
Retningslinjer for velferdspermisjon 

Gjelder fra 1. januar 2018. 

 

I Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 14.1 står følgende: 

«Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon 
med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av 
permisjonsdagene.» 
 

I RFK’s permisjonsreglement står det i tillegg følgende om velferdspermisjon uten 

lønn: «Permisjon uten lønn kan gis i spesielle tilfeller hvor det foreligger særlig 

tungtveiende velferdsmessige, helsemessige eller sosiale årsaker.» 

Ved følgende hendelser/situasjoner kan leder, etter søknad, innvilge 

velferdspermisjon med eller uten lønn (mrk. listen er ikke uttømmende): 

 

Tema Lovhjemmel Kommentar 

Sykdom / dødsfall: 

 

Alvorlig sykdom i / 

nødvendig omsorg 

for nærmeste familie 

 

AML § 12-10 

 

 

Velferdspermisjon med lønn kan innvilges etter søknad. Eks. på 

situasjoner kan være å følge gamle foreldre eller kronisk sykt barn til 

lege, behandling eller lignende.  

 

Ved spørsmål om krav på ytelse i form av pleiepenger vises det til 

NAV’s regelverk. 

 

 

 

 

Dødsfall i nær familie 

  

Ved dødsfall i nær familie kan det, etter søknad, bli gitt fri med lønn i 

inntil 3 dager (f.eks. dødsdagen, begravelsesdagen og dersom den 

ansatte er engasjert med praktiske gjøremål i forbindelse med 

dødsfallet).  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_12
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement2/Reglement-og-retningsliner-personalomraadet/Permisjon/Test-prototype/1.-Rammer


Dersom begravelsen ikke finner sted i den ansattes tjeneste- eller 

bostedsdistrikt, kan det i tillegg bli gitt fri for nødvendige reisedager til 

begravelsesstedet. 

 

Dersom vektige velferdsgrunner foreligger kan leder, etter søknad, 

innvilge permisjon med lønn i flere dager. 

 

Annet: 

 

Tilvenning i 

barnehage og 

oppstart på skole / 

SFO 

  

For tilvenning i barnehage kan det innvilges permisjon med lønn i 

inntil 3 sammenhengende dager. 

  

Når barn starter på skolen/SFO, kan det gis permisjon med lønn 

inntil en dag.  

 

Permisjonen innvilges etter søknad og gjelder for den tiden 

foreldrene er til stede i barnehage /skole. Det forutsettes at slikt 

fravær deles mellom foreldrene. 

 

 

Time hos lege, 

tannlege, blodbank 

  

Ansatt som skal til undersøkelse / behandling hos lege eller tannlege 

får som hovedregel ikke fri med lønn. Dersom vektige 

velferdsgrunner foreligger kan leder, etter søknad, innvilge permisjon 

med lønn. 

 

Ordningen gjelder også for å følge eget barn til lege eller tannlege. 

 

 

Religiøs/nasjonal 

høytid 

 

 

 

AML § 12-15 

 

 

I slike tilfeller kan arbeidsgiver, etter søknad, innvilge velferds-

permisjon med lønn for feiring av religiøse eller nasjonale 

høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. 

 

 

Større arrangementer 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_12


For deltakelse i større kultur- og/eller idrettsarrangementer (eks. 

nasjonale og internasjonale musikk- og idrettskonkurranser) kan 

arbeidsgiver, etter søknad, innvilge velferdspermisjon med lønn. 

 

 

Behandling hos 

manuellterapeut, 

kiropraktor, 

fysioterapeut 

  

Ansatte som skal til nødvendig behandling hos manuellterapeut, 

kiropraktor eller fysioterapeut får som hovedregel ikke fri med lønn.  

Dersom vektige velferdsgrunner foreligger kan leder, etter søknad, 

innvilge permisjon med lønn for inntil 8 behandlinger per år/tilfelle.  

 

Ved varig/periodisk behandling av sykdom eller skade vises det til 

NAV’s regelverk, se forøvrig sykemelding for enkeltstående 

behandlingsdager 

 

 

Flytting 

  

Arbeidstaker som flytter kan, etter søknad, få permisjon med lønn i 

inntil 1 dag. Det blir ikke innvilget slik permisjon i oppsigelsestiden. 

 

 

Eget bryllup 

 

 

 

  

Arbeidstaker som gifter seg kan, etter søknad, få permisjon med 

lønn vielsesdagen. 

 

Fravær i arbeidstiden som ikke blir innvilget som permisjon med lønn (eks. 

planleggingsdager o.l.) registreres som annen type fravær, eks. ferie, avspasering 

eller permisjon uten lønn etter avtale med leder.  
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