
Rutiner og prosedyrer for praktisering av personal- og 

arbeidsgiverspørsmål: 
 

Følgende sentrale dokumenter regulerer rett til permisjoner: 

 Arbeidsmiljølovens kapittel 12: Rett til permisjon. 

 Hovedtariffavtalen § 14: Permisjoner. 

 Hovedavtalen § 3-5: Permisjon. 

 Krødsherad kommunes permisjonsreglement som sammenfaller med 

- KS personalhåndbok kapittel 6: Fravær 

- KS personalhåndbok kapittel 12.3: Permisjonsreglement 

 

 

 

 

Permisjon for tillitsvalgte 

Hovedavtalen inneholder regler om permisjon for tillitsvalgte, se HA del B §3 

 

Permisjon ved offentlige tillitsverv 

Permisjon for å utføre kommunale eller andre offentlige verv reguleres i HTA kap. 1 § 

14.1 første ledd 

 

Utdanningspermisjon 

Rett til utdanningspermisjon er regulert i aml 12- 11 

 

Eksamen/ fag prøver/ prosjekt o.l 

Permisjon i forbindelse med eksamen reguleres av HTA kap. 1 14.4 

 

Barn og barnepassers sykdom 

Reguleres av HTA § 8.4 og AML § 12.9 

 

Pleie av nære pårørende 

AML § 12-10 

 

 

 

 
 

Lønnet velferdspermisjon innvilges i henhold til HTA kapittel 1 § 14.1. Fri utover dette 

kan innvilges som ulønnet permisjon. Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan 

arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12arbeidsdager pr. kalenderår. Det 

kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene. 

 

Tilvenning i barnehage 

For tilvenning av barn i barnehage kan det innvilges permisjon med lønn i inntil 3 

dager per år når arbeidstageren må være tilstede hos barnet i 

daginstitusjonen/barnehagen. Det forutsetter imidlertid at det er nødvendig å være til 

stede. Det er også en forutsetning at ikke andre familiemedlemmer kan være til stede. 

 

Følge egne barn første skoledag. 

Permisjon med lønn hvis det er i arbeidstiden. (Gjelder første skoledag 

oppstart1.klasse i grunnskole.) 

 

Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen 

 

Velferdspermisjoner med lønn. 
. 

 



 

Eget bryllup. 

Det innvilges permisjon med lønn 1 dag.  

 

Deltakelse i begravelser 

Velferdspermisjon med lønn. 

 

Ved alvorlig sykdom og dødsfall 

Ved alvorlig sykdom og dødsfall i nærmeste familie (ektefelle, foreldre, besteforeldre, 

barn, eller andre som har stått arbeidstageren nær) gis inntil 6 dager. 

 

Større kultur eller idrettsarrangement 

For deltagelse i større idrettsarrangement 

- Internasjonale idrettsarrangement, landskamper o.l Inntil 5 dager. 

- Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager.  

- Ordningen praktiseres også for trenere/ledere. 

 

Deltagelse i hjelpekorps. 

Det innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning-/redningsaksjoner. 

 

Avtaler med spesialisthelsetjeneste. 

Ved framleggelse av henvisning til spesialisthelsetjeneste, møter med PPT, BUP og 

andre tilsvarende instanser, gis permisjon med lønn. For arbeidstager eller 

arbeidstagers barn. 

 

Akutte konsultasjoner hos lege/tannlege 

Egenmelding benyttes. 

 

Søknad om permisjon  

Alle søknader fra arbeidstaker om  

 Permisjon uten lønn 

 Permisjon for å delta på politiske møter. Unntak for møter innkalt av 

Krødsherad kommune.  

 Organisasjonspermisjon. Unntak for møter innkalt av Krødsherad kommune.  

 Velferdspermisjon 

skal skje på kommunens standard søknadsskjema, og innenfor de frister som dette 

skjemaet angir. Skjemaet ligger på kommunens G: området/ Personalhåndbok/ 

søknadskjemaer.  

 

 

      Vedtatt i kommunestyremøte 21.9.2017 

                Anne Magnus 


