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Spørsmål om endringer i permitteringsregelverket også gjelder for 
fiskeindustrien  

Vi viser til e-post sendt 17. mars 2020 vedrørende endringer i permitteringsreglene som følge 

av koronapandemien.  

 

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere, er 

arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden) redusert 

fra 15 til to arbeidsdager.  

 

For å kompensere de permitterte arbeidstakere som fra 20. mars kun vil få permitteringslønn 

i to dager, ba Stortinget regjeringen om å lage en midlertidig ordning som sikrer den 

permitterte en ytelse på nivå med full lønn (inntil 6 G) i 18 dager etter utløpet av 

arbeidsgiverperioden. 

 

Innføringen av den nye lønnskompensasjonsordningen er direkte knyttet til arbeidstakerne 

som ble berørt av kuttet i arbeidsgiverperioden. Det er derfor lagt opp til at denne stønaden 

gis til permitterte arbeidstakere som er omfattet av permitteringslønnsloven. Det stilles ikke 

vilkår om at den permitterte må fylle de ordinære vilkårene for dagpenger under permittering 

for å kunne få den nye stønaden.  

 

Arbeidstakere som permitteres fra fiskeforedlingsbedrifter, er unntatt fra 

permitteringslønnsloven. Dette innebærer at det ikke er noen arbeidsgiverperiode med 

lønnsplikt i disse næringene. Reduksjonen i arbeidsgiverperioden har dermed ikke hatt noen 

betydning for disse arbeidstakerne. Permitterte arbeidstakere i fiskeforedlingsbedrifter er 

derfor ikke omfattet av den nye lønnskompensasjonsordningen. De vil, på samme måte som 
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Side 2 
 

før endringen i permitteringslønnsloven, gå rett over på dagpenger fra første dag ved 

permittering.  

 

De midlertidige endringene som er gjort i dagpengereglene, gjelder imidlertid også for 

permitterte i fiskeforedlingsindustrien. Det betyr at både det lavere minsteinntektskravet (0,75 

G) og det høyere kompensasjonsnivået for inntekter opp til 3 G, også kommer permitterte i 

fiskeforedlingsindustrien til gode. For fiskeforedlingsbedrifter gjaldt det allerede et lavere krav 

til arbeidstidsreduksjon (40 prosent) og ingen ventedager for rett til dagpenger. De 

midlertidige endringene som er gjort i reglene om arbeidstidsreduksjon og ventetid, tilsvarer 

de reglene man allerede hadde for fiskeforedlingsindustrien.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Opstad Sunde (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Mona Martinsen 

seniorrådgiver 
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