Permisjonsreglement Asker kommune
Permisjonsreglementet er vedtatt av Felles Partssammensatt utvalg (PSU) for
nye Asker den 27.09.19
Reglementet er opprettet med bakgrunn i lov og avtaleverk.

1 Virkeområde

Permisjonsreglementet gjelder alle ansatte med et fast forpliktende
arbeidsforhold i Asker kommune. Hel- og deltidsansatte har de samme
rettigheter.
Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret
er tillagt Asker kommune.
Reglementet gjelder ikke hvis det skulle stride mot lov, forskrifter, tariffavtaler
eller andre bestemmelser som er ment å gå foran dette reglement.
Ved uenighet om forståelsen av reglementet, har rådmannen
fortolkningsmyndighet.

2 Hensikt

Permisjonsreglementet angir de tilfeller hvor arbeidstaker kan ha rett til fri fra
arbeidet. For permisjonsrettigheter som ikke følger av lov- eller avtaleverket,
ligger vurderingen av om permisjon skal gis hos arbeidsgiver.
Ved allerede avtalt fravær (f.eks. ferie eller avspasering), samt ved sykefravær,
kan det som hovedregel ikke søkes om permisjon. Dette gjelder ikke permisjoner
ifm. fødsel, adopsjon eller fosterhjemsovertakelse.
Permisjoner det er søkt om forut for sykefravær, anses som hovedregel som
avviklet med mindre annet avtales mellom leder og arbeidstaker.
Rådmannen ved seksjonsleder for HR-seksjonen kan i helt spesielle tilfeller gi
permisjon for tilfeller utover det som følger av permisjonsreglementet.

3 Permisjon ved deltidsstilling

Reglementet må tolkes på en slik måte at det ikke skjer forskjellsbehandling til
skade eller gunst for deltidsansatte. I den skjønnsmessige vurderingen om
hvorvidt deltidsansatte skal ha like rettigheter, vil et moment kunne være det
faktiske behovet for permisjon, uavhengig av stillingsstørrelse.
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4 Myndighet til å innvilge permisjon. Klage
4.1 Myndighet til å innvilge permisjon

Myndighet til å innvilge permisjon følger av rådmannens delegeringsreglement.

4.2 Klage

Tvist om lovbestemte permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 skal
avgjøres av Tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven § 12-14.
For permisjoner etter reglementets kapittel 8 og 9 ligger innvilgelse eller avslag
på slik permisjonssøknad til arbeidsgivers styringsrett. Det gjelder ikke klagerett
på arbeidsgivers vedtak om slike permisjoner.

5 Rettigheter ved innvilget permisjon
5.1 Lønn

Permisjon innebærer at arbeidstaker er fritatt fra arbeidsplikt for en tidsbestemt
periode. Lønnsplikten opphører i permisjonstiden med mindre annet er bestemt
eller hjemlet i lov eller tariffavtale.
Ved lønnet permisjon er den økonomiske godtgjørelsen arbeidstaker mottar i
permisjonsperioden ikke definert som lønn etter folketrygdloven eller
Hovedtariffavtalen KS. Dette innebærer at de økonomiske
kompensasjonsordningene som bl.a. sykelønn, foreldrepenger, feriepenger o.l.
ikke gjelder arbeidstakere under lønnet permisjon.

5.2 Lønnsansiennitet

Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet.
Det samme gjelder foreldrepermisjon inntil 2 år, samt tvungen verneplikt.
Permisjon uten lønn avbryter opptjening av lønnsansiennitet, med følgende
unntak:
 Foreldre- og adopsjonspermisjon uten lønn godskrives med inntil to år.
Det samme gjelder permisjon ved fosterhjemsovertakelse.
 Omsorgspermisjon uten lønn godskrives med inntil ett år. Med
omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.
 Sykepermisjon godskrives med inntil ett år etter lønnsstopp.
 Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil ett år i
lønnsansienniteten når utdanningen har betydning for den ansattes arbeid
i kommunen.
 Ulønnet permisjon for å utføre offentlig verv og verv i
arbeidstakerorganisasjoner medregnes i lønnsansienniteten.
 Permisjon for tvungen vernepliktstjeneste avbryter ikke
ansiennitetsopptjeningen.

5.3 Feriepenger

Permisjon med lønn gir ikke opptjening av feriepenger i den delen av stillingen
det er gitt permisjon, jf. permisjonsreglementet punkt 5.1.
Dette gjelder ikke foreldrepermisjon med lønn og tvungen verneplikt med lønn,
jf. ferieloven § 10 og folketrygdloven § 8-15.
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5.4 Pensjonsmedlemskap

Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn, opprettholder sitt
pensjonsmedlemskap.
Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn én
måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig
medlemskap etter de reglene som gjelder i de respektive pensjonsordningene.

5.5 Medlemskap i kommunens forsikringsordninger (tariffestede
forsikringsordninger)

Arbeidstaker i permisjon (lønnet og ulønnet) er omfattet av kommunens
gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 10 under
hele permisjonsperioden.
Yrkesskadeforsikring etter folketrygdloven og Hovedtariffavtalen
fellesbestemmelsene § 11 gjelder ikke for arbeidstaker i permisjon.

5.6 Sykepenger og andre ytelser etter folketrygdloven mv

Under permisjon, lønnet og ulønnet, gis ingen sykelønn ved sykdom.
Permisjon uten lønn kan få betydning for arbeidstakers rettigheter til sykelønn
ved gjeninntredelse. Arbeidstaker forventes å gjøre seg kjent med regelverket
som gjelder ved søknad om permisjon uten lønn med en varighet utover 2/4
uker, jf. folketrygdloven kapittel 8.
I de tilfeller hvor arbeidstaker blir syk før permisjonen tar til og sykdommen
medfører at vedkommende ikke kan nyttiggjøre seg av permisjonen, kan
arbeidsgiver akseptere at permisjonen bortfaller eller utsettes. Ved vurderingen
av bortfall eller utsettelse av permisjonen må det bl.a. tas hensyn til
permisjonens lengde og formål, samt hvordan arbeidsgiver har innordnet seg
etter permisjonssøknaden. Ved bortfall eller utsettelse utbetales løpende
sykelønn.
Det vises for øvrig til folketrygdloven kapittel 8 om opptjening av nye
sykepengerettigheter.

6 Om søknad om permisjon
6.1 Søknad om permisjon. Frister.

Søknad om permisjon skal sendes nærmeste leder med personalansvar så tidlig
som mulig. For permisjoner utover 2 ukers varighet, må slik permisjon sendes
inn senest 2 måneder før permisjonen kan påbegynnes, med mindre partene blir
enige om annet.
Permisjonssøknaden skal sendes inn skriftlig og begrunnes, samt angi
tidsrommet for permisjonen som det søkes om (fra og med dato – til og med
dato).
Dersom arbeidstaker har flere stillinger i kommunen, må søknaden angi hvilken
stilling det søkes om permisjon fra.
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6.2 Innvilgelse/avslag

Permisjonssøknader skal behandles så raskt som mulig og senest innen 2 uker
etter mottak, forutsatt at all nødvendig dokumentasjon er oversendt.
Arbeidsgivers avgjørelse skal begrunnes og dokumenteres. Arbeidsgivers svar
skal angis skriftlig ved permisjoner utover 2 ukers varighet, og
gjeninntredelsesdato i arbeidet og andre vilkår skal angis.
Arbeidstaker kan ikke påbegynne permisjon uten at arbeidsgivers
samtykke/innvilgelse foreligger.

6.3 Arbeidstakers varsel om gjeninntredelse eller ikke

Arbeidstaker i permisjon skal varsle arbeidsgiver i tide om vedkommende
kommer tilbake eller ikke, og senest innen tre måneder før permisjonens utløp.
Oppsigelsesfristene etter Hovedtariffavtalen KS og arbeidsmiljøloven § 15-3
gjelder også ved permisjon.

6.4 Etter permisjonen

Arbeidstaker har rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permisjonen løper ut.
Hovedregelen er at arbeidstaker har rett til å gjeninntre i samme stilling som
vedkommende hadde før permisjonen tok til.
Dersom andre betingelser er en forutsetning for arbeidsgivers innvilgelse av
permisjonen, skal dette fremgå skriftlig.

7 Lov- og tariffbestemte permisjonsrettigheter
7.1 Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og fosterhjem

Det vises til arbeidsmiljøloven kapittel 12, § 12-1 til 12-7 for ansattes rettigheter
i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og fosterhjem.
Videre vises det til Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 8 for rettighetene
til lønn.

7.2 Ammefri

Arbeidstakers rett til fri i forbindelse med amming følger av arbeidsmiljøloven §
12-8, jf. Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 8 pkt. 8.3.4 om rett til lønn.
Dersom arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme barn eldre enn 9 måneder,
kan arbeidsgiver be om dokumentasjon på at amming fortsatt foregår ut over 9
måneder etter fødsel. En erklæring fra lege eller helsesøster på at amming
fortsatt pågår vil være tilstrekkelig dokumentasjon.

7.3 Barn og barnepassers sykdom

Det vises til arbeidsmiljøloven § 12-9 for ansattes rett til fri i forbindelse med
barn eller barnepassers sykdom, jf. Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 8
pkt. 8.4 om rett til lønn.
Fraværet kan, etter avtale med leder, tas ut i halve dager.
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Fravær inntil 3 dager dokumenteres med egenmelding. Fraværet dokumenteres
med legeerklæring ved fravær utover tre dager.
Arbeidstaker som har brukt opp sin rettighet til fri ved barn- og barnepassers
sykdom før utløpet av kalenderåret, kan søke om tilrettelegging ved ny sykdom
hos barn/barnepasser, f.eks. avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid.
Om slik tilrettelegging ikke er mulig, kan arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon
uten lønn.

7.4 Omsorg for og pleie av nærstående

Det vises til arbeidsmiljøloven § 12-10 for arbeidstakers rett til fri ved omsorg for
og pleie av nærstående.
Permisjon for pleie av nærstående er i utgangspunktet ulønnet og gir ikke
opptjening av feriepenger eller pensjon utover folketrygdlovens regler.
Arbeidsgiver forskutterer pleiepenger, men feriepenger og pensjon opptjenes
ikke.

7.5 Rett til redusert arbeidstid

Det vises til arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) for arbeidstakers rett til redusert
arbeidstid. Dette er ikke en permisjon, men en avtalt reduksjon i arbeidstiden for
en definert periode. Lønnen reduseres forholdsmessig.

7.6 Utdanningspermisjon

Reglene om utdanningspermisjon er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-11 og
Hovedtariffavtalen KS fellesbestemmelsene § 14 punkt.
Turnusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn for å delta på
opplæringstiltak/kurs på sin lovbestemte ukefridag, gis ny fridag som
kompensasjon.

7.6.1 Utdanningspermisjon med lønn. Bindingstid

For utdanning som er i tråd med kommunens behov (i nåværende eller annen
stilling), kan arbeidstaker med mer enn 2 års tjeneste i kommunen innvilges
utdanningspermisjon med hel/delvis lønn.
Dersom det ytes lønnstilskudd utover tre månedslønner bør det skriftlig avtales
plikttjeneste/bindingstid i inntil 2 år. Bindingstiden skal tilsvare det antall
måneder ganger 2 som lønnstilskuddet utgjør i den stillingen som vedkommende
har permisjon fra. Ved fratredelse før bindingstidens utløp skal det skje en
forholdsmessig tilbakebetaling.

7.6.2 Eksamen- og lesedager

Permisjon i forbindelse med eksamen reguleres av Hovedtariffavtalen KS
fellesbestemmelsene § 14 punkt 14.4.
I forbindelse med avleggelse av eksamen som er av betydning for
kommunen/virksomheten, gis velferdspermisjon med lønn for 1 dag
skoleeksamen, samt inntil 2 dager lesedager i direkte tilknytning til
5
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eksamensdagen. Det gis inntil 3 dager velferdspermisjon med lønn ved
hjemmeeksamen.
Ved eksamen (f.eks. hjemmeeksamen) som varer i mer enn tre
sammenhengende dager, kan arbeidstaker og arbeidsgiver drøfte en ytterligere
tilrettelegging, slik som avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid.
Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid dagene det
søkes om fri for, og at faget har betydning for kommunen.
For eksamen i fag som ikke har betydning for kommunen, kan det gis
velferdspermisjon uten lønn, eller det kan legges til rette gjennom endret
arbeidstid, ferie eller avspasering.

7.7 Religiøse høytider

Arbeidstaker har rett til inntil to dager fri hvert kalenderår i forbindelse med
religiøse og nasjonale høytidsdager etter vedkommende sin religion/nasjonalitet,
jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27a og arbeidsmiljøloven § 12-15.
Det forutsettes at dagene ikke er offisielle etter norsk kalender.
Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver med minimum 14 dagers varsel.
Dersom fraværet gis som fri med lønn, kan arbeidsgiver kreve at tar igjen tapt
arbeidstid på et annet tidspunkt. Er dette ikke mulig, gis fri uten lønn.

7.8 Militærtjeneste mv

Arbeidstakers rett til fri (med og uten lønn) i forbindelse med avtjening av
verneplikt mv. følger av Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 9.

7.9 Offentlige verv

Arbeidstakers rett til permisjon for å utføre kommunale eller andre offentlige
verv er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-13, kommuneloven og
Hovedtariffavtalen KS fellesbestemmelsene § 14 pkt. 14.1.
Med offentlig tillitsverv menes ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i
lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne.
Arbeidstaker kan innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre
offentlig tillitsverv, forutsatt at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid.
Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig
verv på heltid innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.
For offentlig tillitsverv på deltid kan det innvilges delvis ulønnet permisjon.

7.10 Politisk arbeid, nominasjonsmøter

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg,
fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn.
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7.11 Tillitsvalgte etter Hovedavtalen KS

Tillitsvalgtes rett til permisjon i forbindelse med utøvelse av tillitsvalgtvervet
følger av Hovedavtalen KS del B § 3-4, § 3-5 og § 3-6.

7.12 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjon på hel-/deltid

Ansattes rett til permisjon ved tillitsverv i arbeidstakerorganisasjon på hel-/deltid
følger av Hovedavtalen KS del B § 3-5 bokstav d).

7.13 Andre tillitsverv

For utførelse av andre tillitsverv kan rådmannen ved seksjonsleder for HRseksjonen innvilge permisjon etter konkret vurdering.

8 Velferdspermisjon
Velferdspermisjoner er regulert i Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene § 14
punkt 14.1 andre ledd.
Velferdspermisjoner med lønn kan gis når det er nødvendig for arbeidstakeren
for å ivareta viktige personlige gjøremål, og disse ikke med rimelighet kan
forlanges utført i arbeidstakerens fritid eller gjennom annen tilrettelegging. For
deltidsansatte gis permisjon under hensyn til arbeidsplan, stillingens størrelse og
de reelle behov.
Velferdspermisjon med lønn kan maksimalt innvilges for totalt 12 arbeidsdager i
løpet av ett kalenderår. Velferdspermisjon kan innvilges for hele og halve dager.
Fri utover totalt 12 dager innvilges som ulønnet permisjon eller ved annen
tilrettelegging.
For arbeidstakere som arbeider etter arbeidsplan/turnus og deltidsansatte,
forutsettes det at vedkommende er satt opp på jobb på tidspunktet det søkes om
velferdspermisjon for.
Like tilfeller bør behandles likt, men det kan gjøres unntak under hensyn til den
enkelte arbeidstakers sosiale forhold. Det vises for øvrig til
permisjonsreglementets punkt 3.
Midlertidig ansatte kan innvilges velferdspermisjon med lønn forholdsmessig
etter ansettelsesforholdets varighet.
For tilfeller utover de som er nevnt det videre, ligger avgjørelsen til arbeidsgivers
skjønn hva gjelder om det skal innvilges velferdspermisjon med eller uten lønn.

8.1 Syk del av dag

Sykdom del av dag innvilges som halv dag velferdspermisjon med lønn. Det
forutsettes at arbeidstaker har møtt opp på arbeidsstedet og utført arbeid.
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8.2 Lege, tannlege mv.

Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og lignende skal så
vidt mulig legges i fritiden eller gjennom annen tilrettelegging som å legge til
rette for avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid.
Undersøkelse og behandling hos spesialisthelsetjenesten, som ikke kan legges
utenfor avtalt arbeidstid, kan etter søknad innvilges som velferdspermisjon med
lønn.

8.3 Alvorlig sykdom

Arbeidstaker kan gis velferdspermisjon med lønn ved alvorlig sykdom i nærmeste
familie eller andre som står den ansatte nær i inntil 5 sammenhengende dager.
Denne permisjonen kommer i tillegg til retten til fri etter arbeidsmiljøloven § 1210, ref. permisjonsreglementet punkt 7.4.

8.4 Dødsfall, begavelse mv

Ved dødsfall i nærmeste familie eller andre nærstående gis fri 1-4 dager med
lønn, inklusive nødvendige reisedager. Antall dager beror på de konkrete
omstendigheter.
Ved deltakelse i andre begravelser/bisettelser gis mulighet til annet fri,
alternativt velferdspermisjon uten lønn.

8.5 Tilvenning av barn i barnehage og skole

Det gis inntil 3 sammenhengende dager velferdspermisjon med lønn når
arbeidstakeren må være til stede hos barnet de første dagene i barnehage.
Bestemmelsen kommer kun til anvendelse der hvor begge foreldrene er
yrkesaktive og for ansatte som er aleneforsørgere.

8.6 Skolestart

Det gis permisjon inntil 1 dag velferdspermisjon med lønn i forbindelse med
skolestart.
Det kan gis annet fri eller velferdspermisjon uten lønn i forbindelse med
tilvenning i SFO.

8.7 Eget bryllup

Arbeidstakeren kan gis fri med lønn inntil 1 dag.

8.8 Flyttedag

Arbeidstakeren kan gis fri med lønn inntil 1 dag.

8.9 Deltakelse i større kultur- og idrettsarrangementer

Deltakelse i idrettsarrangement skal som hovedregel tas i forbindelse med
ferie/avspasering, eller det kan gis velferdspermisjon uten lønn. Det samme
gjelder for andre kultur- og ungdomsarrangementer på nasjonalt eller
internasjonalt nivå.
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Arbeidstaker som skal delta i større idrettsarrangementer i en idrettsgren og for
et forbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund kan det gis velferdspermisjon
med lønn i inntil
 5 dager per kalenderår ved internasjonale arrangementer
 3 dager ved finale i norgesmesterskap
under forutsetning av at tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes av
idrettsorganisasjonen eller på annen måte.
Dette gjelder også ledere, trenere og dommere.

8.10 Meddommer til tingrett og lagmannsrett

Ansatte som er utnevnt til meddommer i tingretten eller lagmannsretten
innvilges ulønnet permisjon for den tiden de er innkalt til retten. Kommunen
bekrefter tapt arbeidsfortjeneste overfor domstolen.
Ved deltakelse i rettssak som varer utover 1 måned beholder den ansatte sitt
medlemskap i pensjonsordningen.

8.11 Vitne for domstol

Arbeidstakere som er kalt inn som vitne for domstolene, innvilges
velferdspermisjon uten lønn for den tiden de er innkalt til retten. Kommunen
bekrefter tapt arbeidsfortjeneste overfor domstolen.
Der arbeidstakere innkalles som vitne for domstol i egenskap som ansatt i
kommunen, inngår dette i arbeidstiden.

8.12 Deltakelse i hjelpekorps og tilsvarende hjelpeorganisasjoner (nasjonalt)

Arbeidstaker som er knyttet til hjelpekorps innvilges velferdspermisjon med lønn
i forbindelse med utrykning og til hjelp for nødstilte.

8.13 Internasjonalt bistandsarbeid

Det gis permisjon uten lønn i inntil 2 år for deltakelse i internasjonalt
bistandsarbeid. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere permisjon, avgjørelse
treffes av rådmannen ved seksjonsleder for HR.

8.14 Permisjon på grunnlag av flytteplikt for ektefelle, samboer mv.

Arbeidstaker som følger sin ektefelle/samboer/registrert partner til nytt
tjenestested i inn- eller utlandet kan, når sistnevnte er undergitt beordringsplikt,
gis permisjon uten lønn i inntil 2 år.
Det tas hensyn til arbeidets organisering og muligheten for å få innhentet vikar.
Det samme gjelder der arbeidstaker følger ektefelle/registrert partner/samboer
som får arbeid i internasjonale organisasjoner.

8.15 Permisjon ved overgang til annen stilling

Det innvilges som hovedregel ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller
utenfor kommunen.
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Ved overgang til midlertidig stilling, vikariat eller konstituering innenfor
kommunen kan det innvilges ulønnet permisjon fra tidligere stilling.
Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år dersom det dreier seg om et vikariat
som gir medarbeideren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen, og
arbeidstaker kommer tilbake etter endt permisjon. Det må fortas en avveining
mellom hensynet til virksomheten/avdelingen og den enkelte arbeidstaker.

9 Permisjon i forbindelse med sykdom utover
sykelønnsrettigheten (sykepermisjon)

Ved sykdom utover sykepengerettigheten kan det innvilges ulønnet permisjon i
forbindelse med overgang til arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser som
dekker inntektstap ifm. egen sykdom fra NAV, eller midlertidig uførepensjon fra
tjenestepensjonsordningen, i inntil 1 år.
Sykepermisjon kan innvilges for inntil 3 måneder av gangen.
I permisjonssøknaden må arbeidstaker angi bakgrunn for søknad, arbeidstakers
egenvurdering av sin arbeidsevne i det videre, samt mål for den videre
avklaringen. Vedtak om ytelser fra NAV og/eller midlertidig uførepensjon fra
tjenestepensjonsordningen må fremlegges for arbeidsgiver så snart dette
foreligger. Arbeidsgiver kan be om legeerklæring om arbeidsevne og utsikter til
bedring ved behov.
En forutsetning for innvilgelse av permisjon er at det er sannsynliggjort at
arbeidstaker kan gjeninntre i arbeid ved permisjonens utløp. I særskilte tilfeller
kan permisjon etter en konkret vurdering innvilges.
Permisjonssøknaden behandles av nærmeste leder med personalansvar, som tar
sin beslutning etter drøfting med HR-seksjonen.
Permisjonen gis i utgangspunktet fra opprinnelig stilling, men kan etter en
konkret vurdering gis fra virksomheten som sådan. Nærmeste leder i opprinnelig
stilling har personalansvaret til arbeidsforholdet i det videre er endelig avklart.
Det minnes om muligheten for redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2
(4).
I særskilte tilfeller kan permisjon utover 1 år vurderes.
Dersom søknad om sykepermisjon eller søknad om forlengelse av sykepermisjon
avslås, og arbeidstakeren ikke gjenopptar sitt arbeid i kommunen ved
permisjonens utløp, kan arbeidsgiver vurdere grunnlaget for oppsigelse etter
arbeidsmiljøloven kapittel 15.

10 Ikrafttredelse. Endring. Overgangsbestemmelser
10.1 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft 1. januar 2020.
10

Permisjonsreglement – Asker kommune

10.2 Endring og revisjon

Rådmannen gis myndighet til fortløpende å revidere reglementet ved fremtidige
endringer i sentralt lov- og avtaleverk. Slike endringer skal Arbeidsmiljøutvalget
(AMU) og PSU orienteres om.

10.3 Overgangsbestemmelser

Ansatte som er innvilget permisjon før 1.1.2020, og som er innvilget permisjon
til etter denne dato, er omfattet av tidligere innvilgede permisjon. Ved søknad
om forlengelse av permisjonen vurderes permisjonen etter dette reglement.
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