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Endringer og historikk 
Endringer siden forrige utgave:  

•  
• Oppdatert med ny topptekst og lagt inn endringer og historikk. 

 
Historikk: 
Utgave Skrevet av Godkjent av Godkjent dato 

1.     
2.  Viggo Larsen Stein Marthinsen 01.03.2005 
3.  Knut Svendsen Rolf Næss 01.06.2012 

PERMISJONER  

1. Generelt 
 
Denne rutinen vil ta for seg behandlingen av alle permisjoner for alle tillitsvalgte i 
Relacom AS som ikke har fast permisjon etter avtale med ledelsen i selskapet. 
  
Søknad om permisjon skal sendes så tidlig som mulig og seinest 1 uke før permisjonen 
skal tre i kraft. Søknaden skal inneholde: 
 

• Personalia 
• Formål med permisjonen og tidsrom det søkes for 
• Henvisning til hjemmel for søknaden 

 
Permisjonssøknaden skal sendes til nærmeste leder, som godkjenner søknaden i 
samarbeid med distriktssjefen. Ved tvil kontaktes administrerende direktør Stein 
Martinsen eller personalsjef Viggo Larsen. Det føres logg over innvilgede permisjoner. 
 
2. Hjemmel for permisjon 
 
Rett tjenestefri uten trekk i lønn er hjemlet i Hovedavtalen NAVO – LO/YS/SAN § 51 og 
52, eventuelt i lov. 
 
I § 51 går det fram at: 
Tillitsvalgte har rett til tjenestefri uten trekk i lønn i forbindelse med møter med 
virksomhetens ledelse eller ledelsens representanter i forbindelse med forhandlinger om 
lønns- og arbeidsvilkår. De tillitsvalgte kan også i samråd med ledelsen gis fri uten trekk i 
lønn til nødvendig forberedende arbeid til slike møter. 
Tillitsvalgte har tilsvarende rett til tjenestefri uten trekk i lønn når virksomhetens ledelse 
innkaller til drøftelser eller informasjonsmøter i henhold til hovedavtalens del II. Slike 
møter skal primært søkes avholdt innenfor virksomhetens vanlige driftstid. I den 
utstrekning møtene avholdes utenom den tillitsvalgtes arbeidstid, betales ordinær 
timelønn for denne tiden. I de tilfeller det er nødvendig med reiser i forbindelse med slike 
møter, betaler virksomheten kostgodtgjørelse etter virksomhetens satser og medgåtte 
reiseutgifter. 
 
§ 52 omhandler tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte: 
Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn 
nektes tjenestefri når de skal delta i: 
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a) forhandlinger i NAVO 
b) forbundsstyremøter/sentralstyremøter, representantskapsmøter, hovedstyre, 

landstyremøter, kongresser, landsmøter og landsforeningsmøter 
c) kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av 

vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon og opplysningsorganisasjon 
d) faglige delegasjoner, eller 
e) nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens kurs og konferanser for 

tillitsvalgte 
 
For punktene a) og b) gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene c) til og med e), gis 
det samlet inntil 12 dager tjenstefri uten trekk i lønn. 
 
Når det gjelder tjenestefri ellers er det spesielt i forhold til Arbeidsmiljøloven § 57 og § 
61, det er aktuelt med tjenestefri uten trekk i lønn. I drøftinger iht AML § 57 er anledning 
til å ha med bare en tillitsvalgt.  
 
I forhandlinger iht AML § 61 har arbeidstakeren rett å ha med seg en rådgiver eller en 
tillitsvalgt.  
 
Normalt dekkes ikke reise for rådgiver og/eller tillitsvalgte i møter hvor de bistår 
arbeidstakeren iht AML § 57 og 61. 
 
Dersom det skal trekkes i lønn sørger leder for beskjed til Zalaris, samtidig som 
tillitsvalgte det gjelder informeres om det.   
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Permisjon for tillitsvalgtarbeid 
Ansattnr.: 
 

Navn 
 

Ansvarssted 
 

Telefon jobb 
 

Privatadresse, postnr. og poststed 
 

Tillitsverv 
 

Type permisjon 

Med lønn             Uten lønn           

Tidsrom for permisjon Dato fra  -  til 
 

Hjemmel/henvisning 
til rett til permisjon 
 

 
 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
Underskrift av 
tillitsvalgt: 

Dato 
 

Underskrift 
 

Underskrift av leder: 
 

Dato 
 

Underskrift 
 

 Tlf. nr. 
 

Leders navn - blokkbokstaver: 
 

Med lønn             Uten lønn            
 

Kommentarer: 
 
 
 
 

 
Kopi sendes adm. dir.   
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