
 

Lund kommune 

 

oppvekst/permisjoner/velferdspermisjon 

 

 
 

SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON 
 
 
Navn:_______________________________________ Personnr.______________________________ 
 
Arbeidssted:_________________________________ St. prosent:  ____________________________ 
 

Jeg søker permisjon med lønn  dato___________    permisjon uten lønn    dato:  ____________ 

avspasering   dato: ___________________                                       
 
i forbindelse med:_________________________________________________________________________ 

 
Kommunens regler tar utgangspunkt i Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens regler for permisjon. Kommunens 
reglement gjelder fast ansatte i Lund kommune. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter 
stillingens størrelse. 

 
Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn inntil 12 
(14 ved turnus) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret (HTA § 14.1). 

(Antall dager reduseres forholdsmessig ut fra virketid som ansatt).  
 

 Undersøkelse og behandling hos 
 lege, tannlege og  
 spesialist helsetjeneste 

 
Skal så langt som mulig legges til fritiden. Dersom dette ikke er mulig kan 
permisjon gis. 

 
 Tilvenning av barn i barnehage/ 

 oppstart i 1. klasse 

 
Kan gis permisjon inntil 3 dager totalt per barn. Ved spesielle behov kan det 
søkes om utvidet antall dager.  

 
 Eget bryllup 

 
Inntil 1 arbeidsdag – bryllupsdagen. 
 

 
 Konfirmasjon 

 
Inntil 1 arbeidsdag – konfirmasjonsdagen for eget barn. 
 

 
 Flytting 

 

 
Inntil 1 dag, gjelder bare ansatte i 1/1 stilling og kun en gang per ansatt. 

 
 Mammografiundersøkelse 

 
Permisjon gis med lønn for nødvendig medgått tid. Dette gjelder ved 
rutineundersøkelser. 

 
 Egne barn under 13 år 

 

 
Undersøkelse og behandling hos lege, helsestasjon, tannlege, 
spesialisthelsetjeneste, samt møter med PPT, barnevern, politi, BUP og øvrig 
spesialisthelsetjeneste skal så langt som mulig legges til fritiden.  Dersom 
dette ikke er mulig, så kan permisjon med lønn gis med inntil 20 timer per 
kalenderår.  

 
 Dødsfall og gravferd for nære 

 familiemedlemmer. Søkers relasjon til 
 familiemedlemmet søknaden gjelder 
 for? _______________________ 
 

 
Med nære familiemedlemmer menes ektefelle/registret partner/samboer, 
foreldre, besteforeldre, svigerforeldre, egne tanter/onkler, barn, barnebarn, 
søsken, steforeldre, stebarn og stebarnebarn. Totalt 2 dager. 

 
 Annen permisjon 

 
Permisjon kan innvilges for andre velferdsformål. Jfr. «Forholdet mellom Lund 
kommune og de ansatte»  Pkt. 1.3, 1.4 og 1.5. 

 
 AML § 12-10 Omsorg for og pleie av 

 nærstående.  

 
En forutsetning for å kunne benytte permisjon i h.h.t. AML § 12-10 må NAV ha  
innvilget en slik søknad/pleiepenger. 

Justert 17.08.22 i tråd med «Forholdet mellom Lund kommune og de ansatte». 

Dato:__________________________ Underskrift:______________________________________________ 
 

 
BEHANDLING AV SØKNADEN 

 
Søknaden avgjøres av nærmeste overordnet. Søknaden innvilges / innvilges ikke iht. permisjonsreglementet: 
 
 

Lund kommune, den ________________________ _____________________________________ 
      Underskrift av nærmeste leder 


