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1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

1.1 Reglementets omfang 

Reglementet gjelder alle arbeidstakere i Porsanger kommune (kommunen) med et fast 

forpliktende arbeidsforhold, slik dette er definert i Hovedtariffavtalen (HTA) Kap. 1 § 1.  

 

Reglementets hensikt er: 

 

 Skape grunnlag for lik behandling for alle kommunale arbeidstakere 

 Gi retningslinjer for saksbehandling 

 Gi opplysninger om hvem(hvilken instans) som har avgjørelsesmyndighet 

 Skape en raskere saksbehandling 

 
 

Generell merknad 

Reglementets omfang er knyttet til HTA Kap. 1  

Reglementet gjelder bare for arbeidstakere i stillinger hvor kommunen er lønnsfastsettende 

myndighet. 

 

1.2 Lønnsbegrepet  

Ved permisjon med lønn inntil en uke i sammenheng utbetales den lønn arbeidstakeren ville 

ha opptjent om vedkommende var i arbeid. Dette innebærer at ubekvemstillegg utbetales ved 

slike kortvarige permisjoner. 

 

1.3 Lønnsansiennitet  

Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet.  

Det samme gjelder syke – og svangerskapspermisjon med inntil 1 år og tvungen plikttjeneste. 

Ulønnet permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner 

medregnes i lønnsansienniteten.  

 

Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen har betydning for 

vedkommendes arbeid i kommunen. 
 

1.4 Feriepenger  

For syke - og svangerskapspermisjon, samt pliktig militærtjeneste, vises til ferieloven § 9, jfr. 

folketrygdlovens bestemmelser.  

 

1.5 Pensjonsmedlemskap  

Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. 

Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av 

pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som 

gjelder i de respektive pensjonsordninger. 
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1.6 Søknadsfrister 

Når ikke særlige grunner tilsier det, eller når annet framgår av dette reglement skal søknader 

etter dette reglement være levert nærmeste overordnet senest 7 dager før tiden for 

permisjonsstart.  

For fødsels-, adopsjon - og omsorgspermisjon skal det søkes senest 4 uker i forveien. 

Søknader skal fremsendes innen tidsfristene og skal være begrunnet, i særlige tilfeller - når 

det er nødvendig med øyeblikkelig permisjon – kan søknad skje ved personlig fremmøte eller 

pr.telefon. 

 

1.7 Saksbehandling og avgjørelsesmyndighet 

 Søknad om permisjon skal være skriftlig og da fortrinnsvis ved bruk av 

egen blankett 

 Søknaden fremsendes tjenestevei til den som har avgjørelsesmyndighet 

 Søknader som fremsendes administrasjonen for avgjørelse skal alltid 

inneholde nærmeste leders påtegning 

 Kopi av permisjonsblankett skal alltid fremsendes lønn og personal 

 Den instansen som avgjør søknaden må ta nødvendige hensyn til den 

budsjettmessige ramme og økonomiske begrensninger for øvrig 

 Ved behandling av permisjonssøknader skal det tas sikte på å opprettholde 

en forsvarlig bemanning ved den enkelte etat / institusjon. I særlige tilfeller 

vil en innvilgning være avhengig av at kvalifisert vikar kan skaffes 

 
Generell merknad: 

I utgangspunktet skal alle permisjoner registreres. Om kortere permisjoner enn hel dag skal 

registreres og telles med, må vurderes i det enkelte tilfelle. Det kan imidlertid tenkes at 

enkelte korte permisjoner kan bli så vidt hyppige at de bør registreres i timer. 

Her skal administrasjonen kontaktes for avgjørelse. 

 

1.8 Anke 

En administrativ avgjørelse som medfører avslag på en søknad kan ankes inn for 

administrasjonsutvalget. 

Anke må fremsendes senest 7 dager etter mottatt avslag.  

 

 

1.9 Definisjoner 

 

Offentlige tillitsverv / ombud: Det henvises til Fellesbestemmelsene § 14. Med offentlige 

tillitsvers forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov, herunder domsmenn, 

skjønnsmenn og rettsvitne. 

 

Mindreårige barn: Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

 

Grunnutdanning: Den allmenn – og fagutdanning arbeidstakeren må ha for å dekke 

stillingens arbeidsområde. 
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Etterutdanning: Ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstakeren til enhver tid er i stand til å 

løse sine oppgaver som følge av endret teknikk, bestemmelser, forskrifter mv. 

 

Videreutdanning: Utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover det som 

trengs i nåværende stilling. 

 

Lederutdanning: Utdanning som tar sikte på å sette lederen i bedre stand til å løse sine 

oppgaver. 

 

Plikttjeneste: Den tid arbeider forplikter seg til å gjøre tjeneste i kommunen etter endt 

utdanning. 

Plikttjeneste er bare aktuelt når kommunen etter søknad kan yte økonomisk støtte (lønn, 

stipend, kursavgifter, oppholdsutgifter). 

 

Organisasjonsmessige oppgaver: Oppgaver vedrørende arbeidstakerorganisasjoner. 

 

Tillitsvalgt: Arbeidstaker ansatt i kommunen og valgt / utpekt av sin organisasjon, herunder 

studietillitsvalgt og datatillitsvalgt. 

 

Hovedtillitsvalgt: Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin organisasjon for å koordinere og bistå 

de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen. 

 

Idrettsarrangement: samiske mesterskap likestilles med nasjonale mesterskap 

 

 

 

2. VELFERDSPERMISJONER 
 

Hovedtariffavtalen § 14 
Bestemmelser om velferdspermisjoner etter dette kapittel er alle ”kan”- bestemmelser. 

 

Når viktige velferdsgrunner tilsier det kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn 

etter dette kapittel. 

Fri ut over dette, eller ut over det dagantall som er maksimum for de forskjellige 

permisjonsgrunnene, må i tilfelle tilstås som ulønnet permisjon. 
 

Det som her er nevnt som velferdspermisjoner kommer i tillegg til det som er bestemt i 

Arbeidsmiljøloven (AML) Kap. 12 og HTA Kap. 1 § 8 - om permisjon ved sykdom, 

svangerskap, nedkomst, adopsjon, amming, omsorg for barn under 12 år mv. 

2.1 Alvorlig sykdom  

Ved alvorlig oppstått sykdom i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, 

barn eller andre som står arbeidstakeren nær) kan det gis permisjon med lønn inntil 5 dager pr 

år. 
 

Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i henhold til AML § 12-9 og HTA Kap. 

1 § 8 pkt. 8.6, gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse. 
 

Generell merknad 

Bestemmelsen gjelder ikke for planlagte operasjoner og mindre alvorlige sykdomstilfeller. Da 

kan arbeidstakeren gis anledning til å innarbeide nødvendig fri på et senere tidspunkt med 
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inntil 5 dager, eventuelt tilstås inntil 5 dagers permisjon uten lønn. Det samme gjelder for 

utvidet permisjon. 

Arbeidsmiljøloven § 12-10 gir ellers rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære 

pårørende i hjemmet i terminalfasen. Retten til lønn under slik permisjon er regulert i 

folketrygdloven § 9-12.  

2.2 Ved dødsfall  

Ved dødsfall i nærmeste familie jfr. pkt 2.1, og andre som har stått arbeidstakeren nær, kan 

permisjon med lønn innvilges inntil 3 dager. Eventuelle reisedager kommer i tillegg. Med 

”andre som har stått arbeidstakeren nær” tenkes svigerforeldre, kollegaer, samboer mv.  

Ved deltakelse i bare begravelsesseremoni kirke/ kirkegård er skriftlig søknad ikke 

nødvendig. Fraværet kan avtales med nærmeste overordnede. 

 

Generell merknad 

Ved dødsfall i nærmeste familie, jfr. pkt. 2.1, og andre som har stått arbeidstakeren nær, kan 

det gis permisjon for inntil 3 dager pr. tilfelle.  

Arbeidsgiver må her utvise skjønn, hvor det skilles mellom det som er et nært forhold og det 

som er normale sosiale bindinger. Forholdet til arbeidskollega, nabo, tanter og onkler vil 

gjennomgående være eksempler på normale sosiale bindinger, som ikke gir grunnlag for 

permisjon med lønn. Permisjon uten lønn bør tilstås i de tilfeller hvor det ikke er grunnlag for 

å innvilge permisjon med lønn. 

 

2.3 Tilvenning av barn i barnehage/dagmamma 

Ved tilvenning av barn i barnehage/dagmamma kan det innvilges permisjon inntil 3 dager 

med lønn. 

 

Generell merknad 

For tilvenning av barn i barnehage/dagmamma kan det innvigles permisjon med lønn i inntil 

3 dager pr år når arbeidstakeren må være tilstede hos barnet de første dagene. Det forusettes 

imidlertid at slik tilstedeværelse er nødvendig, og at ikke andre familiemedlemmer kan være 

tilstede. 

2.4 Første skoledag / Skolefritidsordningen  

I forbindelse med eget barns første skoledag i 1.klasse og skolefritidsordningen kan det gis 

permisjon med lønn inntil full arbeidsdag.  

2.5 Eget bryllup / partnerskap 

For eget bryllup kan det gis inntil 1 dag permisjon med lønn. 

2.6 Jubileumsdager  

Ved fylte 50 og 60 år kan det innvilges 1 dag permisjon med lønn.  

2.7 Høytidsdager  

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

kan det gis permisjon med lønn inntil 2 dager pr. kalenderår. 
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2.8 Idrettsarrangement  

For deltakelse i større idrettsarrangementer som internasjonale arrangementer, landskamper 

og lignende kan det gis permisjon med lønn inntil 5 dager. 

Ved finale i norgesmesterskap kan det gis permisjon med lønn inntil 2 dager, nødvendig 

reisetid kommer i tillegg. Ordningen gjelder også for ledere. 

 

Generell merknad 

Deltakelse i idrettsarrangementer skal som hovedregel trekkes fra ferien eller tilstås uten 

lønn. I tilfeller hvor en arbeidstaker er uttatt til å representere landet i De olympiske leker, 

verdens- eller europamesterskap, tilstås permisjon med lønn i inntil 5 dager. For deltakelse i 

finalen i norgesmesterskap tilstås permisjon med lønn i inntil 2 dager.  

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

Norges Idrettsforbund. 

 

2.9 Andre velferdspermisjoner 

2.9.1. Arbeidstaker selv 

 Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre gjøremål 

må så vidt mulig legges utenom arbeidstiden, eller utenom kjernetiden der 

fleksitid er innført. Dersom dette ikke er gjennomførbart, gis det permisjon med 

lønn i hel eller deler av arbeidsdagen.   

 

 Kortere permisjon uten lønn: Når tjenesten tillater det kan 

avdelingsleder/fagleder innvilge permisjon uten lønn for inntil 1 uke. 

 

 Lengre permisjon uten lønn: Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år når 

hensyn til nærmeste familie eller andre personlige årsaker foreligger. En slik 

søknad blir behandlet i administrasjonen av administrasjonsleder. 

2.9.2. Arbeidstakers husstandsmedlemmer 

 Når behandlende lege godkjenner reisefølge i fm følge av nærmeste familie 

(foreldre, svigerforeldre, ektefelle/partner, og barn over 12 år) kan det innvilges 

permisjon med lønn for inntil 1 dag. 

 

 For å følge barn til tannlegespesialist i fm regulering kan det gis permisjon med 

lønn inntil 1 dag. 

 

 For barn under 12 år som trenger oppfølging i form av legebesøk med videre på 

grunn av sykdom, så skal dette fravær registreres som permisjon. 

 

 Ved konfirmasjon av egne barn, kan det gis permisjon med lønn i 1 dag for ansatte 

som arbeider i turnus når turnusen sammenfalles med konfirmasjonsdagen. 
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3.     PERMISJONER FOR UTFØRING AV 

TILLITSVERV/OMBUD  

3.1 Offentlige tillitsverv og ombud 

Hovedtariffavtalen § 14, Hovedavtalen del B § 3-5 og AML § 12-13 

Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov, 

herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Arbeidstaker innvigles permisjon med lønn 

inntil 12 dager pr år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsverv ikke kan 

utføres utenom arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller 

annet offentlig tillitsverv på heltid, innvigles permisjon uten lønn i valgperioden. 

 

Kommentar: 

I hovedtariffavtalen § 14 heter det: 

”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.” 

 

 

Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov og som 

vedkommende arbeidstaker ikke kan nekte å ta imot med mindre det foreligger særlige 

fritaksgrunner. Eksempelvis kan nevnes kommunestyremedlem, skolestyremedlem, vitne, 

domsmann, lagrettsmann, skjønnsmann. 

 

Denne rettighet til lønnet permisjon gjelder også om vervet utføres i en annen kommune enn 

arbeidsgiverkommunen. 

Eksempel: En arbeidstaker som bor og er valgt til ombud i kommune X har krav på permisjon 

med lønn fra den kommunen han er ansatt i. Dersom tillitsvervet medfører særskilt 

godtgjøring, kan kommunen gjøre fradrag for dette beløpet, dog skal det ikke gjøres fradrag 

for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring. 

 

3.2 Nominasjonsmøter 

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

sametingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg tilstås permisjon med lønn. 

 

3.3 Arbeidstakerorganisasjoner  

For heltids tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner vises til HA Del B § 3-5 d.  

Retten til permisjon i forbindelse med ordinære ulønnete tillitsverv i arbeidstaker- 

organisasjonene er regulert i HA Del B § 3-4).  

 

3.3.1 Lønnede tillitsverv 

Arbeidstaker som velges/tilsettes i fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller 

distrikts- distrikts-/fylkesorganer, eller tilsettes som funksjonær i sin organisasjon, tilstås 

permisjon uten lønn for valgperioden. 
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3.3.2 Hovedtillitsvalgt / fellestillitsvalgt 

Med hovedtillitsvalgt (HTV) forstås her tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin 

arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor 

kommunen. (Jfr. HA Del B § 3-3 d.) 
 

Arbeidstakere som blir valgt/oppnevnt til hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt i kommunen tilstås 

permisjon/frikjøp i henhold til bestemmelsene i HA Del B § 3-3. Permisjonen/frikjøpet 

drøftes med den/de aktuelle arbeidstaker- organisasjoner. 

3.3.3 Tillitsvalgt 

Med tillitsvalgt (TV) forstås her arbeidstaker tilsatt i Porsanger kommune, som er valgt/utpekt 

av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av HA. 

(Jfr. Del B § 2-2.) 
 

   Tillitsvalgt innen det enkelte arbeidssted/sektor har rett til fri uten trekk i lønn for å    

     utføre sine oppgaver som tillitsvalgt innen virksomheten. 
 

   Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det volder minst mulig ulempe for   

           arbeidets gang. Fravær skal avtales med nærmeste overordnede. 
 

   Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan,  

eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagsarbeid, får samme arbeidsforhold og 

vilkår som de med ordinær dagsarbeid.  

 

3.3.4 Forhandlingsmøter 

Tillitsvalgte som deltar i lokale forhandlinger med arbeidsgiver eller i nødvendig forberedelse 

til disse tilstås permisjon med lønn. 
 

Generell merknad 

Foruten selve forhandlingsmøtet gis det permisjon med lønn for nødvendig fri i forbindelse 

med forberedelse til lokale forhandlinger.  

NB! Bestemmelsen omfatter ikke kurs/samlinger som arbeidstakerorganisasjonen arrangerer 

generelt i forbindelse med gjennomgående forhandlingssituasjoner som følge av sentrale 

tariffrevisjoner.     
 

Tillitsvalgte som deltar i sentrale forhandlinger tilstås permisjon med lønn. 

3.3.5 Valgte medlemmer til styrende/øverste organ i 

arbeidstakerorganisasjoner  

Valgte medlemmer av øverste (vedtektsfestede) sentrale beslutningsorganer, samt slike på 

distrikts-/fylkesnivå, kan tilstås permisjon med lønn inntil 12 arbeidsdager pr. år. Jfr. HA Del 

B § 3-5. 
 

Generell merknad 

Bestemmelsen gjelder medlemmer av øverste/styrende beslutningsorgan.  

Yrkesorganisasjoner organisert som egne juridiske enheter eller tilsvarende 

landsforeninger/landsråd med minst 500 medlemmer kan gis samme permisjonsordninger. 

Permisjonsretten gjelder for møter i organet og ikke for annet arbeid i organisasjonen.  

Deltakelse i for eksempel fagutvalg, ad-hoc utvalg eller rådgivende organer gir altså ikke rett 

til permisjon med lønn etter denne bestemmelsen. 
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Søknad om permisjon etter dette punktet skal dokumenteres med innkalling. 

3.3.6 Tillitsvalgtopplæring  

Hovedavtalen § 3-6 

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

hovedregel får fast tilsatte arbeidstakere innvilget permisjon ved deltaking på 

fagforeningskurs. En forutsetning for lønn er at kurset er lagt opp på en slik måte at det tar 

sikte på å gi arbeidstakeren en opplæring som har betydning for dens arbeid i kommunen eller 

som tillitsvalgt. Er dette vilkåret ikke tilstede tilstås permisjon uten lønn. 

 

Hvis det er kommunens interesse at arbeidstakeren deltar, kan det gis hel eller delvis dekning 

av utgifter til reise og opphold. Vilkår for dette er at det finnes dekning innenfor budsjettets 

ramme. 
 

3.3.7 Andre verv i arbeidstakerorganisasjoner  

Ut over de begrensinger som framkommer i punktene 3.3.1 – 3.3.6, kan tilsatt med verv innen 

arbeidstakerorganisasjoner gis permisjon uten lønn for å utføre organisasjonsmessige 

oppdrag. 
 

Varatillitsvalgte samt arbeidstakere uten verv kan gis permisjon uten lønn for å gjennomgå 

tillitsvalgtopplæring med videre innen sin organisasjon. Det samme gjelder for arbeidstakere 

som skal ha arrangementsmessige funksjoner innen samme organisasjon.  

 

 
      

4.    DIVERSE PERMISJONSBESTEMMELSER 

4.1 Overgang til annen stilling 

Som hovedregel tilstås ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. 

Permisjon kan vurderes dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir 

arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen. Dette vurderes av 

avdelingsleder og administrasjonen. I de tilfellene det kan være vanskelig å skaffe vikar bør 

det i vises forsiktighet med å innvilge permisjon. 
 

Generell merknad 

Hovedregelen er at det ikke gis permisjon ved overgang til ny stilling enten dette gjelder en 

stilling i eller utenfor kommunen.  
 

Derimot bør en søknad om permisjon i forbindelse med et vikariat/engasjement som gir 

vedkommende en faglig utvikling som er til nytte for kommunen, søkes imøtekommet. Dette 

kan for eksempel være et vikariat/engasjement i en annen kommune/fylkeskommune, 

departementer/direktorater, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, 

arbeidsgiverorganisasjoner o.l.  

Det må være en forutsetning at arbeidstakeren skal gjeninntre i sin stilling etter endt  

permisjon. Permisjon kan gis for 1 år om gangen, og for inntil 2 år totalt. 

NB – dette tas med i brevet når permisjon blir innvilget. 

Ved en evt oppsigelse skal arbeidstaker arbeide oppsigelsestid hos sin opprinnelige 

arbeidsgiver. 
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4.2 Spesielle oppdrag og engasjementer 

 Det kan tilstås permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som 

dommerfullmektig.  

 Etter nærmere bestemmelse av rådmannen kan en tilsatt gis begrenset permisjon for 

å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen 

skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon.  

 Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av 

arbeidstakere med andre kommuner/fylkeskommunen (for eksempel hospitering).  

 Det kan tilstås permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i 

norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. 

 Prosjektstillinger 

 

4.3 Deltakelse i hjelpekorps 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps kan tilstås permisjon med lønn i forbindelse med 

utrykning til hjelp for nødstilte. 

 

4.4  Militærtjeneste 

Arbeidstaker har med hjemmel i AML § 12-12 rett til permisjon ved pliktig eller frivillig 

militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Som det fremgår av sivilforsvarsloven § 

24 er tjeneste som befal eller instruktør i sivilforsvaret ikke frivillig, men omfattes av den 

enkeltes tjenesteplikt dersom vedkommende blir pålagt slik tjeneste. 

4.5.1 Lønn under avtjening verneplikt  

Arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har 

rett permisjon med slik lønn som nevnt i HTA § 9 pkt. 9.2 ved tvungen militærtjeneste, sivil 

tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i Heimevernet. Ved tvungne 

repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret. 

4.5.2 Lønnens størrelse for forsørger  

Arbeidstakere med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelser 

fra militære myndigheter. Med forsørgeransvar forstås at arbeidstakeren 

forsørger barn under 18 år. Det samme gjelder dersom ektefelle/samboer har 

lavere inntekt enn 3G. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 

4.5.3 Lønn til arbeidstaker uten forsørgeransvar  

Arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales 1/3 av full lønn med fradrag av 

godtgjørelser fra militære myndigheter. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 

 

4.5.4 Gjeninntredelse i stilling  

Forutsetningen for at lønn utbetales, er at vedkommende forplikter seg til å 

gjeninntre i tjenesten for et tidsrom av minst 3 måneder. 
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5.    OPPLÆRING OG PERMISJON HJEMLET I 

ARBEIDSMILJØLOV OG HOVEDAVTALE 

5.1 Utdanningspermisjoner-Generelt 

Hovedtariffavtalen § 14, AML § 12-11 

Permisjoner til utdanning er et virkemiddel for utvikling av de personalressursene kommunen 

rår over. Formålet med etter- og videreutdanning skal være å sikre Porsanger kommune 

nødvendig kvalifisert arbeidskraft. Ved bruk av permisjonsbestemmelsene skal det tas hensyn 

til økonomiske muligheter, framtidige krav til kompetanse, den daglige drift/tjenesteyting og 

personalmessige forhold. 
 

Arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært hos arbeidsgiver de 

siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta på organiserte 

utdanningstilbud. Utdanningen utover grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være 

vurdert som yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Lengden på permisjonen avhenger av om 

Porsanger kommune har behov for kompetansen. 

Permisjon kan allikevel ikke kreves når det vil være til hinder for Porsanger kommunes 

forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. 

Utdanningspermisjon kan innvilges med eller uten lønn. 

 

I de tilfeller kommunen gir støtte til utdanningspermisjon er det bindingstid. Bindingstiden vil 

stå i forhold til den økonomiske støtten. Dersom det gis 1 års permisjon m/ lønn er det 2 års 

bindingstid. 

Det skal leveres dokumentasjon pr år for gjennomført utdanning mtp permisjon m/lønn. 

Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før 

det har gått dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjon og minst ett år fra 

den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under en 

måneds varighet. 

 

5.2 Definisjoner  

5.2.1 Grunnutdanning 

Med grunnutdanning forstås den allmenn- eller fagutdanning som kreves av arbeidstakeren i 

vedkommendes stilling. 

Det gis ikke lønn under permisjon til arbeidstakere som gjennomgår grunnutdanning. 
 

5.2.2 Etterutdanning/Lederutdanning 

Ved gjennomføring av opplæring for at arbeidstaker skal holdes à jour innenfor nåværende 

stilling, kan det gis permisjon med lønn. 

 

5.2.3 Videreutdanning 

 

AML § 12-11 

Arbeidstakere som har minst 2 års sammenhengende forutgående tjeneste i kommunen kan 

gis hel eller delvis permisjon i inntil 3 år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Permisjon 
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kan allikevel ikke kreves når dette vil være til hinder for Porsanger kommunes forsvarlige 

planlegging av drift og personaldisponeringer.  

Slike permisjoner innvigles vanligvis uten lønn. 
 

5.2.4 Jobbrelaterte kortere kurs 

Fravær for å delta på slike kurs er å anse som en del av arbeidet. Deltakelse på dagskurs 

regnes som normalarbeidsdag og ikke overtid/fleksitid. 
 

Generell merknad 

Det er arbeidsgiver som avgjør om et kurs er relevant for jobben eller ikke. Når arbeidsgiver 

sier at vedkommende skal delta på kurset er dette å forstå med lønn.  
 

5.2.5 Eksamen /Lesedager 

Hovedtariffavtalen § 14-4 

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis det permisjon med lønn for eksamensdagen(e) 

samt 2 lesedager før hver eksamen. 

Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en 

ytterligere tilrettelegging. 

Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de 2 dagene umiddelbart før 

eksamen, og at faget har betydning for kommunen. 
 

Generell merknad 

Eksamen som faller på fridag(er) kompenseres ikke. 
 

Det forutsettes at faget kan ha betydning for kommunen. I utgangspunktet bør slike søknader 

vurderes positivt, men enkelte prøver/eksamener faller likevel utenfor bestemmelsen. Dette 

gjelder blant annet førerprøve (med mindre dette er i arbeidsgiverens interesse, f.eks. 

utvidelse av sertifikat), fornyet prøve til eksamen i videregående skole og eksamen i fag som 

ligger helt utenfor arbeidstakerens arbeidsområde og naturlige karriereutvikling. 

 

5.2.6 Førerkort 

Dersom det er et jobbmessig behov for Porsanger kommune at arbeidstaker har førerkort, kan 

det gis permisjon med lønn inntil 15 timer i forbindelse med førerkortopplæring. 
 

 

 

6.     SYKDOM, FØDSEL OG OMSORG -PERMISJON HJEMLET 

I ARBEIDSMILJØLOV OG HOVEDTARIFFAVTALE 
 

6.1 Svangerskap, fødsel og omsorg 

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel og svangerskap er regulert i AML Kap. 12. 

Lovens § 12-5 (1) gir foreldrene rett til permisjon i barnets første leveår eller så lenge 

fødselspenger utbetales. Loven sier ikke noe om lønn under permisjonen. Dette spørsmålet er 

regulert i Folketrygdloven og i HTA. 
 

Tilpasning for undervisningspersonalet: 
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Gjeninntreden etter rettighetspermisjoner kan skje i den tid det ikke er undervisning om 

sommeren, men ikke i feriefritiden, jfr. tilpasning til ferieloven § 9.2. Tas ny ulønnet 

omsorgspermisjon etter slik gjeninntreden tidligere enn etter 4 måneder, begrenses 

lønnsrettighetene til den faktiske tjenestegjøring. 

Tiltredelsestidspunktet i skoleverket er den dag tilsettingen gjelder fra og vedkommende 

kunne ha/har tiltrådt.  
 

6.1.1 Opptjeningstid  

Hovedtariffavtalen § 8.3.1 

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i seks av de siste ti månedene før  

permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon  

jfr. folketrygdloven kap.14, når vedkommende har tiltrådt stillingen.  

 

6.1.2 Rett til fødselspermisjon  

Hovedtariffavtalen § 8.3.2 

Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, 

har hun rett til fødselspermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. Når denne 

rett til lønn under fødselspermisjon er opparbeidet i offentlig tjeneste, beholdes den ved 

direkte overgang til kommunal stilling når stillingen er tiltrådt. 

 

6.1.3 Svangerskapskontroll  

AML § 12-1 

Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll 

når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.
  

 

6.1.4 Svangerskapspermisjon 

AML § 12-2 og HTA 8.3 

Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. 
 

 

6.1.5 Amming 

Hovedtariffavtalen § 8.3.5 og AML § 12-8 

Arbeidstaker gis fri med lønn inntil to timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Attest fra 

helsestasjon eller lege kan kreves som dokumentasjon. 
 

Generell merknad 

Arbeidstakeren bestemmer selv når fritiden skal avvikles, dog må den være knyttet til formålet 

med bestemmelsen - at amming faktisk foregår til de tidene kvinnen gis fri til ammingen.  

Av den grunn vil det ikke være forenlig med bestemmelsens intensjon at retten til lønnet fritid 

samles opp og benyttes til andre formål. 
 

For deltidstilsatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, 

men med rettigheter etter arbeidsmiljøloven som minimum. 
 

Hvis en arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme sitt barn utover 9 måneder etter fødsel, 

vil arbeidsgiver be om en bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming rent faktisk 



 16 

fortsatt foregår. Det må imidlertid presiseres at det ikke skal foretas noen prøving av om 

amming er til barnets fordel, eller om det av andre årsaker er nødvendig at barnet ammes; 

det er tilstrekkelig å konstatere av amming foregår. 

 

6.1.6 Omsorgspermisjon for foreldre/partnere  

Hovedtariffavtalen § 8.3.5 og AML § 12-3 

 I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full 

lønn for å bistå moren. 

 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. 

 Ved adopsjon av barn under 15 år gis adopsjonsforeldre, som har vært yrkesaktiv med 

pensjonsgivende inntekt i minst seks måneder av de siste ti månedene før permisjonen 

tar til, rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakere får 

adopsjonspenger etter folketrygdloven kapittel 14. 

Porsanger kommune utbetaler lønn i henhold til bestemmelsene i HTA kap 1 § 8 pkt 

8.2.2 og 8.2.3 for den tiden vedkommende har arbeidsavtale med kommunen. 

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

biologisk mor eller far har rett til 2 ukers omsorgspermisjon, hvis vedkommende 

lever i registrert partnerskap i henhold til lov om registrert partnerskap, 

eller er samboere i ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret 

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

 

6.1.7 Foreldrepermisjon  

AML § 12 

1) Foreldre har rett til permisjon etter reglene i § 12-5 og §§ 12-2 og 12-4 i 

arbeidsmiljøloven i til sammen tolv måneder. Foreldre har uansett rett til permisjon 

når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. 

2) Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil 

tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter 

foreldrenes permisjon etter første ledd. Arbeidstaker som har delvis permisjon etter § 

12-6 har likevel ikke rett til permisjon etter leddet her.  

3) Med mindre begge foreldrene har omsorgen for barnet, kan retten til permisjon etter 

første ledd utøves av en annen som har omsorg for barnet. Arbeidstaker som er alene 

om omsorgen for barnet har rett til inntil to års permisjon etter andre ledd. 

4) Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til permisjon etter § 12-5 i arbeidsmiljøloven 

når omsorg for barnet overtas. Det samme gjelder arbeidstaker som har eller får tildelt 

foreldreansvar når den andre av foreldrene dør, og som har hatt mindre enn vanlig 

samvær med barnet. Retten til permisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis 

barnet er over 15 år. 

 

 

6.1.8 Fedrekvote  

 

Hovedtariffavtalen § 8.3.6 og Folketrygdloven § 14-12 

HTA § 8.3.6 Fedrekvote 
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Faren har rett til full lønn på de vilkår og i det omfang som fremgår av folketrygdloven § 14-

12. 

FTL § 14-12. Uttak av fedrekvote  

       Dersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, er 50 stønadsdager (10 

uker) av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvote).  

       Faren kan ta ut fedrekvoten uten hensyn til om vilkårene i § 14-13 første ledd er oppfylt. 

Fedrekvoten kan også tas ut samtidig med at moren tar ut graderte foreldrepenger på opptil 50 

pst. av valgt sats, se § 14-16.  

       Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd dersom faren på grunn av sykdom 

eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. 

Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.  

 

 

6.2 Sykdom 

6.2.1 Om sykelønn 

Kommunen utbetaler lønn under sykdom til arbeidstakere som omfattes av HTA kap. 1  

§1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet 

fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller kommunen. Retten til slik lønn opphører når 

tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på 

folketrygden. 

Arbeidstakere som omfattes av HTA kap. 1 § 1 har rett til lønn under sykdom i henhold til 

HTA kap. 1 § 8 pkt. 8.2.2 fra første sykedag dersom han/hun har tiltrådt stillingen. 

 

Retten til lønn under sykdom bortfaller dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende  

dokumentert.  

 

Det utbetales ikke sykelønn under opphold i utlandet, med unntak av reise/opphold i  

Norden. Ved reise utenom Norden forutsettes dispensasjon fra NAV hvis retten til sykelønn 

skal opprettholdes. 

 

Egenmelding ved egen sykdom kan ikke benyttes før arbeidstaker har vært tilsatt i  

2 måneder. Ved opphør i arbeidsforholdet på 2 uker eller mer må ny rett opptjenes. 

 

Hvis en arbeidstaker har 8 fraværsdager med egenmelding i løpet av de siste 16 dager, eller 

har vært sykemeldt, kan en ikke bruke ny egenmelding før det er gått 16 dager siden siste 

fraværsdag. Egenmelding kan heller ikke brukes sammen med delvis sykemelding. 
 

Generell merknad 

Det er en klar forutsetning at arbeidstakeren har tiltrådt stillingen (arbeidet) for å få utbetalt 

lønn fra kommunen. Med tiltrådt menes fysisk oppmøte på arbeidsplassen.  

Det samme gjelder ved endring i arbeidsavtalen, for eksempel ved endret stillingsstørrelse 

(den nye stillingsstørrelsen må være tiltrådt). 

Retten til lønn er også knyttet til det tidsrom arbeidsavtalen er inngått for. Ved for eksempel 

korttidsvikariat hvor det ennå ikke er inngått skriftlig avtale, gjelder retten til lønn for den/de 

vakter som er avtalt muntlig.  
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6.2.2 Barn og barnepassers sykdom 

Hovedtariffavtalen § 8.4 og AML § 12-9 

Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn-

/barnepassers sykdom. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. 

Til arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger etter folketrygdens kap.9 

del II. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når 

vedkommende har tiltrådt stillingen. 

Arbeidstaker har rett til permisjon med lønn inntil 10 dager hvert kalenderår, eller inntil 15 

dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. 

For barn under 12 år som trenger oppfølging i form av legebesøk med videre på grunn av 

sykdom, så skal dette fravær registreres som sykefravær eget barn (egenmelding ved sykt 

barn). 

Fraværet registreres på fastlagt blankett. 

 

 

Generell merknad 

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: 

- for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt 

- hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med 

sykdom 

- hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne 

paragraf i AML på grunn av annet barn  

  

Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller er funksjonshemmet og det derfor 

er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fråvær fra arbeidet, har arbeidstaker 

rett til fri i inntil 20 dager hvert kalenderår. Slik rett innvilges etter bekreftelse fra lege og 

godkjenning fra NAV. 
 

6.2.3 Sykepermisjon 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-8 kan arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av 

ulykke eller sykdom ikke av denne grunn sies opp de første tolv månedene etter at 

arbeidsuførheten inntrådte. Når sykepengeperioden nærmer seg slutten, må virksomheten 

kontakte NAV og sjekke om registrert maksdato er korrekt eller om sykepengeperioden er 

forlenget som følge av arbeidsføre perioder eller ferieavvikling.  

 

Permisjon for ansatte som har brukt opp retten til sykepenger 
Utover det lovbestemte oppsigelsesvernet kan arbeidstakere etter dette punkt søke inntil 1/2   

års ulønnet permisjon utover sykepengeperioden.  

Skriftlig søknad med opplysning om tidsrommet det søkes permisjon for sendes nærmeste 

leder minst 1 måned før sykepengeperioden utløper.  

 

I helt spesielle tilfeller kan det gis forlenget ulønnet permisjon. 

 

Arbeidstaker har for øvrig plikt til å informere om prognose, slik at det skapes en viss 

forutsigbarhet for arbeidsgiver og for arbeidsforholdet til en eventuell vikar.   

 

Ulønnet permisjon kan gis etter følgende kriterier/forutsetninger:  

1. Det foreligger en handlingsplan med tidsfestede mål om tilbakekomst til arbeid, i egen 

stilling eller annen stilling i kommunen. Som hovedregel er det å forvente at 
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vedkommende allerede er i en arbeidssituasjon, for eksempel delvis tilbake/friskmeldt 

eller i arbeidsutprøving i regi av eller i samråd med Porsanger kommune. 

2. Arbeidstaker som via NAV omskoleres til stilling det er muligheter for å bli rekruttert 

til i kommunen. 

 

 

Vilkår for ansatte som har permisjon uten lønn fra stilling i kommunen på 

grunn av skade eller sykdom: 
 Den ansatte vil ha rett til å gå tilbake til en stilling i kommunen etter permisjon 

 Dersom den ansatte blir arbeidsfør før utløpet av permisjonen, har vedkommende rett 

til å gå tilbake til en stilling senest 2 måneder etter at arbeidsgiver har fått melding om 

at vedkommende er arbeidsfør igjen 

 Den ansatte opparbeider ikke lønnsansiennitet under permisjonen  
 

 

Hvorfor er det nødvendig å søke permisjon? 
Ordningen med permisjon uten lønn for ansatte i Porsanger kommune som har brukt opp 

retten til sykepenger er innført av følgende årsak: 

 For at de ansatte skal være fritatt for arbeidsplikt i permisjonstiden (alle ansatte har i 

utgangspunktet plikt til å møte på arbeid) 

 Sykemelding gir fritak fra denne arbeidsplikten i inntil 12 måneder 

 Når retten til sykepenger er brukt opp, må den ansatte derfor enten møte på arbeid, 

eller få permisjon fra stillingen i kommunen 

 Porsanger kommune skal få oversikt over hvor lenge det kan tilsettes vikar i stillingen 

 

 

6.2.4 Pleie av pårørende i livets sluttfase 

AML § 12-10 

Arbeidstaker som pleier pårørende i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie 

av den enkelte pårørende. 

Slik permisjon innvilges uten lønn, men det henvises til folketrygdlovens § 9-12 hvor det kan 

ytes pleiepenger i opptil 60 dager for hver pasient. 

 

7.    ANDRE PERMISJONER/TVISTER 
 

Permisjonssøknader som ikke omfattes av dette reglementet avgjøres av 

administrasjonsutvalget. 

Dersom enkelte arbeidstakere, som del av sine tilsettingsvilkår har bedre bestemmelser enn 

det som fremgår av permisjonsreglementet, så skal disse gjelde. 

 

Dersom det av rekrutteringshensyn blir nødvendig med særregler for enkelte grupper kan 

formannskapet gjøre vedtak om dette. 

 

Tvister om fortolkning av bestemmelsene i permisjonsreglementet skal forelegges 

administrasjonsutvalget til vurdering. 
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8.    REGLEMENTETS REVISJON 
Ved lovendringer og/eller sentrale endringer i gjeldene avtaleverk, tas endringene inn i 

personalreglementet fortløpende. Dette dersom disse endringene er kurante og ligger innenfor 

rammene av eksisterende reglement og praksis.  

 

Om ikke særlige grunner tilsier noe annet skal reglementet revideres hvert annet år, og første 

gang i 2016. Det reviderte reglement behandles i partsammensatt utvalg. 
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Vedlegg 1 
 

OVERSIKT PERMISJONER 
For detaljerte beskrivelser vises til foranstående punkter i permisjonsreglementet 

 

VELFERDSPERMISJONER 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Alvorlig sykdom Inntil 5 dager  Administrasjonsleder Se pkt 2.1 

Dødsfall Inntil 3 dager Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.2 

Tilvenning av barn i 
barnehage/dagmamma 

Inntil 3 dager Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.3 

Første skoledag/SFO  Inntil full arbeidsdag  Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.4 

Eget bryllup/partnerskap 1 dag Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.5 

Jubileumsdager 50 og 60 
år  

1 dag Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.6 

Feiring religiøse og 
nasjonale høytidsdager 

Inntil 2 dager Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.7 

Idrettsarrangementer Inntil 2 dager/inntil 5 
dager 

Administrasjonsleder Se pkt 2.8 

 
 
 

ANDRE VELFERDSPERMISJONER 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Undersøkelse hos lege, 
tannlege, fysioterapeut ol  

Etter vurdering Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.9.1 

Kortere permisjon uten 
lønn 

Inntil 1 uke Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.9.1 

Lengre permisjon uten lønn Inntil 1 år Administrasjonsleder Se pkt 2.9.1 

Reisefølge ifm sykdom Inntil 1 dag Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.9.2 

Reisefølge ifm 
tannlegebehandling 

Inntil 1 dag Avdelingsleder/fagleder Se pkt 2.9.2 

Konfirmasjon Inntil 1 dag Avdelingsleder Se pkt 2.9.2 

 

 

 

 

PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV/OMBUD 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Nominasjonsmøter    Administrasjonsleder Se pkt 3.2 

Arbeidstakerorg  Administrasjonsleder Se pkt 3.3 

Lønnede tillitsverv u/lønn Administrasjonsleder Se pkt 3.3.1 

Hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt  Administrasjonsleder Se pkt 3.3.2 
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Tillitsvalgt  Avdelingsleder/fagleder Se pkt 3.3.3 

Forhandlingsmøter  Avdelingsleder/fagleder Se pkt 3.3.4 

Valgte medlemmer til styrende 
organ 

 Administrasjonsleder Se pkt 3.3.5 

Tillitsvalgtopplæring  Administrasjonsleder Se pkt 3.3.6 

Andre verv i arb.takerorg u/lønn Administrasjonsleder Se pkt 3.3.7 

 

 

DIVERSE PERMISJONER 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Overgang til annen stilling  Administrasjonsleder Se pkt 4.1 

Dommerfullmektig Inntil 2 år u/lønn Administrasjonsleder Se pkt 4.2 

Forskning  Administrasjonsleder Se pkt 4.2 

Hospitering  Administrasjonsleder Se pkt 4.2 

Norske hjelpetiltak Inntil 2 år u/lønn Administrasjonsleder Se pkt 4.2 

Deltakelse hjelpekorps m/lønn Administrasjonsleder Se pkt 4.3 

Militærtjeneste   Se pkt 4.5 

 

 

OPPLÆRING OG PERMISJON HJEMLET I AML OG HA 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Utdanningspermisjon    Administrasjonsleder Se pkt 5.1 

Grunnutdanning   Administrasjonsleder Se pkt 5.2.1 

Etterutdanning/lederutdanning    Administrasjonsleder Se pkt 5.2.2 

Videreutdanning    Administrasjonsleder Se pkt 5.2.3 

Jobbrelaterte kortere kurs   Administrasjonsleder Se pkt 5.2.4 

Eksamen/lesedager  eksamensdag og 2 
lesedager perm 
m/lønn 

Avdelingsleder/fagleder Se pkt 5.2.5 

Førerkort Inntil 15 timer Avdelingsleder/fagleder Se pkt 5.2.6 

 

 

SYKDOM,FØDSEL OG OMSORG HJEMLET I AML OG HTA 
Permisjonstype Antall dager Avgjøres av Merknad/Henvisning 

Svangerskap, fødsel, omsorg    Administrasjonsleder Se pkt 6.1 

Fødselspermisjon   Administrasjonsleder Se pkt 6.1.2 

Svangerskapskontroll    Avdelingsleder/fagleder Se pkt 6.1.3 

Svangerskapspermisjon  Administrasjonsleder Se pkt 6.1.4 

Amming Inntil 2 timer pr dag   Avdelingsleder/fagleder Se pkt 6.1.5 

Omsorgspermisjon 
foreldre/partnere 

  Administrasjonsleder Se pkt 6.1.6 
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Foreldrepermisjon  Administrasjonsleder Se pkt 6.1.7 

Fedrekvote   Administrasjonsleder Se pkt 6.1.8 

Barn og barnepassers 
sykdom 

 Avdelingsleder/fagleder Se pkt 6.2.2 

Sykepermisjon  Administrasjonsleder Se pkt 6.2.3 

Pleie av pårørende i livets 
sluttfase 

Inntil 60 dager 
u/lønn 

Administrasjonsleder Se pkt 6.2.4 

 

 

 

 
 


