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Hvordan få permitterte ansatte til å bidra med kritisk viktig
sesongarbeidskraft i norsk landbruk?

- Forslag om innføring av «Frikort» i permitteringsperioden

Sammendrag

Det vises til møtet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet fredag ettermiddag. På
møtet ba både Petter Haas Br ubakk, NHO Mat og Landbruk og Lars Petter Bartnes, Norges
Bondelag om at det raskt kommer på plass en løsning for å sikre nok sesongarbeidskraft i
grøntproduksjonen og landbruket for øvrig.

Korona - pandemien har rammet norsk økonomi og næringsliv kraftig. En konsekvens er at
det per i dag er 185.000 permitterte arbeidstakere i Norge. I landbruket, og spesielt
grøntnæringen er situasjonen motsatt – her er det et stort behov for arbeidskraft. Årsaken
til det er først og fremst de reiserestriksjoner som er in nført av myndighetene som
vanskeliggjør bruk av utenlandske arbeidskraft.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Året rundt jobber mange i
husdyrproduksjon, men det er enda flere sesongarbeidere i frukt - og grøntproduksjon. Våre
anslag er a t det er et behov for om lag 20. – 30.000 arbeidere i sesongen vi nå er på vei inn
i. Reiserestriksjonene i mange land som følge av koronaviruset, gir stor usikkerhet før
starten av en ny dyrkingssesong. Og dette er ingen unik situasjon for Norge, den gjel der i
hele Europa.

Med det situasjonsbildet vi har nå, er det klart at behovet for arbeidskraft i inneværende
sesong i stor grad må dekkes opp med bruk av norsk arbeidskraft. Med flere tusen
permitterte arbeidstakere mener vi det bør være gode muligheter for å få til det. Det er
imidlertid en stor utfordring som må løses.
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Økonomien i grøntnæringen (og landbruket) er presset, og det er ganske åpenbart at de 
fleste produsenter vil ha store problemer med å skulle konkurrere om arbeidskraft på et 
høyere lønnsnivå enn det de har hatt i tidligere sesonger.  
 
Vi mener derfor det er helt nødvendig at det offentlige bidrar med tilpasninger i 
dagpengeordningen. Dette er helt avgjørende for at grønt produsentene skal ha nødvendig 
trygghet for å gå i gang med våronna, som begynner i disse dager mange steder i landet. 
Dette er avgjørende viktig for forsyningssikkerheten. 
 
Norges Bondelag mener at en målrettet løsning er å gjøre tilpasninger i dagens 
dagpengeordning. Vi foreslår konkret å innføre «frikort» i permitteringsperioden. For å 
motivere de som nå er permittert foreslår vi at det åpnes for å kunne ha en lønnsinntekt på 
inntil kr 100.000 i permitteringsperioden, uten at det foretas avkortning i dagpengene.  
 
Bakgrunn 
 
Om gjeldende dagpengeordning (før tiltakspakken): 

 Alle som blir permittert har rett på dagpenger i inntil 26 uker.  
 Dagpengene utgjør 62,4 % av lønn, oppad begrenset til 6 G (1 G = 99.858 kr) 

 
Den som søker dagpenger, skal:   

1. Registrere seg som arbeidssøker 
2. Søk dagpenger 
3. Sende meldekort hver 14. dag 
4. Registrere CV hos NAV 

 
Stortinget har som en del av den økonomiske krisepakka vedtatt forbedringer i 
permiteringsregelverket 

 Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. 
 Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av 

inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden. 
 Permitterte sikres "full" lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt. 
 Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. 

 
Hvordan motivere permitterte til å ta jobb i landbruket? 
 
I landbruket og spesielt i grøntnæringen er det lang tradisjon for å bruke utenlandske 
sesongarbeidere. Avlønning skjer etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men en 
er forpliktet til å følge minstelønnssatsene i den allmengjorte tariffavtalen.  
 

 Minstelønn ferie og fritidshjelp over 18 år = kr 123,15/time 
 Minstelønn fast ansatte ufaglært = kr 143/time 
 Minstelønn for fagarbeidere = kr 155/time 

 
Selv om NAV kan pålegge å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden, vil det 
allikevel bli en motivasjonsutfordring. Det økonomiske aspektet er den største 
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utfordringen. I tillegg mener vi ikke det er noen god løsning at noen blir beordret til å 
bidra. Jordbruket har behov for motiverte arbeidere, som på eget initiativ søker arbeid.  
 
Hvor mye den enkelte vil få utbetalt i dagpenger etter de første 20 dager avhenger av 
lønnsnivå. Men det er her nærliggende å legge til grunn gjennomsnittlig industri-
arbeiderlønn, som i dag er kr 496.158, tilsvarende en timelønn på kr 254. Dette tilsvarer en 
timesats ved permittering etter 20 dager på kr 185/time.  
 
Dersom vi legger til grunn høyeste timesats i den allmengjorte tariffavtalen på kr 155/time, 
så vil denne allikevel være 30 kr lavere enn det en får utbetalt i dagpenger.  
 
Løsningsforslag – det innføres en ordning med «Frikort i permitteringsperioden»  
 
For å motivere permitterte ansatte til å ta på seg arbeid i jordbruket i en kortere periode på 
våren/sommeren foreslår vi at det utformes et regelverk som gir mulighet til å kunne tjene 
inntil kr 100.000, uten at de mister ytelser fra dagpengeordningen.  
 
Dette mener vi er avgjørende for å skaffe til veie den norske arbeidskraften som er kritisk 
nødvendig for å sikre full produksjon i grøntnæringen i den nært forestående sesongen.  
 
Ordningen trenger ikke avgrenses til kun å gjelde jordbruket. Også andre næringer rammes 
av at det blir vanskelig å ta inn utenlandsk arbeidskraft.  
 
Videre mener vi at ordningen vil være enkel og administrere. Både lønn og dagpenger 
rapporteres via A-meldingen. I A-meldingen skal det rapporteres på hva slags ytelse og 
hvilken periode det gjelder. Her kan en enkelt utarbeide en automatisert rutine som gjør en 
sjekk mot perioden det er utbetalt dagpenger, opp mot hvor mye som er utbetalt i lønn i 
samme periode.  
 
Vi bidrar gjerne hvis dere trenger mer informasjon om situasjonen i grøntnæringen eller 
ønsker at vi utdyper forslaget til løsning. Vi understreker igjen at det er helt prekært å få på 
plass en løsning raskt hvis vi skal sikre nasjonal forsyning av grønnsaker, frukt og bær i 
2020.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Lars Petter Bartnes      Sigrid Hjørnegård 
 
 
  
 


