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1. GENERELLE PERMISJONSREGLER 
 



1.1 Reglenes omfang 
 
Reglene gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. 
Hovedtariffavtalen kap. 1, § 1.1. 
 
Reglene gjelder ikke når innholdet strider mot lover, tariffavtaler eller andre bestemmelser 
som er bindende for kommunen. 

 
Deltidsansatte innvilges permisjoner på lik linje med heltidsansatte.  

 
1.2 Lønnsansiennitet 

 
Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det 
samme gjelder syke- og fødselspermisjon inntil 1 år og tvungen vernepliktstjeneste. 
 
Ulønnet permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner 
medregnes i lønnsansienniteten. 
 
Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes 
med inntil samlet 2 år i lønnsansiennitet. 

 
1.3 Feriepenger 

 
Ved fødselspermisjon betales feriepenger av all lønn utbetalt i den lovbestemte 
permisjonsperiode, jfr. arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser. 
 
Ved militærtjeneste betales feriepenger av all utbetalt lønn, jfr. dog den 
minimumsutbetaling som ferieloven fastsetter. 
 
Ved andre lønnede permisjoner betales feriepenger for all utbetalt lønn. 
 

1.4 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 pensjonsordningene. 

2. VELFERDSPERMISJONER 
 
Velferdspermisjoner med lønn, etter pkt.2.1-pkt.2.7. nedenfor, kan samlet innvilges for 
maksimalt 12 arbeidsdager i løpet av et kalenderår, jfr. Hovedtariffavtalen kap. 1, § 14.1.  
Enkeltarbeidsdager kan deles opp. Fri utover 12 dager innvilges som ulønnet permisjon 
 
 
Følgende norm kan nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn: 



2.1 Alvorlig sykdom 
 
Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle/samboer, foreldre, besteforeldre, barn, 
søsken) eller andre som står arbeidstakeren nær. 
 
Med alvorlig sykdom menes som hovedregel: 
 
- terminalfasen, eller 
 
- akutt livstruende sykdom eller skade.  
 
Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i henhold til Arbeidsmiljølovens § 12-9 
og Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 8, pkt. 8.4, gjelder i tillegg til ovennevnte 
bestemmelse. 
 

2.2 Dødsfall 
 
Ved dødsfall i nærmeste familie (se pkt.2.1) og andre som har stått arbeidstakeren nær.  
Permisjonen kan benyttes i tilknytning til selve dødsfallet og/eller til 
begravelsen/urnenedsettingen. 

2.3 Tilvenning av barn i barnehage og skole 
 
For tilvenning av barn ved oppstart i barnehage/dagmamma og i grunnskolens 1. trinn (inkl 
besøksdag/førskole og SFO): Inntil 3 dager pr. barn.  

2.4 Inngåelse av ekteskap 
 
Ved inngåelse av ekteskap/partnerskap. Permisjonen gis enten dagen for inngåelsen eller 
påfølgende dag dersom denne er en arbeidsdag. 
 
Velferdspermisjoner med lønn, etter pkt. 1-11 nedenfor, kan samlet innvilges for maksimalt 
12 arbeidsdager i løpet av et kalenderår, jfr. Hovedtariffavtalen kap. 1, § 14.1.  
Enkeltarbeidsdager kan deles opp. Fri utover 12 dager innvilges som ulønnet permisjon 
 

2.5 Feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk 
kalender 

 
For feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender  
innvilges permisjon uten lønn med mulighet til å jobbe inn dagene. 

2.6 Deltakelse i større idrettsarrangementer tilsluttet Norges 
Idrettsforbund 

 
For deltakelse i idrettsarrangementer kan det innvilges permisjon uten lønn. 
 
For arbeidstakere som er uttatt for å representere nasjonen i olympiader, verdensmesterskap, 
europamesterskap eller landskamper, kan det innvilges permisjon med lønn i inntil 5 
arbeidsdager pr. kalenderår. 



 
For deltakelse i norgesmesterskap, kan det innvilges permisjon med lønn i inntil 2 
arbeidsdager pr. kalenderår. 
 
Ordningen praktiseres også for idrettsledere. 
 
Deltidsansatte kan innvilges slik lønnet permisjon forholdsmessig. 
 

2.7 Andre velferdspermisjoner uten lønn 
 
Undersøkelser og behandlingsserier hos lege, tannlege, fysioterapeut og annet helsepersonell 
med offentlig autorisasjon skal så vidt mulig legges til fritiden. Dersom slike besøk likevel 
helt eller delvis må legges til arbeidstiden eller i størst mulig grad tilpasses arbeidssituasjonen,  
innvilges permisjon med lønn. 
 
Gravide har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike 
undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. 
 
Annen velferdspermisjon uten lønn kan innvilges for inntil 3 mnd. pr. kalenderår dersom 
tungtveiende grunner foreligger. Vurderingsgrunnlaget vil være søkerens helsemessige 
og/eller sosiale forhold, sett i forhold til personalsituasjonen på arbeidsstedet. 
 
Arbeidstakere som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon uten 
lønn i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende. 

3. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV/OMBUD 

3.1 Offentlige tillitsverv/ombud 
 
Det henvises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 14.1, 1. avsnitt. 
 
Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige 
tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. 
 
Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov, 
herunder domsmenn, meddommer, skjønnsmenn og tilsvarende. 
 
Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på 
heltid eller deltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. 

3.2 Politisk arbeid – nominasjonsmøter 
 
Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 
fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 

3.3 Tillitsverv/stilling i arbeidstakerorganisasjoner 
 



Arbeidstaker som velges/ansettes til fastlønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller 
distrikts-/fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon 
uten lønn, jamfør Hovedavtalens kap. B, § 3-7. 

3.4 Andre tillitsverv 
 
Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre 
tillitsverv.  

3.5 Tillitsvalgte på arbeidsplassen i h.h.t. Hovedavtalen del B 
 
Permisjon for å utøve funksjonen som tillitsvalgt på arbeidsplassen  er regulert i Hovedavtalen 
del B § 3-4. 

3.6 Tillitsvalgt i henhold til arbeidstakerorganisasjonenes interne 
vedtekter (Hovedavtalen Del B, § 3-5) 

 
Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. 
 
Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år 
for valgte, faste medlemmer som skal møte i en arbeidstakerorganisasjons  
 
- styrende (vedtektsfestede) sentrale organer 
- styrende (vedtektsfestede) distrikts-/fylkesorganer 
- øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesplan 
- og dessuten til valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkelte arbeidstaker- 
  organisasjons/hovedorganisasjons høyeste organ (landsmøter/kongresser o.l.) 
 
Søknad om slik permisjon skal dokumenteres med innkalling. 

4. OVERGANG TIL NY STILLING 

4.1 Ny stilling utenfor Gran kommune 
 
1. Fast ansettelse. 
 
Arbeidstaker kan unntaksvis innvilges permisjon i inntil 1 år ved ansettelse i fast stilling.  
Det forutsettes at den ansatte senest 6 mnd. før permisjonstidens utløp, gir varsel til 
kommunen om hvorvidt han/hun ønsker å si opp sin stilling. 
 
2. Midlertidig ansettelse(vikariat) 
 
Arbeidstaker kan innvilges perm. i inntil 1 år ved midlertidig ansettelse(vikariat).  
 
3. Prosjektstilling 
 
Arbeidstaker som blir ansatt i et prosjekt kan innvilges permisjon for den tiden prosjektet 
varer, maksimalt 2 år. 
 
4. Tjenestetid 



 
Arbeidstaker må ha vært ansatt i kommunen i minst 5 år for å kunne innvilges permisjon for å 
tiltre stilling utenfor kommunen. 
Dersom slik permisjon er avviklet, må arbeidstakeren være i kommunens tjeneste i ytterligere 
3 år fra gjeninntreden før ny permisjon kan innvilges. 
 
5. Hensiktsmessighet 
 
Ved vurdering av om permisjon i h.h.t. pkt. 1-3 foran kan gis, skal kommunens interesser 
tillegges vekt, herunder om det å gi permisjon er hensiktsmessig for arbeidsgiver. 
 

4.2 Ny stilling i Gran kommune 
 
1. Vikariat/prosjektstilling 
 
Arbeidstaker kan innvilges permisjon ved ansettelse i vikariat eller prosjekt.  
Permisjonstiden kan innvilges for den tiden vikariatet/prosjektet varer. 
 
2. Tjenestetid 
 
Arbeidstaker må ha gjennomført prøvetiden i kommunen for å få permisjon til prosjektstilling 
/vikariat. 
 
3. Hensiktsmessighet 
 
Ved vurdering av om permisjon skal gis i h.h.t. pkt. 1-2 foran kan gis, skal kommunens 
interesser tillegges vekt, herunder om det er hensiktsmessig for arbeidsgiver. 

5. SPESIELLE OPPDRAG/ENGASJEMENTER 

5.1 Diverse 
 
Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år, med tillegg for eventuelle 
obligatoriske forberedelseskurs, for arbeidstakere som skal arbeide i norske hjelpetiltak i 
utviklingsland eller i annet humanitært arbeid. 

5.2 Deltakelse i redningsaksjoner 
 
Arbeidstakere som er medlem i frivillige organisasjoner som organiserer redningsaksjoner, 
innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. 

6. OPPLÆRING/KOMPETANSEOPPBYGGING I H.H.T 
HOVEDTARIFFAVTALEN KAP. 3, PKT. 3.3 

 
Grunnutdanning er den allmenn- eller fagutdanning som kreves av arbeidstakeren i 
vedkommende stilling. 
Det kan innvilges permisjon uten lønn i 3 år til grunnutdanning. 
 



Etter- og videreutdanning for at arbeidstakeren skal holdes ajour innenfor nåværende stilling 
og som er hjemlet i godkjent opplæringsplan, dersom det er utarbeidet: Permisjon med lønn 
innvilges. I tillegg dekkes legitimerte utgifter. Dette gjelder ikke undervisningspersonalet som 
er omfattes av kompetanseløftet – kompetanse for kvalitet. 
 
Etter- og videreutdanning som ledd i den interne karriere-/ utviklingsplanlegging for å gjøre 
arbeidstakeren i stand til å gå inn i annen stilling i kommunen og som er hjemlet i godkjent 
opplæringsplan: Permisjon med lønn innvilges. Det kan gis hel eller delvis dekning av 
legitimerte utgifter. 
 
For ansatte som er innvilget permisjon med lønn for å ta etter- og videreutdanning omfatter 
permisjonen også eksamensdagene. 
 
Etter- og videreutdanning som ledd i arbeidstakerens personlige karriereutvikling og som 
faller utenfor kommunens opplærings- og utviklingsplan: Permisjon uten lønn kan innvilges. 
 
Opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt etter Hovedavtalen 
del B § 3-6: Permisjon med hel lønn innvilges. 
 
Plikttjeneste/bindingstid skal fastsettes dersom kommunen ved opplæring yter økonomisk 
støtte som tilsvarer minimum kr 20.000,.(lønn inkl.) Bindingstidas lengde fastsettes til  
maksimalt 2 år. 
Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den 
økonomiske støtten tilbakebetales. 
 
Eksamen 
   
I forbindelse med avleggelse av eksamen i fag som har betydning for den ansattes nåværende 
arbeid i kommunen gis slik permisjon:  
 
Dageksamen:  
Permisjon gis med lønn. I tillegg gis permisjon med lønn 2 lesedager (arbeidsdager) for hver 
eksamen. 
 
Hjemmeeksamen: 
Ved avvikling av hjemmeeksamen kan det gis inntil 5 kalenderdager med lønn pr. år, og 
begrenses slik i forhold til studiepoeng: 
  Inntil 7,5 studiepoeng  3 dager 
  Inntil 15 studiepoeng  4 dager 
  Over 15 studiepoeng   5 dager 
 
For masteroppgaver avtales egne ordninger, maksimalt begrenset til 10 arbeidsdager.  
Det forutsettes at tidspunktene for permisjonen avtales god tid i forveien slik at arbeidsgiver 
kan tilrettelegge tjenesten best mulig.  
 
Permisjon i forbindelse med avleggelse av eksamen innvilges uavhengig av stillingsprosent 
og gjelder kommunale arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold.  
 



7. ANDRE SENTRALE BESTEMMELSER OM PERMISJON HJEMLET I LOV- 
OG AVTALEVERK 

 
- Svangerskap, fødsel og adopsjon: AML §§ 12-1 til 12-7 og HTA kap. 1, § 8 

Permisjonssøknadsskjema finner du ved å klikke her.  
- Amming: AML § 12-8 og HTA kap. 1, § 8, pkt. 8.3.4  
- Omsorg for barn under 12 år: AML § 12-9 og HTA kap. 1, § 8, pkt. 8.4 
- Verneplikt: AML § 12-12 og HTA kap. 1, § 9 
- Redusert arbeidstid: AML § 10-2(4)  

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-1
http://ik-srv-ofg-0012/enterprise/default.asp?linkid=9038
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-9
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-12
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§10-2
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