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Høring – Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte 
 

Viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 11.03.2022 om høring – Etablering av et 

midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte. AVYO i Delta organiserer flere tusen ansatte i NAV og her er 

våre innspill. 

Departementet foreslår følgende utkast til forskriftsbestemmelse om midlertidig kronetillegg til permitterte: 

• 6-10 (midlertidig kronetillegg til permitterte – i tilknytning til innstrammingene i forbindelse med 

koronapandemien i desember 2021) 

 

I perioden desember 2021 til og med mars 2022 gis det et kronetillegg til permitterte som 

 

• er innvilget en ny periode med dagpenger under permittering fra og med 13. desember 2021, 

• har tidligere utbetalte dagpenger i beregningsgrunnlaget, jf. folketrygdloven § 4-11, og 

• har fått utbetalt dagpenger for den aktuelle kalendermåneden. 

Tillegget gis med en fast sats på 1 500 kroner per kalendermåned, og utbetales etterskuddsvis. 

[1] Iht. midlertidig forskrift 29. mai 2020 nr. 1102 om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe 

konsekvenser av covid-19, som gjaldt i perioden 20. mars – 1. september 2020 

[2] Jf. midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe 

konsekvensene av covid-19 

AVYO i Delta støtter forslaget. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet skriver i høringsnotatet at programmering og tilrettelegging for ordningen i 

saksbehandlingssystemene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser og at utgiftene skal dekkes 

over Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett.  

Erfaringer fra de siste årene har vist at mange endringer i midlertidig lovverk har gjort at etaten må utvikle 

og tilpasse ordninger raskt, noe som påvirker økonomi og administrasjon. Dette tilsier at endringene 

«Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte» medfører, også vil påvirke tids- og 

øvrig ressursbruk i etaten.  

AVYO i Delta er mener derfor at Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett bør økes for å dekke dette. 

 

Vennlig hilsen 

Øyvind Hov Randmæl     Julie Njåstad Nynes 

Leder       Saksbehandler 
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