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Ledighet og forskudd på dagpenger



// NAV

12 anmodningsvedtak

1

2 og 3

4

5

6

7 og 8

Lønnskompensasjonsordning ved permittering
Staten overtar 18 dager fra arbeidsgiverperioden, 09.juni.

Regelverksendringer for dagpenger
Økt beløp og redusert inntektskrav, 30.mars.

Dagpenger for lærlinger 
Ny ordning som gir lærlinger inntektssikring, 10.mai.

Endring i arbeidsgiverperiode for sykepenger
Ny manuell løsning 07.april og automatisert løsning 20.april.

Sykepenger for næringsdrivende og frilansere
Ny løsning 01.april.

Omsorgspenger, doblet ordning og redusert arbeidsgiverperiode
Ny manuell løsning 30.mars og automatisert løsning 11.april.

9

10

11

12

ekstra

ekstra

Omsorgspenger for næringsdrivende
Ny løsning 30.mars.

Inntektssikring næringsdrivende og selvstendige 
Ny løsning som kompenserer inntektsbortfall, 04.mai.

Aktivitetskrav stilt i bero
Rutineendring gjennomført 20.mars.

Forlengelse av perioden for tidsavgrensede ytelser (bl.a. AAP)
Regelendring gjennomført 23.mars.

Utvide Digisos – digital sosialhjelp til nesten alle kommuner
Sikret forenklet behandling i samarbeid med KS og fylkeskommuner.

Forskuddsløsning for utbetaling av dagpenger
Ny løsning som ble ferdigstilt i løpet av 4 dager, 30.mars.

20. Mars, Stortinget vedtar midlertidige endringer i lover og forskrifter til håndtering av Covid-19, NAV får ansvar for 12 anmodningsvedtak.



// NAV

Nye inntekssikringsordninger
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Organisering i team – «militær kommandostruktur»

• Beredskapsledelse

• Team Regelverk
• Team Kommunikasjon
• Team Digital
• Team Bemanning
• Team NAV-kontor

• Nesten alt arbeid skjedde fra hjemmekontor
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Det som kunne automatiseres gikk bra

• Store utfordringer med dagpenger – manuell behandling

• Fremdeles mye opprydningsarbeid knyttet til 
• Feilutbetalinger
• Svindel
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After Covid-19 resulted in the highest unemployment ever, 
Norway now has a very tight labour market with low 
unemployment and a large demand from employers

2,7%
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