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Permittering og dagpenger for deltidsbrannkonstabler
KS mottar flere henvendelser fra våre medlemmer om rett til dagpenger for deltidsbrannmannskaper som
permitteres fra sin hovedstilling. Vi ber om at ASD vurderer mulighetene for å gjøre eventuelt nødvendige
forskriftsendringer slik at deltids brann- og redningspersonell uavkortet kan beholde godtgjøringen for det
ekstra samfunnsoppdraget de har påtatt seg.
Bakgrunn:
Det er etter folketrygdloven § 4-3 andre ledd et vilkår for dagpenger at «vanlig arbeidstid» er redusert.
Som vanlig arbeidstid regnes i henhold til dagpengeforskriften § 11-2 første ledd den samlede
arbeidstiden stønadssøker hadde før ledigheten eller arbeidstiden ble redusert, begrenset oppad til 40
timer per uke, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-4 (1).
En full stilling (100 prosent) utgjør som regel 37,5 timer per uke. Dette innebærer etter vår forståelse at
det potensielt vil kunne være avgjørende for hvorvidt inngangsvilkåret om 40 prosent
arbeidstidsreduksjon er oppfylt, at stønadssøker har en deltidsstilling i tillegg til den stillingen
vedkommende permitteres fra.
Folketrygdloven § 4-13 gir regler om graderte dagpenger. Det følger av første ledd bokstav a at det ytes
graderte dagpenger til medlem som er «delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden
per uke er blitt redusert». I henhold til NAVs rundskriv til bestemmelsen, R04-00, punkt 2.1, skal i
utgangspunktet ethvert arbeid medføre gradering. For en arbeidstaker som permitteres fra en
fulltidsstilling med 37,5 timers arbeidsuke og som i tillegg har en deltidsstilling, vil føring på meldekortet
av arbeidstid i deltidsstillingen resultere i gradering av dagpengene.
Av landets totalt 13 000 ansatte i brann og redning, jobber ca. 8 500 deltid. Deltidsbrannkonstablene har
sin hovedstilling enten i privat eller offentlig sektor. I kommunen/kommunalt brannselskapet er de tilsatt i
en brøkdelsstilling på typisk 2,5 prosent. Brøkdelsstillingen innebærer i utgangspunktet nødvendige
øvelser. Mange inngår også i vaktordninger og lønnes for det, i tillegg til utrykningene. Til vanlig kan en
samlet godtgjøring fra hovedarbeidsgiver og brann- og redningstjenesten tilsvare for eksempel 120
prosent stilling. Mange av utrykningene skjer ettermiddag/kveld og/eller i helger og er da en reell økning
av arbeidstid utover arbeidstiden de hos hovedarbeidsgiver.
Vi mottar som sagt mange henvendelser fra brannsjefer som uttrykker uro på vegne av sine ansatte
knyttet til dette i den pågående koronakrisen. Vi er kjent med at også Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap har reist problemstillingen.
Det er en reell fare for at deltidsansatte nå sier opp sine stillinger i brann- og redningstjenesten slik at på
den lokale beredskapen utenfor de store byene svekkes. Vi ber om at ASD vurdere mulighetene for
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eventuelle forskriftsendringer slik at deltids brann- og redningspersonell uavkortet kan beholde
godtgjøringen for det ekstra samfunnsoppdraget de har påtatt seg.

Tor Arne Gangsø
arbeidslivsdirektør

Hege Mygland
avdelingsdirektør

Brevet er godkjent elektronisk

Mottakere:

Arbeids- og sosialdepartementet - ASD

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet - JD

Side 2 av 2

