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1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på
forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke. Jfr. HTA § 1.1.
1.2. FORTOLKNINGER
Fortolkningsspørsmål av dette reglement avgjøres av rådmannen.
Bestemmelser i dette reglement gjelder ikke hvis det er i strid med lover, reglementer eller
forskrifter knyttet til lover.
1.3. LØNNSANSIENNITET
Følgende permisjoner medregnes i opptjening av lønnsansiennitet:
-

All lønnet permisjon

-

Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon, adopsjon, og
videreutdanning medregnes med inntil 2 år

-

Verneplikt

1.4. FERIEPENGER
All lønn utbetalt i henhold til permisjonsreglement inngår som feriepengegrunnlag.
1.5. PENSJONSMEDLEMSKAP
Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt
pensjonsmedlemskap i KLP.
Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lenger tidsrom enn 1 måned, meldes
ut av pensjon-ordningen i KLP.
For arbeidstaker tilsluttet Statens Pensjonskasse (undervisningspersonell) gjelder Lov om
Statens Pensjonskasse.
1.6. UNDERRETNING TIL SØKEREN
Alle avgjørelser i medhold av permisjonsreglement skal meddeles søkeren skriftlig.
Bestemmelsen for avgjørelsen skal framgå i svaret.
Ved permisjon uten lønn skal lønnstrekket framgå på søknadsskjemaet.
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2. UTDANNINGS- OG OPPLÆRINGSPERMISJONER
2.1. AVGJØRELSESMYNDIGHET
Rådmannen v/personalsjefen har avgjørelsesmyndighet vedrørende utdannings- og
opplæringspermisjoner, UNNTATT pkt. 2.3.4, 2.4 og 2.5.
2.2. PERMISJON TIL OPPLÆRING ETTER KOMPETANSEREFORMEN
ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN
I henhold til Arbeidsmiljøloven § 12-11 har arbeidstaker rett til heltids- eller
deltidspermisjon i inntil 3 år for å delta i organisert utdanningstilbud. Retten til slik
utdanningspermisjon er en del av kompetansereformen, og følgende vilkår må være
oppfylt:
-

Vedkommende må ha vært i arbeidslivet i minst 3 år og ansatt hos arbeidsgiveren
de siste 2 år.

-

Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være
yrkesrelatert for å gi rett til permisjon

Permisjon kan begrenses av arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og
personaldisponeringer. Det skal gis skriftlig varsel om permisjon, men avslag kan ankes.
Bestemmelsene omfatter både faste og midlertidige ansatte, og er uavhengig av
stillingsandel jfr. HTA § 1.1.
Permisjon gis uten lønn.
2.3. UTDANNINGSPERMISJONER ETTER ARBEIDSGIVERS
ØNSKER/BEHOV
Permisjoner til utdanning er et virkemiddel for kommunen til utvikling av de
personalressursene den rår over. Formålet med etter- og videreutdanning skal være å sikre
kommunen nødvendig kvalifisert arbeidskraft.
Permisjoner til utdanning skal ha fundament i kommunens behov for kompetanse knyttet
til måldokumenter. Ved bruk av permisjonsbestemmelsene må avgjørelsesmyndigheten ta
hensyn til økonomiske muligheter, framtidige krav til kompetanse, den daglige
drift/tjenesteyting og personalmessige forhold.
2.3.1 GRUNNUTDANNING
Med grunnutdanning forstås den allmenn- eller fagutdanning som kreves av
arbeidstakeren i vedkommende stilling.
Det kan innvilges permisjon uten lønn i tre år til grunnutdanning.
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2.3.2 ETTERUTDANNING
Med etterutdanning forstås ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstaker blir i bedre
stand til å løse sine oppgaver.
Fast ansatte kan innvilges permisjon inntil ett år til etterutdanning. Permisjon gis med
lønn. Lønnet utdanningspermisjon medfører bindingstid, jf. punkt 2.6.
2.3.3 VIDEREUTDANNING
Med videreutdanning forstås utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren
utover det som kreves i nåværende stilling.
Fast ansatte kan innvilges permisjon inntil tre år til videreutdanning. Som hovedregel skal
slik permisjon gis uten lønn.
I spesielle tilfeller hvor vedkommende sin utdanning har stor betydning for kommunen
med henblikk på kommunens behov for kvalifisert arbeidskraft, kan permisjon til
videreutdanning gis med lønn inntil ett år. For lengre permisjon enn ett år, kan lønn gis
forholdsmessig, slik at samlet lønn under utdanningspermisjonen tilsvarer en årslønn.
Gis lønnet permisjon til videreutdanning gjelder bestemmelsene om bindingstid.
2.3.4 PRAKSIS
Arbeidstakere som skal ut i praksis innvilges permisjon uten lønn.
For øvrig må det tas hensyn til egne særavtaler som gjelder noen av de ansatte (for
eksempel leger)
2.4. OVERTID, KOMPENASJON FOR FRIDAGER OSV.
Ved deltakelse på kurs kompenseres ikke fridager som måtte falle på kursdag, unntatt for
turnuspersonell der ukentlig fridag (F1 dag) faller på kursdag.
Det utbetales ikke overtid for reisetid og opphold på kurssted.
For undervisningspersonell henvises det til egen arbeidstidsavtale, SFS 2213
2.5. PERMISJON TIL EKSAMEN I TILKNYTTING TIL STUDIER M.M.
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for to lesedager for hver
eksamen. I tillegg gis lønnet permisjon for selve eksamensdagen(e).
Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene
umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.
Ved avvikling av hjemmeeksamen kan det gis inntil 5 kalenderdager permisjon med lønn
pr år, og begrenes slik i forhold til studiepoeng:
Inntil 7,5 studiepoeng

3 dager

Inntil 15 studiepoeng

4 dager
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Over 15 studiepoeng

5 dager

Når slik eksamen faller på ens fridag(er) kompenseres ikke dette.
Lærlinger som skal avlegge den teoretiske delen av fagprøven kan gis inntil 2 arbeidsfrie
dager før fagprøven.
2.6 PLIKTTJENESTE – BINDINGSTID – REFUSJON
Plikttjeneste/bindingstid er den tid arbeidstakeren pålegges å gjøre tjeneste i kommunen
etter endt utdanning. Plikttjeneste avtales dersom kommunen ved opplæring yter vesentlig
økonomisk støtte som tilsvarer minimum 20 000,-.
Bindingstid for studier som gir studiepoeng i høgskolesystem, settes til det dobbelte av
den tiden studiene er ment å vare, maksimalt 2 år jf. HTA § 14.3
Et studium på 30 studiepoeng som tilsvarer en halvårsenhet vil således gi en bindingstid
på 1 år etter endt utdanning.
Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av den
økonomiske støtten tilbakebetales.
Plikttjenestens varighet må framgå av permisjonsvedtaket.
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3. VELFERDSPERMISJONER
3.1. AVGJØRELSESMYNDIGHET
Nærmeste leder med personalansvar har avgjørelsesmyndighet vedrørende
velferdspermisjoner.
3.2 VELFERDSPERMISJON SOM KAN INNVILGES MED LØNN
Velferdspermisjon med lønn etter dette punktet kan innvilges maksimalt for 12
arbeidsdager i løpet av kalenderåret. Deltidsansatte skal ha forholdsmessig etter
stillingsprosent. Alternativt kan permisjon innvilges for 24 arbeidsdager med halv lønn.
Permisjon utover 12 dager – se pkt. 3.3
Følgende norm kan nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn:
-

Arbeidstaker kan gis permisjon ved giftemål eller partnerskap.

-

Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie.
Som nærmeste familie omfattes først og fremst ektefelle, samboer, foreldre, barn,
besteforeldre og søsken. Ordningen vil også kunne gjelde i forhold til andre som
har stått arbeidstakeren nær.

-

Permisjon med lønn tilstås ved dødsfall i nær familie eller andre som har stått
arbeidstakeren særlig nær.

-

For tilvenning av barn i barnehage kan det innvilges permisjon med lønn når
arbeidstakeren må være tilstede hos barnet de første dagene i barnehagen og hos
dagmamma.

-

For følge av barn ved innskoling/besøksdag og første skoledag.

-

Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, spesialisthelsetjenesten, tannlege,
fysioterapeut m.v. for undersøkelse/behandling, skal om mulig utføres utenom
ordinær arbeidstid.

-

Gravide har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike
undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

3.3 ANNEN VELFERDSPERMISJON UTEN LØNN
Annen velferdspermisjon uten lønn, kan innvilges for inntil 3 måneder pr. kalenderår,
dersom tungtveiende grunner foreligger.
Vurderingsgrunnlaget vil være søkerens helsemessige og/eller sosiale forhold, sett i
forhold til personalsituasjonen på arbeidsstedet.
Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til
permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende.
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For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk
kalender, innvilges permisjon uten lønn med mulighet til å jobbe inn dagene. (jf. Lov
om Trudomssamfunn av 13. juni 1969, § 27A)
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4. LØNN UNDER SYKDOM
4.1. GENERELT
Sykelønn tilsvarer full ordinær lønn, inklusive faste og variable tillegg etter oppsatt
turnusplan. Alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd
fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, har rett til lønn under sykdom
fra første sykedag, dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.
Vikar har rett til lønn under sykdom etter å ha arbeidet i 4 uker.
4.2. MELDINGER/DOKUMENTASJON/KONTROLL
Sykdom inntil 8 kalenderdager bekreftes snarest med skriftlig egenmelding. Sykdom
utover 8 dager legitimeres med sykmelding fra lege. Egenmelding skal også brukes
sammen med sykemelding for de 8 første dagene av sykefraværet når disse ikke dekkes av
sykemeldingen. Utfyllende regler finnes i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27.
Kommunen kan kreve friskmelding fra lege før arbeidet gjenopptas, når sykdommen har
vart utover egenmeldingsperioden.
4.3. SYKELØNN – UTLANDET
Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge. Etter søknad
til NAV kan et medlem få sykepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet –
jfr. folketrygdloven § 8-9.
4.4. BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri for nødvendig tilsyn med
barnet når det er sykt.
Retten gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år.
Kommunen dekker lønn i inntil 10 arbeidsdager pr. kalenderår og inntil 15 dager dersom
vedkommende har omsorg for mer enn 2 barn. Det forutsettes at begge foreldrene er
yrkesaktive.
For arbeidstakere som er alene om omsorgen, gis fri med lønn i inntil 20 arbeidsdager. (30
dager – mer enn 2 barn.)
Ved omsorgspermisjon for sykdom hos funksjonshemmet/kronisk sykt barn gis retten til
fri med lønn ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.
Omsorgspermisjon gis uten hensyn på alder hvis barnet er psykisk utviklingshemmet.
Ved svært alvorlig sykdom hos barn under 18 år, gis det utvidet permisjon med lønn iht.
folketrygdlovens bestemmelser.
Hvis barnet pga. sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke
er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen, nyttes egenmelding sykt barn.

GRAN KOMMUNE

12

Ovennevnte bestemmelser er i samsvar med arbeidsmiljølovens § 12-9, og
folketrygdlovens § 9-5.
Når den som har det daglige tilsyn med barnet er syk, benyttes egenmelding barnepassers
sykdom. Permisjonsretten for sykt barn og barnepassers sykdom er til sammen begrenset
til det antall dager angitt ovenfor.
Ved fravær som skyldes sykt barn/barnepasser benyttes egenerklæringen for inntil 3
kalenderdager. F.o.m 4 kalenderdag må det legges fram sykmelding fra lege på barnet,
eventuelt barnepasser, hvis det er barnepasser som er syk.
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5. LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON OG AMMING
5.1. AVGJØRELSESMYNDIGHET
Rettighetspermisjoner som må søkes om og avklares med nærmeste leder med
personalansvar.
5.2. LØNN UNDER SVANGERSKAP OG FØDSEL
Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder før
permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jfr.
Folketrygdloven § 14-4.
Med full lønn menes full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt
turnusplan.
5.3. LØNN UNDER ADOPSJON
Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har vært yrkesaktive med
pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 måneder før permisjonen tar til, rett til
permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får adopsjonspenger etter
folketrygdloven kap. 14.
5.4. TIDSKONTOORDNING VED FØDSEL- OG ADOPSJON
Arbeidstakere som har arbeidet i mer enn halv stilling, kan kombinere delvis uttak av
fødsels- eller adopsjonspermisjon med nedsatt arbeidstid, hvis dette ikke er til vesentlig
ulempe for arbeidsgiver. Personalavdelingen og trygdekontoret kan gi nærmere
informasjon om ordningen.
5.5. AMMING
a) Arbeidstaker på kommunalt avtaleverk gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. dag for
å amme sitt barn i henhold til HTA § 8.3.4.
b) Ved amming utover 12 mnd. Etter fødsel, må det legges fram en bekreftelse fra
lege eller helsesøster på at amming fortsatt er i gang hver annen måned.
5.6. OMSORGSPERMISJON FOR FAREN
I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han
bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem.
Ordningen kan overføres til andre som bistår moren dersom foreldrene ikke bor sammen.
5.7. PERMISJON VED OMSORGSOVERTAKELSE AV ADOPTIVBARN
Adoptivforeldre innvilges permisjon med lønn i inntil 2 uker i forbindelse med
omsorgovertakelse av adoptivbarn. Det er en forutsetning at permisjon benyttes til selve
reisen og at tidsrommet ikke faller sammen med stønadsperioden for adopsjonspenger.
5.8. FOSTERFORELDRE
Omsorg for fosterbarn gir ikke rett til trygdeytelser, på linje med fødsel og adopsjon.
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6. PERMISJONSREGLER FOR TILLITSVALGTE
6.1. AVGJØRELSESMYNDIGHET
Rådmannen v/personalsjef har avgjørelsesmyndighet vedrørende permisjoner for
tillitsvalgte.
6.2 DEFINISJONER
Med tillitsvalgte menes arbeidstaker ansatt i kommunen og som er valgt/utpekt av
medlemmer i sin organisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av hovedavtalens
bestemmelser. En oversikt over hvem som til enhver tid er tillitsvalgte etter hovedavtalen
er lagt ut på intranett.
Som hovedtillitsvalgt menes tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin organisasjon for å
koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen.
Som utvalg av tillitsvalgte menes et utvalg valgt av og blant de tillitsvalgte.
Som forhandlingsutvalg menes et utvalg valgt/utpekt av sin organisasjon til å føre lokale
forhandlinger.
Alle valg nevnt ovenfor skal meddeles skriftlig til personalsjefen.
6.3. PERMISJONSSØKNADER
Søknader om permisjon som behandles etter dette kapittel innvilges iht. gjeldene
hovedavtale.
6.4. TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER
Tillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Arbeidet som
tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær
skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.
6.5 FORHANDLINGSMØTER
Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn.
Til nødvendig forberedelse for lokale forhandlinger etter HTA kap. 3,4, og 5 innvilges
permisjon med lønn.
Tillitsvalgtes rett til permisjon avgrenses til gjøremål som med nødvendighet er knyttet til
gjennomføringen av de aktuelle forhandlingene. Deltakelse i medlemsmøter og kontakt
med enkeltmedlemmer eller innbyrdes diskusjoner av generelle prioriteringer forut for
forhandlingene vil ikke være oppgaver etter hovedavtalen – jfr. arbeidsrettens dom av 7.
mars 2000 og B-rundskriv nr. 10/2000 fra KS.
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6.6. DELEGATER/STYREVERV INNEN ORGANISASJONEN
Valgte medlemmer av vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorganer innvilges
permisjon med lønn inntil 12 arbeidsdager pr. år.
6.7. OPPLÆRING SOM TILLITSVALGT
Ved nødvendig opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt
innvilges permisjon med hel eller delvis lønn. Hovedtillitsvalgt gis permisjon med full
lønn.
6.8. ULØNNET PERMISJON
Hvis det ikke skaper for store problemer for arbeidsgiveren, kan det gis permisjon uten
lønn i ordinær arbeidstid for andre medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen for å delta på
organisasjonens kurs. Det forutsettes at kurset ikke er direkte yrkesrelatert.
6.9. HEL-/DELTIDSVERV INNEN ORGANISASJONEN
Arbeidstaker som velges til fastlønnet tillitsverv, hel- eller deltid, eller ansettes som
funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon uten lønn
6.10 FUNKSJONSHEMMEDES INTERESSEORGANISASJONER
Permisjonsreglementets punkt 6.7 kan også anvendes tilsvarende for tillitsvalgte i
funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, dvs. organisasjoner som sentralt er medlem
av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO). Dette kan også omfatte kurs når kurset
har betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser.
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7. ANDRE PERMISJONER
7.1. DELTAKELSE I RØDE KORS HJELPEKORPS OG NORSKE
FOLKEHJELPS BEREDSKAPS- OG ETTERSØKINGSGRUPPE
Arbeidstaker som er knyttet til nevnte organisasjoner tilstås full lønn – inkl. faste og
variable tillegg, under nødvendig tjenestefrihet i forbindelse med utrykning til hjelp for
nødstilte.
7.2. DELTAKELSE I IDRETTSARRANGEMETER TILSLUTTET NORGES
IDRETTSFORBUND
For deltakelse i idrettsarrangementer kan det innvilges permisjon uten lønn.
For arbeidstakere som er uttatt for å representere nasjon 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.
7.3. OFFENTLIGE TILLITSVERV/OMBUD
Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov,
herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne.
Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år (tilsvarer 75 timer) for å
utføre offentlige tillitsverv (12 dager for de som jobber 6 dagers uke.)
Dersom 12 (14)-dagsgrensen overskrides, skal vedkommende gis permisjon uten lønn.
Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv
på heltid, innvilges permisjon uten lønn i valgperioden.
Medlemmer av prøvenemd innvilges nødvendig permisjon med lønn. Kommunen vil få
alle lønnsutgifter refundert, og rådmannen (personalavdelingen) må derfor få melding om
slike permisjoner.
7.4. PARTIPOLITISK VERV – NOMINASJONSMØTER
Det kan innvilges permisjon uten lønn for utøvelse av partipolitisk verv (styremedlem,
delegat m.v)
Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg,
fylkestingsvalg eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn.
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7.5. INTERNASJONALT HJELPEARBEID
Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 år for å arbeide i internasjonalt
hjelpearbeid – katastrofehjelp, humanitær hjelp, u-hjelp samt FN-tjeneste.
7.6. REDUSERT STILLING
Det henvises til Arbeidsmiljølovens § 10-2 pkt. 4, der det blant annet står:
«En arbeidstaker 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.»
For øvrig kreves:
Arbeidstaker som ønsker redusert arbeidstid, skal gi skriftlig varsel om dette til
arbeidsgiveren snarest mulig og senest 4 uker i forveien. Varselet skal angi den
arbeidstidsordningen som ønskes, grunnen til at det søkes redusert arbeidstid og hvor
langt tidsrom ordningen ønskes for. Det kan søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år av
gangen.

7.7. OVERGANG TIL NY STILLING INNENFOR KOMMUNEN
Fast ansatte kan etter søknad få innvilget permisjon uten lønn i inntil 1 år ved overtakelse
av annen stilling innen kommunen, såfremt det ikke skaper unødvendige problemer for
arbeidsgiver. Eventuell oppsigelsestid forutsettes å bli inkludert i permisjonstiden.
Gjelder permisjonssøknaden med overgang til vikariat eller engasjement innen
kommunen, kan det gis permisjon utover 1 år.
7.8 OVERGANG TIL NY STILLING UTENFOR KOMMUNEN
Rådmannen v/personalsjef har avgjørelsesmyndighet for slike permisjoner.
Ansatte med miimun 5 års sammenhengende tjeneste i Gran kommune kan innvilges
inntil 1 års permisjon med overgang til stilling utenfor kommunen. Det forutsettes at den
ansatte senest 6 måneder før permisjonstidens utløp, gir varsel til kommunen om hvorvidt
han/hun ønsker å si opp sin stilling.
Ved vurdering av søknader og tidspunkt for permisjon, må det tas hensyn til
virksomhetens og organisasjonens behov for å sikre tjenesteytingen.
7.9 VERNEPLIKT
Arbeidstaker på kommunalt avtaleverk har rett til lønn ved tvungen militærtjeneste, sivil
tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet i henhold til
HTA § 9.

GRAN KOMMUNE

8. PERMISJONER I SÆRLIGE TILFELLER
8.1. PERMISJONER UTENOM REGLEMENTETS BESTEMMELSER
Når særlige forhold tilsier det, og det faller sammen med ønske/behov hos kommunen
som arbeidsgiver, kan permisjon med eller uten lønn innvilges for et nærmere angitt
tidsrom. Som hovedregel innvilges slik permisjon for inntil 3 mnd.
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