
 
Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening 

 

 
1.0 Reglementets omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, 
pensjonsmedlemsskap,  avgjørelsesmyndighet, klage. 
 
1.1 Reglementets omfang 

Reglementet gjelder alle arbeidstakere i NFF som er i et fast forpliktende 
arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid. 

 
 Reglementet gjelder ikke konsulenter o.l som en kjøper avtalt tjeneste hos. 
 
1.2 Generelle begrensninger 

Det må tas hensyn til økonomiske og personellmessige begrensninger ved 
behandling/avgjørelse av søknader. 

 
1.3 Lønnsansiennitet 
 Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av 
lønnsansiennitet. Det 
 samme gjelder sykepermisjon inntil 1 år og tvungen verneplikt. 
 

Permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i 
arbeidstakerorganisasjonene medregnes i lønnsansienniteten. 

 
 Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år, når utdanningen har 
 betydning for vedkommendes arbeid i foreningen. 
 
1.4 Feriepenger 

For syke- og svangerskapspermisjoner, samt pliktig militærtjeneste, vises til 
ferielovens § 10, jfr. folketrygdens bestemmelser. 

 
 Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlaget. 
 

Lønnede permisjoner ut over 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget 
dersom det ikke er fattet vedtak om det motsatte. 

 
1.5 Pensjonsmedlemsskap 
 Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn oppebærer sitt 
 pensjonsmedlemsskap. 
 
 Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 
måned,  meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren vil samtidig få 
tilbud om frivillig  medlemsskap etter de regler som gjelder i de respektive 
forsikringsselskaper/- pensjonskasser. 
 
 
1.6 Avgjørelsesmyndighet 
  
 a) Avgjørelsesmyndighet av permisjonssøknader fremgår av hvert punkt. 



  I tillegg gjelder følgende: 
 
 b) Generalsekretæren gis fullmakt til å innvilge permisjon m/lønn i inntil 5 dager.  
 
 c) Tvilsspørsmål legges frem for Arbeidsutvalget. 
 
 d) Avslag på permisjonssøknader skal begrunnes. 
 
1.7 Klageadgang 
 
 a) Vedtak fattes av generalsekretæren kan påklages til Arbeidsutvalget. 
 
 b) Vedtak fattet av Arbeidsutvalget kan påklages til Hovedstyret. 
 
 c) Ved klage gjelder ellers reglene i forvaltningslovens kap. VI. 
 
 BÅDE  SØKNADER  OM  PERMISJON  OG  KLAGE  SENDES  
TJENESTEVEI. 
 
 Når foreningen har utarbeidet opplærings-/utviklingsplan for de ansatte legges 
 Hovedavtalens kap. 7 til grunn. Inntil da gjelder følgende: 
 
2.0 Utdanningspermisjoner 
 
2.1 Grunnutdanning 
 
 a) Med grunnutdanning foreslås den allmenn- og fagutdanning som kreves i 
    vedkommendes stilling. 
 
 b) Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år for slik utdanning. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 
 
2.2 Etterutdanning 
  
 a) Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at personalet til 
en  
  hver tid er i stand til å løse sine oppgaver som følge av endret teknikk/utstyr, 
  bestemmelser, forskrifter m.v. 
 
 b) Permisjon med hel eller delvis lønn når utdanningen skjer som følge av de 
behov 
  foreningen til enhver tid har for ajourføring innen vedkommendes stilling. 
 
 c) Bindingstid kan avtales, se pkt. 2.5. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget 
2.3 Videreutdanning 
  



 a) Med videreutdanning fostås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere  
   arbeidstakeren ut over det som trengs i nåværende stilling. 
 
 b) Permisjon kan innvilges for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 2 år i 
   foreningen. Slik permisjon innvilges uten lønn. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget 
 
2.4 Eksamen 
  
 a) Arbeidstaker som avlegger eksamen innvilges permisjon med lønn for  
   eksamensdag- (ene). 
 
 b) I tillegg innvilges 2 lesedager forut for hver eksamensdag. Det er en 

forutsetning at de 2 lesedagene avvikles umiddelbart før eksamen.   
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
2.5 Plikttjeneste/bindingstid/refusjon 
 
 a) Plikttjeneste er den tid som arbeidstaker pålegges å gjøre foreningen etter 
endt 
  utdanning, og er bare aktuell i de tilfeller foreningen yter økonomisk støtte 
(lønn, 
  stipend, kursavgifter, oppholdsutgifter). 
 
 b) Plikttjeneste kan avtales dersom det innvilges støtte som tilsvarer minst 3 

månedslønner. Plikttjeneste fastsettes til maks 2 år, jfr. Hovedavtalens pkt. 
7.8. 

 
 c) Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige 
del av 
  den økonomiske støtten tilbakebetales. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 
 
3.1 Opplæringstiltak i henhold til vedtatt opplæringsplan 
 For deltakelse i henhold til vedtatt opplæringsplan innvilges permisjon med 
lønn. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
3.2 Kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene 
 For deltakelse på kurs arrangert av organisasjoner som foreningen har inngått 
tariff- 
 avtale med, kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn. 
 Det er en forutsetning at kurset har et innhold som gir arbeidstakeren en 
opplæring 
 av betydning for vedkommendes arbeid i foreningen, eller som tillitsvalgt. 
 



 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
3.3 Fagkurs/konferanser 
 For deltakelse i faglige kurs/konferanser innvilges fri med lønn og eventuelt 
dekning 
 av utgifter. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.0 Velferdspermisjoner 
 Velferdspermisjoner med lønn, etter pkt. 4.1 - 4.10 nedenfor, kan maksimalt 
innvilges 
 for 10 dager. Fri ut over 10 dager innvilges som ulønnet permisjon. 
 
 Følgende norm kan nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn: 
 
4.1 Ved alvorlig sykdom 
 Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, 
besteforeldre,  barn, søsken) eller andre som står arbeidstakeren nær: inntil 5 
dager. 
  

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.2 Ved dødsfall 

Ved dødsfall i nærmeste familie (se pkt. 4.1) og andre som har stått 
arbeidstaker nær: Inntil 3 dager event. med tillegg av nødvendige reisedager. 

  

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.3 Tilvenning av barn i barnehage/skolestart 
 For tilvenning av barn i barnehage: Inntil 3 dager. 
 
 For tilvenning av barn i 1. klasse gis permisjon inntil 1 dag, som kan deles på 
 førskoledager på våren og første skoledag på høsten. 
 
 Permisjonsretten gjelder en av foreldrene. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren. 
 
4.4 Eget bryllup 
 For eget bryllup: 1 dag. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.5 Husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet 
 
 a) Inntil 2 dager. 
 
 b) Byggepermisjon kan gis bare en gang, og ikke for bygging av sommerhus og 

tilbygg eller reparasjon av bestående hus. 



  Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.6 Flytting 
 Ved endring av bosted uten endring av tjenestested: 1 dag. 
 
 Bestemmelsen gjelder også ved flytting internt i rekkehus m.v. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.7 For deltakelse i større idrettsarrangementer 
 Internasjonale idrettsarrangement, landskamper o.l: Inntil 5 dager. 
 
 Ordningen praktiseres også for ledere. 
 
 Finale i Norgesmesterskap: Inntil 2 dager. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.8 Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk 

kalender 
  
 Inntil 2 dager. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
4.9 Andre velferdspermisjoner 
 Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private 
 gjøremål må såvidt mulig legges i fritiden. 
 
 Permisjon med lønn kan imidlertid innvilges for andre velferdsmål, eventuelt ved 
 analogisk anvendelse av foranstående bestemmelser, hvor det finnes rimelig. 
 
4.10 Sykdom - svangerskap - adopsjon - amming - omsorg for barn under 12 år 
 Det vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 8, Folketrygdens kap. 3 
og 
 Arbeidsmiljølovens kap. 8. 
 
4.11 Redusert arbeidstid av helsemessige, sosiale eller andre viktige velferdsgrunner 
 Det vises til Arbeidsmiljølovens § 46 A. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.0 Permisjon for utføring av tillitsverv 
 
5.1 Offentlige tillitsverv 
 
 a) Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel 
i 
  lov, herunder domsmenn, skjønsmenn og rettsvitner. 
 
 b) Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre 

offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor 
arbeidstid. 

 
 c) Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet 
offentlig 
  tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. 
 
 d) For offentlig tillitsverv på deltid, innvilges permisjon med forholdsmessig lønn. 
Det 
  vises spesielt til pkt. 1.2. 
 

 Avgjørelsesmyndighet a og b  Generalsekretæren  c og d  Hovedstyret 
 
5.2 Politisk arbeid - nominasjonsmøter 
 
 a) Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved 
stortingsvalg, 
  sametingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med 
lønn. 
 
 b) Arbeidstaker som er valgt som medlem av partiorgan på fylkesplan eller 

høyere nivå innvilges permisjon med lønn inntil 2 dager pr. år for deltakelse i 
møte. 

   
 c) Arbeidstaker som blir valgt til utsending til sitt partis fylkesårsmøte, 
landsmøte o.l. 
  får fri med lønn møtedagene pluss nødvendig fri til reise. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
5.3 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 
 
 a) I den utstrekning det er påkrevet, gis tillitsmenn nødvendig fri med lønn for å 
utøve 
  sine tillitsfunksjoner, jfr. Hovedavtalen. 
 
 b) Ved deltakelse i lokale, fylkesvise og sentrale forhandlinger innvilges 

permisjon med lønn.   
 



 c) For deltakelse i distriktsstyre, landsstyre og landsmøter innvilges permisjon 
med   lønn inntil 10 dager. 
 
 d) Om kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene vises til pkt. 3.2. 
 
 e) Arbeidstaker som velges til fastlønnes tillitsvalgt eller ansettes i sin 
organisasjon 
  innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år. Jfr. Hovedavtalen. 
 

 Avgjørelsesmyndighet a-b-c og d  Generalsekretæren  e  Hovedstyre 
5.4 Andre tillitsverv 
  
 For utførelse av andre tillitsverv kan etter konkret vurdering innvilges permisjon 
 a) uten lønn b) med lønn. 
 

 Avgjørelsesmyndighet a  Generalsekretæren  b  Arbeidsutvalget 
 
6.0 Diverse permisjonsbestemmelser 
 
6.1 Overgang til ny stilling 
 
 a) Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til fast stilling utenfor 
  foreningen. 
 
 b) Permisjon i inntil 1 år kan vurderes dersom det dreier seg om et 

vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til 
nytte for foreningen.   

 
 c)  Videre kan arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i minst 5 år, 
   innvilges permisjon i inntil 1 år ved overgang til ny stilling. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Hovedstyret 
 
6.2 Permisjon for deltakelse i internasjonalt arbeid 
 
 Foreningen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som 
skal  
 arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland. 
 

 Avgjørelsesmyndighet  Hovedstyret. 
 
6.3 Deltakelse i hjelpekorps 
 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps innvilges permisjon med lønn i 
forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. 

  

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
 
 
 Vedtatt på Hovedstyremøtet 17. april - 19. april 1997. 



 


