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permisjonsreglement for Haugesund kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar forslag til endring av permisjonsreglementet som det fremgår av
vedlagt permisjonsreglement.
Saksutredning
Sammendrag
Permisjonsreglement for ansatte i Haugesund kommune ble vedtatt i personalpolitisk utvalg den
24.04.2014 og sist revidert den 28.05.2020. Vi ser nå behov for å gjøre noen mindre
endringer/presiseringer vedr. permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen.
Bakgrunn for saken
Hovedtariffavtalen har bestemmelser når det gjelder permisjon i forbindelse med
eksamen/ fagprøver m.m. som er tatt inn i permisjonsreglement for Haugesund kommune.
Ved henvendelse til KSer de enige i at hensynet bak bestemmelsen i HTAs kap. 1 § 14.4 om
permisjon med lønn i forbindelse med avleggelse av eksamen, er at man skal gis anledning til å
få nødvendig fri (uten lønnsreduksjon) for å avvikle eksamen. Dersom en ansatt har
nattevakt/ kveldsvakt samme dag som eksamen, vil ikke vedkommende ha rett til fri med lønn fordi
det ikke er noen kollisjon i tid mellom eksamen og vakten.
Da vi har en del henvendelser vedr. dette ønsker vi derfor å ha med denne presiseringen i
permisjonsreglementet.
I tillegg foreslås følgende endringer/ presiseringer i reglementet:
·

I reglementet har vi i dag et punkt 2.3.3. hvor de som skal på kveldsvakt etter at de har
gjennomført heldagseksamen fikk fri med lønn for denne vakten. Tanken bak dette var at
de trengte å hente seg inn noe før de gikk på jobb.

Da dette ikke er i overenstemmelse med hensynet bak bestemmelsen om at det kun gis fri for
å avvikle eksamen, samt at det slår uheldig ut sett opp mot nattevaktene som ikke gis
permisjon med lønn hverken før eller etter eksamen, foreslås det at punkt 2.3.3 tas bort fra
reglementet.
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·

Det er mange ulike eksamensformer og vi har prøvd å liste opp ulike typer eksamener og
eksempler på hva som kan gis av permisjon med lønn.

Vi opplever nå at ansatte skal ha eksamen som kun varer i 1 time. Vi foreslår da at det tas inn
et punkt om at det ved eksamen på inntil 1 time gis permisjon med lønn en halv arbeidsdag.
·

Enkelte ansatte går opp til konteeksamen, enten for å forbedre resultatet eller fordi de
ikke har bestått eksamen første gang de var oppe. Det er derfor ønskelig å påpeke at det
kun gis permisjon med lønn en gang pr. eksamen. Dersom de fikk permisjon med lønn
første gang de avla eksamen må det derfor tilrettelegges på annen måte når de skal opp
til konteeksamen. Evt. tilrettelegging kan være bytte av vakt, ferie, avspasering eller
permisjon uten lønn.

·

I tillegg har vi tatt inn bestemmelser vedr. bindingstid i permisjonsreglementet pkt. 2.5.

Her står blant annet:
Bindingstid gis dersom arbeidsgiver har dekket kostnader som følger:
1. år – 20 000 – 30 000
2 år – 30 000 – 40 000
Ved dekning av kostnader utover 40 000 kan lengre bindingstid vurderes.
Haugesund kommune har tidligere operert med 2 års bindingstid ved dekning av utgifter på
kr 20 000 eller mer. I 2020 ble dette endret slik at vi reduserte bindingstiden til 1 år for
dekning av utgifter mellom 20 000 og 30 000. Det ble samtidig tatt inn i reglementet at
lengre bindingstid kunne vurderes vide dekning av utgifter over 40 000.
I hovedtariffavtalen § 14.3 står imidlertid at plikttjeneste/bindingstid kan avtales med den
enkelte dersom kommunen/fylkeskommunen ved opplæring yter vesentlig økonomisk støtte.
Plikttjeneste begrenses til maks 2 år. På bakgrunn av dette foreslås å fjerne den siste
setningen vedr. vurdering av lengre bindingstid enn 2 år.
Forslag til endringer er merket med rødt i vedlagt forslag til revidert permisjonsreglement.
Innkomne merknader/uttale fra parter
Forslag til endringer sendt organisasjonene til høring med svarfrist 18.06.21. Det er mottatt felles
uttalelse fra Fagforbundet, Delta, NSF og UDF som påpeker følgende:
Med utgangspunkt i Hovedtariffavtalen (HTA)
«§14.4 Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l.
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2
lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer,
skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt
ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.»
Og
«§1.1 Hovedregel
Denne tariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på
forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er
nevnt i enkelte paragrafer.»
Slik vi ser betingelsene i HTA er det ikke sagt noe om nødvendig fri og å avvikle eksamen. Det
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konstateres derimot at det skal gis permisjon med lønn. Videre står det at forutsetningen er at
vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen. Det skilles ikke på
dag/kveld og natt. En person defineres i ordinært arbeid når vedkommende er i et alminnelig
ansettelsesforhold hos arbeidsgiver og mottar ordinær lønn.
Arbeidsgiver ønsker å ta vekk punkt 2.3.3 i permisjonsreglementet. Fagforeningene mener
arbeidsgiver foretar en innskrenking som ikke er i tråd med bestemmelsene i HTA – noe som vil
kunne være tariffstridig. Det vil være diskriminerende overfor turnusarbeidere, som har belastende
arbeidstidsordninger fra før.
Videre er vi enige i arbeidsgivers vurdering i at det slår uheldig ut mot nattevaktene som ikke gis
permisjon med lønn verken før eller etter eksamen. Derfor fremmer vi forslag om at punkt 2.3.3
også skal inkludere nattevaktene. At punktet skal inkludere «påfølgende nattevakt». Vi mener
nattevaktene diskrimineres som gruppe og dette er ikke i tråd med betingelsene i HTA som nevnt
over.
Nattevakter som tar videreutdanning, gjør dette for å heve sin kompetanse i forhold til den jobben
de utfører for kommunen. En nattevakt er 10 timer, hvor en jobber med mennesker og skal tilby
gode tjenester. En er avhengig av å være uthvilt og opplagt på lik linje som på dag/kveld. Å gå for
lenge uten søvn vil i verste tilfelle tilsvare å gå på jobb med promille. I tillegg kan lite/ingen søvn
føre til merbelastning og økt sykefravær.
For å rekruttere og beholde helsepersonell må en tilby gode permisjonsordninger, rettferdige
permisjonsordninger og ivareta de ansatte uavhengig om de jobber dag/kveld/natt.
Arbeidsgiver ønsker å tilføre i punkt 2.3.5 at det gis permisjon med lønn ved konteeksamen dersom
en ikke har benyttet seg av dette første gang eksamen ble gjennomført.
Fagforeningene mener dette vil være i strid med bestemmelsene i HTA §14.4. Arbeidsgiver skal
bidra til kompetansehevende tiltak i virksomheten og at noen må ta eksamen opp igjen er en del av
virkeligheten. Bestemmelsen skiller ikke mellom dette.

Arbeidsgivers kommentarer
Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom.
Ettersom arbeidstaker allerede har fri fra arbeidet når eksamen avlegges vil det ikke være behov
for permisjon for å gjennomføre eksamen.
Når det gjelder rett til 2 lesedager forut for eksamen vil dette gjelde uavhengig av når på døgnet
du arbeider. Det vil si at både de som arbeider kveld og natt vil kunne få innvilget permisjon med
lønn kvelden evt. natten før avleggelse av eksamen.
Det er tatt kontakt med Karmøy og Tysvær kommune. Her praktiseres det noe ulikt.
Karmøy kommune viser til at de ikke har en helt ensartet praksis på dette, men at de i de fleste
tilfeller regner med at belastning med en eksamen er like stor som en ordinær arbeidsdag og å gå
på kveldsvakt/nattevakt like etterpå eller i forkant vil være for tungt. Av den grunn innvilger de
som oftest permisjon med lønn for alle som tar eksamen uavhengig av hvilket tidspunkt de skulle
hatt vakt eksamensdagen.
Tysvær kommune tolker imidlertid bestemmelsen i hovedtariffavtalen på samme måte som vi gjør.
Det vil si at de ikke finner noe konkret som tilsier at ansatte har rett på permisjon med lønn etter
at eksamen er avlagt, da formålet med fri på eksamensdagen er å gjennomføre en eksamen. Når
det gjelder lesedager i forkant av eksamen er imidlertid formålet at en skal kunne konsentrere seg
om eksamensforberedelser, og at det da innvilges permisjon med lønn uavhengig av når på døgnet
de skulle ha vakt.
Vedr. konteeksamen vises bl.a. til statens personalhåndbok kap. 9 sentrale avtaler pkt. 9.11.10 §
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10 departementets kommentarer hvor følgende fremgår:
Dersom arbeidstaker ikke består eksamen, har arbeidstakeren normalt ikke krav på permisjon med
lønn til ny eksamen. Det gis normalt ikke permisjon med lønn for å forbedre en bestått eksamen.
Vurdering
Haugesund kommune forholder seg til tilbakemelding fra KS om at hensynet bak bestemmelsen i
HTAs kap. 1 § 14.4 om permisjon med lønn i forbindelse med avleggelse av eksamen, er at man skal
gis anledning til å få nødvendig fri (uten lønnsreduksjon) for å avvikle eksamen. Dersom en ansatt
har nattevakt/kveldsvakt samme dag som eksamen, vil ikke vedkommende ha rett til fri med lønn
fordi det ikke er noen kollisjon i tid mellom eksamen og vakten.
Det vil si at lesedager gis for at en skal kunne konsentrere seg om forberedelser og at det da er
behov for permisjon uavhengig av hvilken vakt skulle arbeidet mens permisjon på eksamensdagen
er for å kunne gjennomføre selve eksamenen, og det vil derfor ikke være behov for permisjon med
lønn i etterkant av eksamen.
I sin uttalelse viser fagforeningene blant annet til at nattevaktene har lange vakter og at en er
avhengig av å være uthvilt og opplagt, og at å gå for lenge uten søvn fører til merbelastning.
Dersom kvelds/nattevakter får innvilget to lesedager direkte i forkant av eksamen så vil de ha fri
siste kveld/natt før selve eksamensdagen. Nattevaktene vil dermed ikke gå direkte fra vakt for å
avlegge eksamen.
Når det gjelder å gå på vakt kveld/natt etter at eksamen er gjennomført vil mange ellers også være
aktiv på dagtid med diverse gjøremål og likevel kunne møte uthvilt til vakten.
Ved behov anbefales det imidlertid til at den enkelte leder ser på mulighet for evt. å bytte eller
flytte vakten dersom dette er mulig uten at det går ut over driften på avdelingen.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Forslag til revidert permisjonsreglement for Haugesund kommune legges frem for behandling i
utvalg for personalpolitikk med forslag til vedtak som fremgår av side 1.

Vedlegg:
Permisjonsreglement for ansatte i Haugesund kommune
felles uttalelse fra Fagforbundet, Delta, NSF og UDF (1)
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