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TFs advokater får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske problem-

stillinger fra tannlegenes hverdag. 
Tidende tar opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. Leserne 
oppfordres til å komme med egne spørs-
mål som kan sendes til redaksjonen.

Arbeidstakers rett til ulønnet
utdanningspermisjon
En av våre tannhelsesekretærer har 
søkt om ulønnet utdanningspermisjon 
i ett år for å utdanne seg til fotpleier. 
Hverken arbeidsavtalen eller Mønster-
avtalen for tannhelsesekretærer sier 
noe om dette. Har vi plikt til å innvilge 
permisjon?

Svar: Arbeidsmiljøloven § 12 – 11 gir 
en individuell, lovfestet rett til ulønnet 
utdanningspermisjon, på visse vilkår.

Arbeidstaker som har vært i arbeids-
livet i minst tre år og som har vært 
ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, 
har rett til hel eller delvis permisjon 
i inntil tre år for å delta i organiserte 
utdanningstilbud. Utdanning ut over 
grunnskole eller videregående opplæ-
ringsnivå må være yrkesrelatert for å gi 
rett til permisjon. Yrkesrelatert utdan-

ning omfatter alle typer arbeidsmar-
kedsrelevant etter- og videreutdanning.

Permisjon kan likevel ikke kreves når 
det vil være til hinder for arbeidsgivers 
forsvarlige planlegging av drift og per-
sonaldisponeringer.

Arbeidstaker som har hatt utdan-
ningspermisjon, har ikke rett til ny 
utdanningspermisjon før det har gått 
dobbelt så lang tid som varigheten av 
den foregående permisjonen og minst 
ett år fra den foregående permisjonen 
tok til, unntatt ved utdanningspermi-
sjon for kurs under én måneds varighet.

Arbeidstaker som vil bruke retten til 
utdanningspermisjon, må gi arbeidsgi-
ver skriftlig varsel om dette. Varselet 
skal inneholde opplysninger om utdan-
ningens faglige innhold, varighet og 
eventuelt opptak ved utdanningsinsti-
tusjon. Dersom det gjelder utdanning 
utover grunnskole eller videregående 
opplæringsnivå, må yrkesrelevans 
begrunnes.

Arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende 
at vilkårene for utdanningspermisjon 
ikke er oppfylt, skal snarest mulig og 
senest innen seks måneder skriftlig 
underrette arbeidstaker om dette. Der-
som varslet permisjon er kortere enn 

seks måneder, skal slik underretning 
foreligge innen tre måneder etter at 
varsel er mottatt, men innen to måne-
der når varslet permisjon er kortere enn 
én måned.

Arbeidsgiver skal frae til svar gis, på 
forespørsel orientere arbeidstaker om 
hva som gjøres for om mulig å legge til 
rette for permisjonen.

Tvist om vilkårene etter første, andre 
og tredje ledd er oppfylt, kan bringes 
inn for tvisteløsningsnemnda, jf. § 12 –
 14, etter at arbeidsgivers svarfrist er 
utløpt.

Om din virksomhet har plikt til 
å innvilge søknaden om ulønnet permi-
sjon vil med andre ord avhenge av en 
vurdering av om permisjonen vil være 
til hinder for deres forsvarlige planleg-
ging av drift og personaldisponeringer. 
I henhold til lovens forarbeider vil dette 
bero på en konkret, helhetlig avveining 
av partenes interesser, hvor en rekke 
momenter vil være av betydning, her-
under arbeidstakerens stilling, virk-
somhetens størrelse, permisjonens 
varighet, annet fravær i virksomheten 
og virksomhetens muligheter til å redu-
sere ulempene.
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