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Føring av meldekort for delvis permitterte flygere og
kabinansatte

Det vises til brev av 26. mars 2020 til NAV, ved leder Sigrun Vågeng.
I brevet redegjøres det for mulig behov for særskilte rutiner for føring av meldekort for
delvis permitterte flygere og kabinpersonale i norsk luftfart.
Innledningsvis i brevet gjøres det rede for situasjonen i norsk luftfart som følge av den
pågående Covid-19 krisen. Videre beskrives de arbeidstidsordninger som gjelder i norsk
luftfart, der ansatte jobber i ulike turnus- og rotasjonsordninger som er regulert i egen
forskrift og gjennom særskilte tariffavtaler. Det påpekes at man er bekymret for at
regelverket for føring av timer med arbeid på meldekort ikke vil passe for de som er delvis
permitterte fra sine stillinger som piloter eller kabinpersonale. Bekymringen knytter seg til at
disse har turnus- eller rotasjonsordninger som går over lengre perioder enn en
meldeperiode på 14. dager. Det kan da bli vanskelig å føre arbeidede timer hver uke når man
permitteres delvis fra en arbeidstidsordning som ikke følger vanlig arbeidsuke med 37,5
timer arbeid.
Når man permitteres delvis fra sin stilling vil man kunne ha rett til dagpenger dersom man
fyller kravet til minsteinntekt og dersom man permitteres minst 40% av vanlig arbeidstid.
Man fortsetter da å arbeide delvis, mens man mottar graderte dagpenger så lenge tapet i
arbeidstid er minst 40% innenfor hver meldeperiode. Graderingen skjer ved at det føres
timer med arbeid på meldekortet. Er man permittert 40% fra sin stilling skal man føre timer
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på meldekortet tilsvarende 60% stilling. Da får man utbetalt lønn fra arbeidsgiver for 60%
stilling og 40% dagpenger fra NAV.
Vi har sett på eksempelet knyttet til føring av timer i henhold til den prosentandel den
ansatte er permittert. Her fremgår følgende eksempel av brevet:
«Det betyr at det enkelte besetningsmedlem som eksempelvis er 40 % permittert skal
rapportere følgende ved innsending av meldekort:
• Uke 1 (7 dager): 37,5 timer, med 60 % arbeidstid= 22,5 timer (3 dager jobb med 7,5
timer og 2 dager med 0 timer)
• Uke 2 (7 dager): 37,5 timer, med 60 % arbeidstid = 22,5 timer (3 dager jobb med 7,5
timer og 2 dager med 0 timer).»
Det er etter vår oppfatning korrekt at meldekortene skal føres i henhold til den prosentandel
man er permittert fra sin stilling, slik at man skal føre timer tilsvarende den stillingsandel
man fremdeles utfører arbeid i.
På nav.no står følgende om føring av timer for de som jobber skift- eller turnusarbeid og de
som har prosentstillinger:
«Arbeidstakere i skift-/turnusarbeid
Dersom du arbeider skift/turnus, skal du føre opp gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid,
regnet som et snitt av hele skift/turnusperioden.
Ekstra arbeid i tillegg til turnusarbeidet føres i de uker arbeidet utføres.
Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid finner du ved å dele antall arbeidstimer totalt i
turnusperioden på antall uker i turnusperioden.
Den ukentlige arbeidstiden i din turnus kan beregnes som en prosentstilling dersom
din stilling angis i prosent.
For eksempel: En 50 prosent stilling beregnes til 18,75 timer i uken, uansett om fulltid
avviker fra 37,5 timer i uken.
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Dersom du kun er permittert i deler av din stilling, så skal du oppgi de resterende
arbeidede timene per uke på dine meldekort. Jobber du ut over permitteringsgraden,
må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
For eksempel:
 Ved 80 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør
20% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 20 %, må de ekstra timene
legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
 Ved 60 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør
40% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 40 %, må de ekstra timene
legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
 Ved 50 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør
50% på hvert meldekort. Jobber du mer enn 50 %, må de ekstra timene legges
til og oppgis på meldekortet i tillegg.
Timene fordeles jevnt per meldeperiode.
Prosentstillinger
Dersom du jobber i en fast prosentandel skal den omregnes til timer. 100 prosent
stilling utgjør som hovedregel 37,5 timer.»
Avslutningsvis fremgår det at selskapene på grunn av en kritisk likviditetssituasjon ikke
nødvendigvis vil være i stand til å forskuttere dagpenger dersom behandlingstiden i NAV
øker vesentlig som følge av økningen i antall dagpengesøknader. NAV forstår denne
bekymringen da det store antallet søknader om dagpenger medfører at
saksbehandlingstiden i NAV øker. Dette vil kunne avhjelpes ved at NAV nå har gjort det mulig
for både permitterte og arbeidsledige å søke om forskudd på dagpengene. Løsningen åpnes
den 30. mars og man regner med å kunne utbetale forskudd før påske.
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