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Brann- og redningsvesen med deltidspersonell - trekk i dagpenger  

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til brev 26. mars 2020 fra Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

 

DSB viser til at flere brann- og redningsvesen risikerer oppsigelser fra deltidspersonell, 

fordi ansettelsen i brann- og redningsvesenet kan føre til tap av dagpenger når de 

mister eller blir permittert fra sin hovedarbeidsgiver som følge av covid-19. Direktoratet 

ber derfor om en vurdering av muligheten for å gi deltidspersonell en særordning ved 

beregning av dagpenger.  

 

Det vil ikke bli gjort endringer i regelverket for dagpenger. Kommunene oppfordres 

derimot til, som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen, å betale 

deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som er permitterte eller blitt arbeidsledige 

fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som 

følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet. Kommunene vil kompenseres for 

merutgiftene til dette i forbindelse med den helhetlige kompensasjonen til kommunene 

for håndtering av covid-19-situasjonen.  

 

Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for 

urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter. Stortinget har 

allerede vedtatt å øke rammeoverføringer med 6,45 milliarder kroner. Stortinget har 

også bedt regjeringen redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i andre 

termin. For kommunene og fylkeskommunene samlet vil dette redusere utgiftene med i 
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størrelsesorden 2 milliarder kroner. Regjeringen vil komme med en samlet vurdering 

av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 

2020. 

 

JD gjør oppmerksom på at dagpenger avkortes på grunnlag av timer i arbeid, ikke på 

grunnlag av inntekt. Det fremgår av folketrygdloven § 4-13. Det betyr at 

inntektsøkningen ikke påvirker hvordan dagpengene blir avkortet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Martin Kjellsen 

avdelingsdirektør 

 

Vibeke Bildøy 

seniorrådgiver 
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