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Felles brev fra Fellesforbundet og Norsk Industri
INDUSTRIENS BEHOV FOR YTTERLIGERE TILTAK OG KOMPENSASJON
Fellesforbundet og Norsk Industri ønsker NY dialog med myndighetene om de
utfordringer og konsekvenser de skjerpede smittevernsti/takene grunnet covid-19 gir
ved bruk av utenlandske arbeidstakere i skips- og verftsindustrien og i
petroleumsrelatert leverandørindustri.
Organisasjonene anerkjenner at det økte smittetrykket i Norge medfører behov for
skjerpede bestemmelser i Covid-19 forskriften.
Norsk Industri og Fellesforbundet ser imidlertid behov for å fortsatt finne gode,
omforente løsninger for å kunne benytte utenlandske arbeidstakere når bedriftene
har behov for arbeidskraften og som sikrer aktivitet, inntekter og inngåtte
kontraktsforpliktelser.
Innenfor de rammer som myndighetene mener er nødvendige for å hindre
spredning av Covid-19 bør det legges til rette for næringene kan opprettholde mest
mulig normal aktivitet.
Partene er fortsatt bekymret for de økte kostnader og tapte inntekter for bedrifter
og ansatte som følger av virusutbruddet. Det bes om dialog for å få på plass
tiltakspakker som treffer disse næringenes spesielle behov.
De nasjonale føringene for smittevernstiltak grunnet utbruddet av Covid-19 må
etterleves. Det er viktig at bedrifter og ansatte samvittighetsfullt overholder to
ukers karanteneplikt ved ankomst til Norge fra utlandet samt øvrige tiltak som
avstands- og hygienekrav. Industribedriftene har påtatt seg betydelige økonomiske
kostnader grunnet smittetesting, logistikk grunnet transport m.m.
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Det informeres om at Fellesforbundet og Norsk Industri er i dialog for å legge til
rette for innarbeidingsordninger som gir lengre arbeidsperioder i Norge, med
senere avspasering hjemme. I lys av dagens reiserestriksjoner vil det igjen være
behov for midlertidig og situasjonsbetinget omlegging av arbeidstidsordninger for å
begrense bl.a. importsmitte fra utlandet og gjentatte karantenepåbud i Norge. En
følge vil bli lengre sammenhengende opphold på arbeidsstedet. Fritid under
karanteneopphold og i arbeidsperioden må tilrettelegges slik at HMS og trivsel
ivaretas.
Arbeidstakernes rett til sykepenger ved offentlig fastsatt karantenepåbud må sikres.
Arbeidstakere som er medlem av folketrygden, kan ha rett på sykepenger dersom
de ikke kan utføre arbeid i karantenetida. Det kan brukes egenmelding og
arbeidsgiver skal forskuttere sykelønn. Arbeidsgiver har krav på refusjon av
sykepenger fra dag 4 hvis fraværet skyldes covid-19 viruset eller pålagt karantene.
Partene ber om at refusjonsordningen videreføres også etter 31.12.2020.
Partene finner grunn til å presisere at utenlandske arbeidstakere er en integrert og
nødvendig del av samlet arbeidskraft i disse næringene. De utenlandske
arbeidstakerne er et viktig supplement og tilleggsressurs til norske fagarbeidere og
tilgangen til disse ressursene er i mange tilfeller avgjørende for at norske
leverandører og verft skal være konkurransedyktige. I øyeblikket, hvor det er stor
usikkerhet på tilgang og kostnad for på disse ressursene, er flere selskaper nølende
og svært usikre på om de tar risikoen på å gi tilbud på nye prosjekter. Denne
situasjonen og utviklingen kan være kritisk også for sysselsettingen av norske
arbeidstakere i tiden fremover.
Organisasjonen avslutter denne henvendelsen med en kort oppsummering av
industriens umiddelbare behov:
•

Videreføring av refusjon av sykepenger fra dag 4 grunnet covid-19, også
etter 31.12.2020.
• Dekning av merkostnader knyttet til både smittevernstesting og
karanteneavvikling samt sikring av sykepengerettigheter til ansatte ved
myndighetspålagt karanteneavvikling.
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