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Redusert lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering som krisetiltak for utsatte 

næringer 

 
Regjeringen har nylig lagt fram en gjenåpningsplan som skisserer en gradvis lettelse de kommende 
måneder i de nasjonale tiltakene for hindre smittespredning av Covid-19.  Det understrekes samtidig at 
både smittesituasjon, vaksinetilgang og kapasiteten i helsetjenesten vil være avgjørende for når de ulike 
lettelsene kan gjennomføres. Nye nødvendige lokale restriksjoner som følge av geografisk avgrensede 
smitteutbrudd vil også påvirke omfanget av lettelser i de enkelte kommuner og regioner i tiden framover.  
 
Enkelte næringer har vært særlig skadelidende som følge av lokale eller nasjonalt bestemte 
smitteverntiltak. Dette er samtidig bransjer som vil være viktig for sysselsetting og verdiskaping i 
bykommunene.  
 
Kommunene i KS storbynettverk har gjennom tett dialog med næringslivet lokalt fått et klart inntrykk av 
at det er sterkt behov for å bedre rammebetingelsene for disse bransjene i en begrenset periode. Dette er 
nødvendig for at de skal kunne få tilstrekkelig finansiell trygghet til igjen å ta tilbake arbeidstakere i 
ordinær jobb.  
 
Servering, hotell, kultur og handel har vært nedstengt i flere omganger fra november frem til i dag. 
Bedriftene har vært nødt til å permittere alle ansatte. Nedstengning skjer gjerne med kort varsel slik at 
inntektene forsvinner over natten. På den annen side fortsetter lønnskostnadene å løpe som følge av 
arbeidsgiverperioden på 10 dager. Denne kostnaden må dekkes av staten. Kostnaden kan dekkes enten 
gjennom den statlige kompensasjonsordningen eller ved at det opprettes en refusjonsordning som 
forvaltes av NAV, slik som Virke har foreslått. Utover den betydelige kostnaden som truer bedriftenes 
økonomiske bæreevne vil det også innebære at bedriftene ikke tar permitterte tilbake før de er helt sikre 
på at det ikke skjer nye innstramminger. Det vil dermed kunne ta lengre tid enn nødvendig å få 
permitterte tilbake i jobb.   
 
KS storbynettverk vil spesielt be om at arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering reduseres til 2 
dager, slik det ble gjort i starten av koronapandemien fra 20 mars til 1 september 2020. Storbynettverket 
anmoder regjeringen om å fremme et slikt forslag i Revidert nasjonalbudsjett 2021, med tilbakevirkende 
kraft til 1. november 2020, og med virkning foreløpig fram til 1. juli 2021.  
 
Storbynettverket viser også til egne brev til Finansdepartementet fra henholdsvis Stavanger kommune og 
Oslo kommune til Finansdepartementet, begge datert 25. mars i år.  
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