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Innledning 
Permisjonsreglementet bygger på bestemmelsene i Hovedtariffavtalen (HTA), Hovedavtalen 

(HA), Arbeidsmiljøloven (aml) og Folketrygdloven. For kommentarer og forståelse av de 

enkelte bestemmelsene, vises til KF-infoserie/KS personalhåndbok eller lovdata.no.  

 

Enhetsleder/kommunalleder har avgjørelsesmyndighet i saker vedrørende 

permisjonsreglementet ut fra gjeldende lov- og avtaleverk og enhetens behov. 

Enhetsleder/kommunalleder skal utøve god personalpolitikk i behandlingen av 

permisjonssøknader gjennom både å ta hensyn til likebehandling og til individuell vurdering. 

Søknader over 6 måneder må avklares i ansettelsesutvalget.  

 

Arbeidstaker som søker/varsler permisjon plikter å gjøre dette så tidlig som mulig.  

 

 

1.0 Omfang  
Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med 

en på forhånd fastsatt arbeidstid. Oppdragstakere som støttekontakter, omsorgslønnede, 

besøkshjem mv. kommer ikke inn under reglementet. Jf. HTA kap. 1 § 1.1. 

 

Reglementets bestemmelser gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler, eller andre 

bestemmelser som er bindende for kommunen. 

 

Arbeidstakere i deltidsstilling innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens 

størrelse. Velferdspermisjoner gis også i forhold til stillingens størrelse, men skal i størst 

mulig grad legges til de dager den ansatte ikke arbeider (der dette er mulig). 

 

Det må tas nødvendige hensyn til budsjettmessige rammer og personalmessige 

begrensninger. Tariff- eller lovfestede bestemmelser er unntatt budsjettmessige hensyn. 

 

2.0 Lønn, ansiennitet og pensjonsordning  
Når lønnet permisjon innvilges, menes fast lønn og pensjonsgivende tillegg, men ikke 

variable tillegg.  

 

Eventuell godtgjørelse som arbeidstakeren mottar for tapt arbeidsfortjeneste (eksempelvis ved 

offentlige tillitsverv) skal gå til fradrag i lønnen dersom permisjonen gis med lønn.  

 

Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet.  
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Permisjon uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes 

med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Permisjon i forbindelse med verneplikt 

godskrives. Jf. HTA kap. 1 § 12.1.2 

 

Ulønnet permisjon for å utføre offentlige verv samt tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner 

medregnes i lønnsansienniteten.  

 

Arbeidstaker som er innvilget ulønnet permisjon for et lengre tidsrom meldes ut av 

pensjonsordningen. Arbeidstaker tilbys da frivillig medlemskap etter gjeldende regler.  

3.0 Utdanning og opplæring 
 

3.1 Rett til utdanningspermisjon  
Etter aml § 12-11 har arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og vært tilsatt hos 

arbeidsgiveren de siste to år, rett til ulønnet heltids- eller deltidspermisjon i inntil tre år for å 

delta i organiserte utdanningstilbud. Forutsetningen er at permisjonen ikke vil være til hinder 

for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.  

 

Arbeidsgivers avgjørelse kan klages inn for sentral tvisteløsningsnemd, jf. aml § 12-14.  

 

Etter HTA kap. 1 § 14.2 har arbeidstaker, uavhengig av antall år i arbeidslivet/hos 

arbeidsgiver, rett til hel eller delvis permisjon dersom utdanningen er av verdi både for 

arbeidstakeren og arbeidsgiver, med mindre særlige grunner er til hinder for det.  

 

Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle om permisjonen gis med hel/delvis lønn eller uten lønn, 

vurdert ut fra enhetens kompetansebehov og opplæringsplan/prioritering.  

 

I den utstrekning det etter enhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke 

kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis lønnet 

permisjon og dekning av legitimerte utgifter. Jf. HTA kap. 1 § 14.2 

 

Innvilgelse av utdanningspermisjon som medfører økonomiske forpliktelser, forutsetter 

budsjettmessig dekning innenfor enhetens budsjett eller via eksterne tilskudd e.l.  

 

Kompetansemidler fra kompetansegruppen kan søkes om, og kan gis i kombinasjon med 

lønnet eller ulønnet permisjon. Kompetansemidler kan også gis til dekning av utgifter som 

studieavgift, bøker, materiell mv.  

 

Ved søknad om permisjon med lønn plikter arbeidstaker å gi opplysninger om eventuell 

økonomisk støtte fra annet hold. 
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3.2 Ajourføring av kunnskaper 
Ajourføring av kunnskaper innenfor nåværende arbeidsområde/stilling innebærer at 

arbeidstaker har rett og plikt til å tilegne seg kunnskaper slik at hun til enhver tid er i stand til 

å løse sine oppgaver.  

 

Det er enhetsleders/kommunaleders ansvar å sikre nødvendig deltakelse fra egen enhet til 

obligatorisk opplæring. 

 

Turnusarbeidere som er innvilget lønnet permisjon for å delta på opplæringstiltak/kurs på sin 

lovbestemte ukefridag, gis ny fridag som kompensasjon. 

 

Dersom en deltidsansatt arbeidstaker deltar på et pålagt kurs utover fastsatt arbeidstid, tilstås 

det avspasering eller lønn (etter avtale) for overskytende timer, dog ikke utover normal 

arbeidsdag. 

 

3.3 Eksamen/fagprøver 
I forbindelse med avleggelse av eksamen/fagprøve gis lønnet permisjon for eksamens- 

dagen(e) samt 2 lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt 

ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for enheten. 

Jf. HTA kap. 1 § 14.4. 

 

Eksamensdager som følger fortløpende etter hverandre, gir ikke rett til mer enn de to 

lesedagene nevnt ovenfor.  

 

Ved hjemme/gruppeeksamen gis lønnet permisjon i inntil 3 dager. Ved eksamensformer som 

varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging.   

 

Eksamen skal dokumenteres og dokumentasjonen legges i personalmappen. 

 

Reglene i dette punkt gjelder ikke for arbeidstakere i deltidsstilling som har studier som 

hovedbeskjeftigelse.  

 

3.4 Bindingstid 
Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i enheten etter endt utdanning, 

og er bare aktuell i de tilfeller enheten yter vesentlig økonomisk støtte. Jf. HTA kap. 1 § 14.3. 

Med vesentlig støtte menes lønn, stipend, kursavgifter og/eller oppholdsutgifter som tilsvarer 

minst en månedslønn i laveste minstelønn.  

 

Bindingstid skal avtales skriftlig før permisjonen tar til. 
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Bindingstid settes til 6 måneder pr. innvilget månedslønn, maksimum 2 år. Slutter 

arbeidstakeren før bindingstiden er over, skal den forholdsmessige del av den økonomiske 

støtten tilbakebetales.  

 

Ved overgang til lavere stillingsbrøk enn det er betalt lønn/stipend for, forlenges gjenstående 

plikttjeneste forholdsmessig, dog maksimum 2 år. 

 

4.0 Velferdspermisjoner 
Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon i inntil 

12 (14) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn pr. kalenderår,  

jf. HTA kap. 1 § 14.1.  

 

Permisjon ut over dette kan innvilges som ulønnet velferdspermisjon.  

 

Permisjonen gis etter stillingens størrelse og for dager hvor arbeidstaker skulle vært i arbeid. 

 

4.1 Velferdspermisjoner med lønn 

Innenfor det antall dager som fremgår av HTA (se ovenfor) gir velferdsgrunnene nedenfor 

grunnlag for å innvilge permisjon med lønn. Oversikten er ikke uttømmende, andre forhold 

kan skjønnsmessig vurderes.   

 

Alvorlig sykdom 

Ved alvorlig og akutt sykdom i nærmeste familie og andre som står arbeidstakeren nær: Inntil 

12 dager, dvs. at hele kvoten kan tas ut sammenhengende. 

 

Pleie av syke familiemedlemmer 

Ved pleie av syke familiemedlemmer: 2 dager. 

 

Dødsfall 

Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstaker nær: inntil 3 dager, 

eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager.  

 

Barn i barnehage/hos barnepasser 

For tilvenning av barn en har omsorg for i barnehage/hos barnepasser: inntil 2 dager. For 

enslige forsørgere gis inntil 3 dager.  
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Besøksdag på skolen før skolestart 

For å følge barn en har omsorg for til skolens besøksdag før skolestart: inntil hel dag, 

avhengig av skolens opplegg.  

 

Barns første skoledag/SFO-dag  

For å følge barn en har omsorg for til grunnskolen første skoledag i 1. klasse og første dag i 

SFO: totalt 2 dager.  

 

Eget bryllup/partnerskap 

Ved inngåelse av ekteskap/partnerskap: selve dagen. 

 

Barns dåps- eller navnedag samt konfirmasjon 

I forbindelse med dåps- navne- og konfirmasjonsdag for barn en har omsorg for; selve dagen.  

 

Flytting 

I forbindelse med flytting:  kan innvilges 1 dag. Gjelder eget husvære. 

 

Deltakelse i større idrettsarrangementer 

Som hovedregel skal permisjon for deltakelse i idrettsarrangement gå til fradrag i ferie eller 

tilstås uten lønn.  

Som deltaker på landslag ved internasjonalt idrettsarrangement eller deltakelse i 

norgesmesterskap: inntil 5 dager. Deltakelse i Nord-Norges mesterskap inntil 2 dager. 

Det forutsettes at vedkommende deltar fra en idrettsgren eller et forbund som er tilsluttet 

Norges Idrettsforbund. Ordningen gjelder også for idrettsledere. 

 

Høytidsdager 

For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk 

kalender, jf. aml § 10-10 (5): inntil 2 dager. 

 

4.2 Velferdspermisjoner uten lønn 
Permisjon ut over bestemmelsene i pkt. 4.1 kan innvilges som ulønnet velferdspermisjon.  

 

Slike permisjoner kan eksempelvis være kjøreopplæring, eller foreldresamtaler og 

planleggingsdager i barnehage og skole.  
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5.0 Kortere fravær med lønn 
 

5.1 Egen sykdom/barns sykdom deler av dag 
Egenmelding nyttes først når fraværet er på mer enn en halv arbeidsdag. Når fraværet på 

grunn av egen eller barns sykdom er kortere enn halv arbeidsdag registreres det som fravær 

med lønn. 

 

5.2 Konsultasjon/behandling  

Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og lingnende kan, hvis 

nødvendig utføres i arbeidstiden. Deltidsansatte skal så vidt mulig legge slike avtaler til 

fritiden. Permisjon med lønn innvilges for inntil en halv dag.  

Ved behov for å reise ut av kommunen for undersøkelser/behandling kan permisjon med lønn 

innvilges, dersom slik tjeneste ikke finnes i kommunen. Det forutsettes at slik avtaler legges 

på tidspunkt på dagen der minst mulig arbeidstid går bort. Ved akutte behov skal egenmelding 

benyttes. For øvrig skal avspassering og bytteordninger kunne benyttes etter avtale med 

nærmeste leder. 

 

5.3 Følge av barn en har omsorg for til lege/tannlege mv. 

Det gis nødvendig fri med lønn for å følge barn en har omsorg for til lege, tannlege m.v. 

(Se for øvrig punkt 5.2) 

6.0 Sykdom, svangerskap, adopsjon mv. 
Det er detaljerte bestemmelser om ulike permisjoner og lønnsforhold i HTA kap. 1 § 8, i aml 

kap. 12 og i lov om folketrygd kap. 8, 9 og 14. Noen av bestemmelsene endres ofte og det 

vises derfor til disse.  

 

6.1 Lønn/permisjon under sykdom 

Lønn under sykdom utbetales etter de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. 

 

6.2 Permisjon etter sykefravær eller av sosiale eller andre velferdsgrunner 
En arbeidstaker kan av helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner innvilges inntil 1 års 

hel eller delvis ulønnet permisjon dersom dette kan gjennomføres uten særlige ulemper for 

virksomheten. Dersom fraværet har helsemessige årsaker har arbeidstaker ikke plikt til å søke 

permisjon så lenge fraværet kan dokumenteres av lege eller NAV.  
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6.3 Redusert arbeidstid  
En arbeidstaker som har fylt 62 år eller av helsemessige, sosiale eller andre vektige 

velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom 

arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten,  

jf. aml § 10-2 (4).  

 

Arbeidsgivers avgjørelse kan klages inn for sentral tvisteløsningsnemd, jf. aml § 10-13.  

 

6.4 Svangerskap, fødsel og adopsjon mv.  

Jf. aml kap. 12, folketrygdlovens kap. 14 og HTA kap. 1 § 8.3. 

 

Foreldre har rett til foreldrepermisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven i til sammen tolv 

måneder. Hver av foreldrene har i tillegg rett til permisjon i inntil tolv måneder for 

hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes foreldrepermisjon. 

 

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver i god tid i forveien om foreldrepermisjon, jf. aml  

 

Yrkesaktive adoptivforeldre med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene 

før permisjonen tar til, har rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren 

får adopsjonspenger etter folketrygdloven.  

 

Gravid arbeidstaker har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom 

slike undersøkelser ikke kan finne sted utenfor arbeidstiden.  

 

6.5 Omsorgspermisjon for foreldre/partnere 
Jf. HTA kap. 1 § 8.3.5 og aml § 12-3. 

 

I forbindelse med fødsel har far rett til 2 uker omsorgspermisjon med full lønn for å bistå mor.  

 

Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår mor. 

Slik permisjon vil være uten lønn.  

 

Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten å være biologisk mor 

eller far har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, hvis vedkommende er gift/lever i 

registrert partnerskap, eller er samboere i ekteskapslignende forhold, hvis det av 

folkeregisteret fremgår at de har hatt samme adresse de siste to årene.  

 

Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med 

omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.  
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6.6 Fedrekvoten 
Far har rett til full lønn på de vilkår og i det omfang som framgår av Folketrygdloven.    

Jf. HTA kap. 1 § 8.3 og Folketrygdlovens kap. 14.  

 

6.7 Amming  

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Jf. HTA kap. 

1 § 8.3.4 og aml § 12-8. 

 

6.8 Barn og barnepassers sykdom  
Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon med lønn for nødvendig tilsyn 

med barnet når det er sykt. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

Arbeidstaker har tilsvarende rett til permisjon for nødvendig tilsyn når den som har det 

daglige barnetilsynet er syk eller følger annet barn til utredning / innleggelse i 

helseinstitusjon. 

Permisjonsretten er begrenset til 10 dager pr. person pr kalenderår. Utvidede regler gjelder for 

foreldre til kronisk syke og funksjonshemmede og for foreldre med mer enn to barn. Jf. HTA 

kap. 1 § 8.4, aml § 12-9 og Folketrygdlovens kap. 9. 

 

6.9 Pleie av pårørende 
Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til ulønnet 

permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende, jf. aml § 12-10 og folketrygdlovens 

bestemmelser om omsorgslønn i kap. 9. 
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7.0 Utføring av tillitsverv 
 

7.1 Offentlige tillitsverv/ombud  
Arbeidstaker som er pålagt å utføre offentlige verv, gis permisjon og kan etter søknad få 

beholde sin lønn, jf. HTA kap. § 14.1 og aml § 12-13. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan 

utføres utenfor arbeidstiden. Med offentlig tillitsverv forstås ombud opprettet ved lov, 

herunder kommunestyremedlem, fylkestingsmedlem, domsmenn, skjønnsmenn, rettsvitne 

mfl. 

Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 arbeidsdager pr. år, for å utføre offentlige 

tillitsverv. Arbeidstaker med 6-dagers arbeidsuke innvilges permisjon med lønn inntil 12 

arbeidsdager pr. år. 

 

7.2 Politisk arbeid – nominasjonsmøter 

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges lønnet permisjon. 

  

7.3 Tillitsverv/stilling i arbeidstakerorganisasjoner 
Tillitsvalgte innvilges lønnet permisjon i tråd med bestemmelsene i HA del B § 3-5. 

 

7.4 Tillitsvalgtopplæring 

Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Ved 

slik permisjon gis det hel eller delvis lønn. For hovedtillitsvalgt/ fellestillitsvalgt gis 

permisjon med full lønn, jf. HA del B § 3-6. 

 

7.5 Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg  

Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg har rett til lønnet permisjon. Opplæring og 

andre utgifter i forbindelse med utføring av vervet dekkes av arbeidsgiver, jf. aml §§ 6-5 og 7-

4.  

7.6 Andre tillitsverv 

Kommunen kan etter konkret vurdering innvilge ulønnet permisjon for arbeidstakere som skal 

utføre andre tillitsverv. Arbeidstakere som mottar godtgjørelse for bidrag i forbindelse med 

kurs/foredrag/arbeid som medfører bruk av ordinær arbeidstid kan også innvilges ulønnet 

permisjon. Dobbel lønn skal ikke forekomme. 

Arbeidstakere med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges 

permisjon med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning 

for vedkommendes arbeid med de funksjonshemmedes interesser. 
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8.0 Diverse bestemmelser 
 

8.1 Overgang til ny stilling 
Permisjon for overgang til annen stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde kan 

innvilges for inntil 1 år forutsatt: 

 Sammenhengende 5 års tjeneste i kommunen 

 At det dreier seg om om en stilling som gir arbeidstakeren faglig utvikling til nytte for 

kommunen 

 At tilfredsstillende vikarløsning kan skaffes 

 Ny permisjon kan innvilges etter minimum 5 års tjeneste 

 Der det foreligger helt spesielle grunner, kan det innvilges permisjon over 1 år 

 

Overgang til ny stilling innenfor kommunens arbeidsgiverområde: 

Arbeidstaker som er fast ansatt kan innvilges permisjon for overgang til annen stilling 

innenfor kommunens arbeidsgiverområde. Hovedregelen er at permisjonen ikke bør 

overstige 1 år. 

 

8.2 Permisjon for deltakelse i internasjonalt arbeid, spesielle oppdrag og 

engasjementer 
Kommunen kan innvilge ulønnet permisjon i inntil 2 år for arbeidstakere som kommer under 

disse punktene. Det samme gjelder for ektefelle/samboer/partner.  

 

8.3 Deltakelse i hjelpekorps og tilsvarende organisasjoner 
Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps og tilsvarende organisasjoner kan innvilges 

lønnet permisjon i forbindelse med utrykning, etter innkalling; til hjelp for nødstilte eller 

redning av store verdier. 

 

8.4 Militærtjeneste mv. 
Arbeidstaker har rett til permisjon i tråd med bestemmelsene i lov og hovedtariffavtale, jf. aml 

§ 12-12 og HTA kap. 1 § 9.  

 

 

 



Regler for permisjon             
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