrunnlaget. Lønn under permisjon 
utover 3 måneder blir medregnet i feriepengegrunnlaget dersom det ikke er 
gjort vedtak om det motsatte. 

Pensjonsmedlemskap. 
Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, uten eller med delvis lønn, er vedkommende 
dekket i tilfelle død eller uførhet som om de ikke hadde permisjon. Det betales 
ikke premie for denne risikodekningen.  
 



 

Dersom vedkommende blir medlem av annen pensjonsordning i 
permisjonstiden, gjelder risikodekningen likevel ikke. Et medlem har rett til å 
betale premie til pensjonsordningen i inntil 2 år under permisjon uten lønn 
eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved 
beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon 
som kommer til utbetaling først etter at permisjonstiden er utløpt.  
Inntrer uførheten under permisjonen, skal tjenestetiden medregnes, 
selv om uførepensjonen først kommer til utbetaling etter permisjonstidens 
utløp. Den som ønsker å betale frivillig premie, må melde dette til KLP innen 
2 måneder fra den dag vedkommende ble meldt ut av Pensjonsordningen. 
Mottar medlemmet melding om utmeldingen senere enn 1 måned etter 
fratredelsen, har medlemmet 1 måneds frist, regnet fra den dag medlemmet 
mottok meldingen, til å gi melding om vedkommende ønsker å fortsette 
premiebetalingen. 

Søknad 
Søknad om permisjon skal sendes til nærmeste overordnet i rimelig tid før 
permisjonen, og så fort den ansatte blir klar over at han trenger permisjon.  
 
 

3        RETT TIL Å GI PERMISJONER 
Kommunestyret delegerer til rådmannen å avgjøre permisjonssøknader i tråd 
med dette reglementet. 

 
Kommunestyret delegerer til ordføreren å avgjøre permisjonssøknader fra   
rådmannen på mindre enn 14 dager. 

 
 
4        PERMISJONSTYPAR 

Velferdspermisjoner. 

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås 
velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan 
avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene (HTA kap1 §14.1) Det er et vilkår 
at den ansatte skulle vært på arbeid de dagene det gjelder.  

 
For ansatte i deltidsstillinger blir total permisjonstid redusert i forhold til 
stillingsstørrelsen. I følgende situasjoner kan det bli gitt permisjon med 
lønn: 

  
4.1   Ved sykdom i nærmeste familie kan det gis permisjon i inntil 5 dager.  

(For permisjon ved sykdom til barn og barnepasser gjelder reglene i 
Arbeidsmiljøloven § 12-9, og Hovedtariffavtalen kap 1 pkt 8.4 - som kommer  
i tillegg til ovennevnte). 
 

4.2 Ved dødsfall i nærmeste familie. Ektefelle, foreldre, svigerforeldre, 
besteforeldre, barn, søsken, svigerbarn, svoger, svigerinne, tante, onkel, 
niese og nevø kan det bli gitt permisjon med lønn i inntil 3 dager i tilknytting til 
dødsfallet/gravferden. 



 

4.3    For tilvenning av barn i barnehage kan det bli gitt permisjon inntil 3 dager.  

4.4 Det kan bli gitt permisjon i inntil 1 dag for å følge egne barn til skolestart i 1. 
klasse.  

4.5    Undersøking og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og 
andre private gjøremål skal legges til fritiden.  

Dersom dette ikke er mulig kan det gis permisjon. Permisjonen skal ikke vare 
lenger enn det som er nødvendig for besøket, og reise til og fra. Det er kun 
arbeidstakere i 100% stilling som kan få permisjon med lønn. 

Det gis fri med lønn ved time hos spesialist dersom dette er avtalefestet i 
sentrale avtaler. 

 
5        Permisjoner til å utføre tillitsverv/ombud 
5.1    Offentlig tillitsverv/ombud. Det blir vist til Hovedtariffavtalen kap 1 §14. 

Med offentlige tillitsverv mener en ombud som er oppretta ved lov eller med 
hjemmel i lov, samt domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne.  
 
Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, gis 
permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn. Arbeidstakeren plikter på 
forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon. En 
forutsetning er at arbeidet ikke kan utføres utenfor arbeidstid.  

 
5.2 For tillitsvalgte gjelder hovedavtalen del B, § 3 
 
 
6        Andre permisjoner 
6.1 Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre 

vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin 
arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig 
ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, 
har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. (jmfr. 
Arbeidsmiljøloven § 10-2)  
 
Arbeidstidsreduksjonen er begrenset til maksimalt 3 år. Dette gjelder også når 
svangerskaps/fødselspermisjon er en del av permisjonstiden.  Dette fordi 
lengre arbeidstidsreduksjon er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det er kun 
dersom det foreligger særlig tungtveiende, ekstraordinære velferdsgrunner at 
det kan avtales lenger periode. 

 
6.2 For arbeidstaker med mer enn 5 års sammenhengende tjenestetid i 

kommunen kan det bli innvilges inntil 1 års permisjon uten lønn. Dette 
forutsetter at det ikke skaper særlige ulemper for virksomheten og at det kan 
skaffes kvalifisert vikar.   
 

6.3 Det kan bli gitt permisjon uten lønn i inntil 2 år ved overgang til annen 
midlertidig stilling i kommunen, dersom det gir arbeidstakeren en faglig 
utvikling som er til nytte for kommunen.   

 
6.4 Til feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter 

norsk kalender kan det bli gitt permisjon inntil 2 dager uten lønn. 
 
6.5      Det kan bli gitt permisjon i inntil 1 dag ved flytting uten lønn.   



 

6.6 Der arbeidsgiver finner det rimelig kan permisjon bli gitt for andre 
velferdsformål. Det må avgjøres i hvert tilfelle om det skal gis lønnet, eller 
ulønnet permisjon. 

 
 
7.      Utdanningspermisjon 
 
Det kan bli gitt permisjon med lønn til ansatte som tar videreutdanning i tråd med 
kommunens/enhetens opplæringsplan.  
 
Dersom en ansatt ønsker å videreutdanne seg utover det som er omtalt ovenfor, kan 
det bli gitt permisjon uten lønn i inntil 3 år, i samsvar med Arbeidsmiljøloven  
§ 12-11.  
 
Permisjonen kan bare bli gitt under forutsetning av at det kan skaffes kvalifisert vikar, 
og at det ikke fører med seg uforholdsmessige ulemper for arbeidsgiver.  
 
I forbindelse med avlegging av eksamen blir det gitt permisjon med lønn for 
eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at 
vedkommende ville hatt ordinært arbeid de 2 dagene rett før eksamen, og at faget er 
viktig for kommunen. 
 
Det skal som hovedregel ikke utbetales overtid opparbeides avspasering, 
reisegodtgjøring, hotellovernatting eller diett ved videreutdanning.  Dersom 
videreutdanning er pålagt av kommunen kan dette utbetales. 
 
 

Dersom reglementet ikke er i tråd med sentral avtaler vil de sentrale avtaler 
overstyre reglementet 

 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret 12.05.16, sak 30/16 
 


