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Informasjon frå NAV Vest Telemark

ved permittering ifm Koronavirus



 Permittering - kva nå? Vi må ikkje miste motet!

 Informasjon om reglar for ordinære dagpengar

 Aktiv jobbsøkar

 Sjå på webinar på nav.no

 Nav.no – for all oppdatert informasjon

 Telefon: 55 55 33 33

Permittering – kva nå?



Arbeidstid

o Arbeidstiden din må være redusert med minst 40 prosent

Inntekt

o Du må ha hatt arbeidsinntekt fra ett eller flere lønnede arbeidsforhold 
på minst 149 787 de 12 siste avsluttede kalendermånedene eller 
minst 299 574 i løpet av de 36 avsluttede kalendermånedene for å ha 
rett til dagpenger

o Du må registrere deg som arbeidssøker på nav.no og sende 
meldekort hver 14. dag.

Reell arbeidssøker

o Du må være aktiv arbeidssøker og søke på jobber.

o Du må bo eller oppholde deg i Norge.

Hvor mye?

o Du kan få opptil 62,4 prosent av inntektene (6G) du hadde siste 12 
eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger.

Dagpenger – generell info



 Være aktiv jobbsøker. Vis avtalt jobbsøkingsaktivitet i din 
aktivitetsplan på nav.no

 Være tilgjengelig for NAV, og kunne begynne i arbeid eller på 
tiltak på kort varsel.

 Holde CV-en din oppdatert på nav.no

 Være villig til å ta arbeid som er lønnet etter tariff eller 
sedvane.

 Være villig til å ta arbeid i hele Norge.

 Være villig til å jobbe både heltid og deltid

Hva vil det si å være reell arbeidssøker

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+informasjon/Din+aktivitetsplan


Du må registrere deg som arbeidssøker og søke om 

dagpenger umiddelbart etter at du har fått 

permitteringsvarsel fra arbeidsgiveren din.

Du kan tidligst få innvilget dagpenger fra den dagen du 

sender søknaden. Vær oppmerksom på at det er mange 

som søker dagpenger nå, følg instruksene nøye slik at ikke 

mangler oppstår.

Når bør jeg søke om dagpenger?



 Registrer deg som arbeidssøker på "Ditt NAV" på nav.no 

og følg gangen videre for å søke dagpenger

 Du søker altså om dagpenger som 

permittert elektronisk via «Ditt NAV» i prosessen du 

starta med å registrere deg som arbeidssøker. (eller på papir 

som du sender i vanlig post)
– Elektronisk søknad går mye fortere og er mye sikrere

 Når du sender søknad om dagpenger kan du legge ved dokumenter 

sammen med søknaden.

 Legg ved:

o Arbeidsavtale med dato du startet i jobben og stillingsprosent eller 

avtalt arbeidstid

o Permitteringsvarselet frå Arbeidsgjevar

o Dette kan det bli endringer på dersom Regjeringen bestemmer det

Søknad om dagpenger



 Hvor lenge du kan få dagpenger avhenger av hvor høy 

arbeidsinntekt du har hatt de siste 12 avsluttede 

kalendermånedene, eller i snitt de 36 siste avsluttede 

kalendermånedene. Det vil si:

 SOM PERMITTERT: 26 uker(kan bli forlenga)

 SOM OPPSAGT: 104 uker (2 år) hvis arbeidsinntekten 

din har vært 199 716 kroner eller mer (2 G).

 52 uker (1 år) uker hvis arbeidsinntekten din har vært 

under 199 716 kroner (2 G).

 I vedtaket om dagpenger vil det framstå hvor mange uker 

du får dagpenger for 

Hvor lenge kan du få dagpenger?



 Arbeidsgiveren din skal betale deg lønn de 2 første 
dagene du er permittert.

 De 2 første dagene du er permittert får du ikke dagpenger, 
men lønn fra arbeidsgiveren din. Dette kalles arbeidsgivers 
lønnspliktperiode. Er du delvis permittert vil de 
2 lønnspliktdagene strekke seg over en lengre periode.

 Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos 
arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du 
uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, 
avspasering eller lignende.

 Du skal ikke krysse av for arbeid på meldekortet når du ikke 
har jobbet i lønnspliktperioden, selv om du får lønn fra 
arbeidsgiveren din.

Spesielt for permitterte på dagpengar?



 Du kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker 

i løpet av en periode på 18 måneder. - kan bli endringar

 Arbeidsgiveren din holder oversikt over de ukene du 

er permittert.

 Dager med permisjon, ferie og sykdom telles ikke med i 

permitteringsperioden.

 Jobber du sammenhengende i mer enn 6 uker for 

arbeidsgiveren som har permittert deg, blir permitteringen 

som hovedregel brutt

 Du kan se hvor lenge du har igjen med dagpenger som 

permittert i utbetalingsoversikten på Ditt Nav.

Spesielt for permitterte på dagpengar

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=nav&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID%3Ds2e8da6872be597fb7165d23dad4298d9762e4f602%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://tjenester.nav.no:443/esso/Consumer/metaAlias/sp%26spEntityID%3Dnav%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact


 Registrer deg som arbeidssøker

 https://arbeidssokerregistrering.herokuapp.com/arbeidssokerregistreri
ng/start

 Søk dagpenger

 https://arbeidssokerregistrering.nav.no/start

 NB: Send inn elektronisk meldekort hver 14. dag

 Oppdatere CV og gjør den synlig for arbeidsgiver

 Ta i bruk aktivitetsplanen

 Søk jobber!

Hva gjør du nå?

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://arbeidssokerregistrering.herokuapp.com/arbeidssokerregistrering/start&data=02|01|Asbjorn.Romsaas@nav.no|5eebab0b38894a70904f08d755f8adc1|623665341ec3496288699b5535279d0b|1|0|637072398859283110&sdata=Zsa5o5tAks6hAd58xP%2B6m7eekGiMpbPfHxrM3JOGHGQ%3D&reserved=0
https://arbeidssokerregistrering.nav.no/start


 Hald kontakt med arbeidsgjevaren din.

 Generelle spørsmål: NAV Kontaktsenter 55 55 33 33

 Din sak/dine utbetalinger: Se «ditt NAV»

eller ta kontakt med ditt lokale NAV kontor

- Følg med på NRK, nyhetar kjem

- helseinfo: fhi.no / helsenorge.no // eigen kommune

Hva gjør du nå?



Det er Fred ikkje Krig, dette klarar me saman!


