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Forlenging av permitteringsperioden 
 
 
Pandemien som rammet i mars for snart et år siden har medført store prøvelser for store 
deler av norsk arbeidsliv. Det er nå tilsynelatende lys i enden av tunnelen og dersom 
vaksineprogrammet utvikler seg som forventet er det gode muligheter for at vi vil komme 
tilbake til en mer normal tilstand innen rimelig tid. Samtidig ble vi nylig minnet om at vi 
fortsatt står i en krevende situasjon og vi må påregne inngripende smitteverntiltak også de 
nærmeste månedene. Dette er også varslet av helsemyndighetene. I mars vil mange 
arbeidstakere ha vært permittert i 52 uker. Disse arbeidstakerne og deres arbeidsgivere har 
behov for  forutsigbarhet. Med dagens maksimale permittering lengde er ikke 
forutsigbarheten tilstede. 
 
COVID-19 pandemien medfører behov for særskilte tiltak for å opprettholde arbeidsplasser 
som er levedyktige når den midlertidige unntakstilstanden erstattes av normalsituasjon. Noe 
vi må anta vil skje som følge av vaksinasjonsprogrammet. Samtidig er det viktig at tiltakene 
så langt det lar seg gjøre ikke er til hinder for nødvendig omstilling. 
 
YS ber derfor regjeringen, som en midlertidig ordning under COVID 19-pandemien, å utvide 
permitteringstiden utover 52 uker frem til sommeren. For å stimulere arbeidsgiverne til å 
foreta en konkret vurdering av muligheten for å gjenoppta arbeidsforholdet ber vi regjeringen 
å vurdere en ny arbeidsgiverperiode ved permittering utover 52 uker. 
 
YS er opptatt av å stimulere til aktivitet i arbeidslivet der dette er mulig. Langvarig 
permittering medfører utfordringer både for samfunnet, virksomheten og den ansatte. 
Psykososiale utfordringer som følge av lavere sosial kontakt og inaktiv arbeidssituasjon kan 
ha uheldige langsiktige konsekvenser. Det er derfor avgjørende å iverksette tiltak som kan 
motvirke dette og gi virksomhetene anledningen til å ta ansatte tilbake i arbeid der det er 
mulig. YS vil oppfordre regjeringen til å gjeninnføre lønnstilskudd for å stimulere til aktivitet. 
 
Vi ber også regjeringen tilrettelegge for at NAV kan øke oppfølgingen av langtidspermitterte 
og tiltaksbruken i denne gruppa.  Vi vil også oppfordre regjeringen til å øke satsingen på 
kompetansetiltak som bidrar til omstilling og bedre forutsetning for den enkelte til å komme 
tilbake i arbeid etter pandemien. 
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Med vennlig hilsen 
 
Erik Kollerud 
Leder, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
 


