Permitteringer og arbeidsgivers styringsrett
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Arbeidsrettslige problemstillinger
Risiko for egne ansatte, risiko for ansatte fra
underleverandører/kunder, andre …

Risikovurdering

Tiltak for å redusere risiko
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Internkontroll – HMS – retningslinjer

Tiltak for å sikre selskapets verdier

Kostnadskutt
Permitteringer

Informasjonsflyt og retningslinjer

v

Innsamling av informasjon
Sentrale retningslinjer
Lokale retningslinjer

Arbeidsgivers styringsrett

v

Beslutninger innenfor arbeidsgivers styringsrett

Hva er permittering?
Vilkår for permittering

Permittering eller
oppsigelse?
Arbeidstakers rettsstilling
under permittering
Saksbehandling og
prosess

o Adgangen til å permittere ikke lovregulert, men forutsatt i lovgivningen
o Hovedavtalen LO-NHO kap. VII (Hovedavtalen YS-NHO tilsvarende):
▪ Når ”saklig grunn” gjør det ”nødvendig for bedriften”
o Gjelder også for virksomheter som ikke er tariffbundet
o Arbeidsgiver må bedømme om behovet for reduksjon er permanent eller midlertidig
o Behov for permanent reduksjon? → Oppsigelse
o Vid adgang for arbeidsgiver til å vurdere situasjonens karakter og hvilke tiltak som er nødvendige
o Stillingsvernet uendret
o Arbeidstaker har 14 dagers oppsigelsestid i permitteringstiden
o Lønn og dagpenger: Arbeidsgiverperiode og trygdeperiode
o Informasjon og drøfte med tillitsvalgte - Varsel til NAV ved 10 eller fler permitterte
o Dokumentasjon for beslutning og prosess
o Utvelgelse – hvilke ansatte skal permitteres?

Midlertidig arbeids/oppdragsmangel på grunn av korona vil med all sannsynlighet være permitteringsgrunn
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Permittering – hvordan går dere frem?
1

Ledelsen vurderer
behov for permittering
Forankre i styret med
styrebeslutning

2 Informere og drøfte med
ansattes representanter
Behov for permittering
Kriterier for utvelgelse
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Ledelsen fatter
endelig beslutning om
å permittere
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Allmøte/
offentliggjøring
til alle ansatte
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Utvelgelse av
ansatte som skal
permitteres

2
Varsel til NAV dersom
10 ansatte vurderes
permittert
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6
Permitteringsvarsel
til hver enkelt ansatt

Permitteringsperioden

Permitteringsvarsel

16. mars

Hovedregel:
14 dagers
varslingsfrist
Uforutsett: 2
dagers frist
Vår vurdering: 2 dagers
frist vil oftest gjelde
ved korona
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Ikrafttredelse

18. mars

Permitteringslønnsperiode
18. mars –
21. mars

Permitteringslønn i 15
arbeidsdager – foreslått til
2 dager. Behandles av
Stortinget i dag,
sannsynligvis i kraft fra 19.
mars 2020. Vil sannsynligvis
også gjelde for
permitteringer iverksatt
også før lovendringen

Fritak for
lønnsplikt men
full lønn fra NAV
21. mars – 5. april

Nav dekker full
lønn (usikkert
hva «full lønn»
innebærer, er det
begrenset til 6 G
eller er det
faktisk full lønn?

Fritak for
lønnsplikt og
dagpenger
26 uker

Fritak inntil 26
uker – men
regjeringen ber
om fullmakt til å
øke perioden
Ansatte får
dagpenger fra
NAV

Hvilke pålegg kan arbeidsgiver gi?
Pålegg om å møte på jobb?

Arbeidstaker

Pålegg om å delta på visse arrangementer?

Arbeidsgiver

Pålegg om skiftordninger for å begrense smitte?
Pålegg ved mistanke om sykdom?
Gjennomføring av kontrolltiltak (møte feber mv.)

Hvordan kan arbeidsgiver sanksjonere en arbeidstaker som ikke etterkommer pålegg?
Arbeidsgivers plikt til å dekke lønn og andre kostnader for ansatte?
Kan arbeidsgiver kreve opplysninger om private reiser?
Kan arbeidsgiver kreve helseopplysninger?
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Kontaktinfo
HANS JØRGEN
BENDER
Partner, advokat
Advokatfirmaet Selmer AS
Kontaktinfo:
h.bender@selmer.no
+47 970 79 977
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