
  

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

 

        Oslo, 04.05.2020 

 

Viser til tidligere samtaler og korrespondanse. Vi ønsker å gjøre deg og departementet 

oppmerksomme på fire problemstillinger på arbeidslivsområdet som er svært aktuelle for NITO i 

forbindelse med korona-krisa. I de tre første er det viktig at departementet tar grep og gjør endringer 

slik at konsekvensene av permitteringer ikke blir for store for arbeidstakerne. 

 

Varslingsfristen ved permittering 

Varslingsfristen ved permittering er som hovedregel 14 dager. Unntaksregelen på to dagers 

varslingsfrist kan benyttes ved brå og uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å innstille driften 

på kort varsel, som for eksempel ved ulykker og naturhendelser som flom. Koronasituasjonen kan 

begrunne bruk av todagers varslingsfrist, men det gjelder ikke ved et hvert behov for å permittere. 

Todagers fristen kan for eksempel benyttes der virksomheter får umiddelbart pålegg om å stenge. 

Utover umiddelbar stenging, kan det kun helt unntaksvis tenkes spesielle omstendigheter som 

begrunner en bruk av redusert frist. Nå, syv uker etter de mest inngripende tiltakene ble iverksatt, 

skal det i praksis mye til for å benytte unntaksregelen.  

 

Vi har merket oss at NAV i sin veiledning til arbeidsgivere som skal permittere skriver følgende på 

nav.no1:  

 

«Du må varsle de ansatte som permitteres 14 dager på forhånd. Dette er hovedregelen. Når det skjer 

noe uforutsett, som for eksempel koronasituasjonen, kan varselfristen være kun to dager». 

 

Formuleringen er uheldig og kan bidra til at virksomheter uriktig benytter en varslingsfrist på to dager 

i alle situasjoner knyttet til korona. Vi har også merket oss at flere virksomheter i sin begrunnelse for 

bruk av todagers frist viser til «retningslinjer fra staten». NITO mener derfor at formuleringen bør 

endres.   

 

NITO har i tidligere henvendelser påpekt en bekymring for at virksomheter i langt større grad enn det 

er grunnlag for benytter seg av redusert varslingsfrist. En undersøkelse blant NITOs tillitsvalgte utført 

i mars 2020, viste at hele 86 % av de forespurte virksomhetene benyttet unntaksregelen om todagers 

varslingsfrist. Det er derfor viktig å få stoppet uriktig anvendelse av todagers fristen. Bruk av forkortet 

frist får umiddelbare økonomiske konsekvenser for arbeidstakere som allerede kan ha fått redusert 

sine fremtidige inntekter kraftig etter at lønnspliktdagene ble redusert til 2 dager. Inndrivelse av 

lønnskravet i etterkant vil være kostnads- og tidkrevende. Uriktig bruk av todagers varslingsfrist vil 

også kunne innebære at staten/felleskapet blir påført langt større utgifter enn det som er forutsatt i 

regelverket.  

 

NITO ber derfor Arbeids- og sosialdepartementet ta initiativ overfor NAV slik at de gjennomgår sine 

uttalelser vedrørende bruken av todagers varslingsfrist så snart som mulig, og endrer sine 

retningslinjer for når todagers fristen kan benyttes. 

 

 
1 https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering 

https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering


 

Villedende informasjon fra NAV om dagpengerettigheter for permitterte arbeidstakere som 
selv sier opp for å gå over i ny stilling 
Det følger av NAV sine nettsider2 at «Sier du selv opp i permitteringsperioden, vil du vanligvis ikke ha 
rett til lønn i oppsigelsestiden hvis ikke det motsatte går fram av tariffavtale eller lignende. Du får ikke 
dagpenger i oppsigelsestiden hvis du har krav på lønn.» Videre at «Sier du opp din stilling selv, 
regnes permitteringen som opphørt fra dagen du sier opp.» 

Vi mener at siste setning er feil. Slik NITO har forstått regelverket og slik vi opplever at det har vært 

praktisert, fortsetter permitteringen med rett til dagpenger ut oppsigelsestiden hvis arbeidsgiver ikke 

tar arbeidstaker tilbake i arbeid. 

 

I løpet av kort tid har NITO fått inn to saker hvor medlemmer har fått beskjed fra to ulike NAV kontor 
om at permittering vil opphøre og dagpengene vil stoppe dersom arbeidstakeren sier opp mens han 
er permittert, under henvisning til ovennevnte sider. Ettersom arbeidsgiver ikke er forpliktet til å ta en 
arbeidstaker som er permittert tilbake i oppsigelsesperioden, vil det medfører at vedkommende vil stå 
uten inntekt og trygdeytelser frem til tiltredelse hos ny arbeidsgiver. Vi mener at dette ikke er i 
samsvar med gjeldende rett og tidligere praksis.  

Vi ber om at dette klargjøres så snart som mulig da denne uklarheten kan hindre jobbskifte og derved 
effektiv utnyttelse av arbeidskraft. 

Dagpenger ved permittering – utenlandske arbeidstakere med spesialistvisum  

NITO har tidligere tatt opp problemstillingen med manglende dagpengerettigheter for arbeidstakere 

fra land utenfor EU/EØS som blir permittert som følge av arbeidsmangel. Denne problemstillingen 

har beklageligvis igjen blitt aktuell under koronautbruddet. 

  

De aktuelle arbeidstakerne er i Norge på såkalt spesialistvisum i henhold til utlendingsloven § 23 og 

utlendingsforskriften § 6.1. Arbeidstillatelsen deres vil være begrenset til en spesifisert type arbeid, 

for eksempel ingeniørarbeid. Tillatelsen kan også være knyttet til en konkret arbeidsgiver.  

 

Dersom disse arbeidstakerne permitteres, vil de ikke ha rett til dagpenger, fordi de ikke oppfyller 

betingelsen i folketrygdloven § 4-5 om at arbeidstaker må være villig til å ta ethvert lønnet arbeid.  

 

Arbeidstakere med spesialistvisum har ofte kommet til landet som følge av aktiv rekruttering fra 

bedrifter som har behov for deres kompetanse. Dersom de permitteres uten å ha rett til trygdeytelser, 

vil de færreste ha økonomisk mulighet til å bli værende, og norsk næringsliv går glipp av verdifull 

kompetanse.  

 

Enkelte arbeidsgivere løser dette problemet ved å skjerme de aktuelle arbeidstakerne i en 

permitteringssituasjon. De alminnelige kriteriene for utvelgelse av hvem som skal permitteres, blir 

fraveket. Dette går på bekostning av andre arbeidstakere og begrenser arbeidsgivers mulighet til å 

velge optimal kompetansefordeling i den reduserte staben.  

Permittering er et midlertidig tiltak. I praksis blir svært få arbeidstakere tilvist arbeid i 

permitteringsperioden. Den praktiske konsekvensen av at arbeidstakerne med spesialistvisum har 

begrenset anledning til å ta annet arbeid, er derfor liten.  

 

 
2 https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-
permittert/oppsigelse-i-permitteringsperioden 

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert/oppsigelse-i-permitteringsperioden
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert/oppsigelse-i-permitteringsperioden


 

Såfremt arbeidstakerne oppfyller de grunnleggende vilkårene for rett til dagpenger med hensyn til 

inntekt og opphold i Norge, innenfor innvilget tidsrom for oppholdstillatelse, fremstår det som urimelig 

at disse ikke skal motta dagpenger. Dette er arbeidstakere som betaler skatt til Norge.  

 

NITO foreslår følgende endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet:  

 

Ny § 6-2 Aktivitetskrav for arbeidstakere med spesialistvisum  

For arbeidstaker med lovlig opphold etter utlendingsloven § 23, jfr. utlendingsforskriften § 6-1, vil 

aktivitetskravet i henhold til § 4-1 og folketrygdloven § 4-5 være oppfylt når arbeidstaker søker og er 

villig til å ta ethvert arbeid innenfor rammene permitteringen og oppholdstillatelsen setter.  

 

Avtaler om lønnskutt  

NITO er bekymret for det vi opplever som sterkt press og oppfordringer til våre medlemmer om å 

akseptere lønnskutt på midlertidig eller varig basis som virkemiddel for å bidra til å redusere 

kostnader. Vi utelukker ikke at midlertidige lønnskutt i gitte situasjoner, når virksomhetens situasjon 

er prekær, kan være et riktig virkemiddel for å redde arbeidsplasser.  Men, NITO er bekymret for 

konsekvensene, både på kort og lengre sikt.  

  

Lønnskutt i en eller flere bedrifter kan føre til at også andre virksomheter blir presset til det samme, 

fordi lønnskutt gir konkurransevridende effekter. NITO er derfor bekymret for at avtaler om lønnskutt i 

enkeltbedrifter kan gi negative konsekvenser for medlemmer i hele bransjer. Dette har vi sett flere 

eksempler på tidligere, sist i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet fra 2014.  

  

Vi er også bekymret for at tillitsvalgte og medlemmer blir utsatt for utilbørlig press for å godta 

lønnskutt. Vi får jevnlige henvendelser fra tillitsvalgte som forsøkes presset til å anbefale dette 

overfor sine medlemmer. Arbeidsgivere fremholder gjerne at det vil bli oppsigelser dersom lønnskutt 

ikke aksepteres, noe som setter de tillitsvalgte og det enkelte medlem i vanskelige situasjoner.   

  

Vi har blant annet sett eksempler på at det presses igjennom lønnskutt i norske selskaper med god 

økonomi og tilstrekkelig arbeid til arbeidsstokken, fordi selskaper innen konsernet i land utenfor 

Norge vil spare penger. Vi har også sett eksempler på at de ansatte får brev vedrørende lønnskutt 

med beskjed om at dersom de ikke svarer anses de å ha akseptert lønnsnedgangen. Dette er ikke 

akseptabelt.  

  

For den enkelte som eventuelt aksepterer lønnskutt vil dette blant annet få konsekvenser for 

fremtidig pensjonsytelser, størrelse på sykepenger, lønnet permisjon og feriepenger.   

  

På lengre sikt er NITO bekymret for at lønnskuttavtaler vil bidra til lavere lønnsnivå og lønnsutvikling 

enn det som ellers ville blitt resultatet. Våre erfaringer tilsier at lønnskuttene delvis blir varige, til tross 

for at de som regel avtales til å være midlertidige, og at avtalene delvis blir brukt som argumenter for 

lavere lønnsutvikling selv etter flere år med gode økonomiske resultater.    

     

 

Vennlig hilsen 

         

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 


