Funn fra survey blant permitterte medlemmer

10. juni 2020

Koronakrise juni 2020: Hvordan går det med de permitterte?
•

Formål: Kartlegge situasjonen her og nå for Fellesforbundets permitterte
medlemmer, framtidsutsikter og litt til

•

Medlemmer som er registrert som permitterte i Fellesforbundets
medlemsregister* fikk 29. mai tilsendt SMS med lenke til et digitalt
spørreskjema, med påminnelse 2. juni
•
•

9 012 permitterte medlemmer mottok SMS med lenke til spørreskjema
3 747 medlemmer svarte på hele eller deler av undersøkelsen (42 %)
• 2 584 svarte på alle spørsmålene (29 %).

*Permitterte medlemmer som er registrert med polsk som språk er ikke med i utvalget, de
deltar i en egen undersøkelse

Hvilken bransje jobber du i/var din siste jobb i?
Bransje

Prosent

Antall

Hotell, restaurant, catering

56

1 918

Industri

18

627

Flybransjen

8

257

Transport

7

227

Bilbransjen

3

106

Annet

8

263

Total

100

3 398

Er/var du ansatt i bemanningsbyrå? Prosent (N=3 177)

I hvor mange uker har du vært permittert/hvor mange uker har du mottatt
dagpenger (inkludert forskudd), i perioden etter 12. mars?

Prosent (N=2 989/2 677)

•

Dersom dagpengeordningen hadde fungert,
ville de oransje og blå søylene vært bortimot
like, eller vært bare svakt forskjøvet. Nå er det
det stort sprik.

•

63 % oppgir å ha vært permittert i 10 uker
eller mer, mens bare 10 % oppgir å ha fått
dagpenger i 10 uker eller mer.

•

Hver femte permittert har kun fått dagpenger
for 0-1 uke.

Antall uker de som har vært permittert i henholdsvis 6 uker
og 10 uker eller mer har mottatt dagpenger (inkludert forskudd).
Prosent (N=1 849)

•

Blant dem som har vært permittert i 10 uker,
har 15 prosent kun mottatt dagpenger for 0-1
uker. Dette gjelder for hele 38 prosent av dem
som har vært permitterte i 6 uker.

•

Halvparten av dem som har vært permittert i 10
uker har bare fått dagpenger for 4 uker eller
mindre.

•

Bare 15 prosent av dem som har vært permittert
i 6 eller 10 uker har fått dagpenger tilsvarende
ledighetsperioden.

Hvor lett eller vanskelig er det for deg «å få endene til å møtes» med inntekten
du så langt har hatt som permittert? Prosent (N=2 711)
•

Nær 7 av 10 oppgir at det er
vanskelig å få endene til å møtes.
19 prosent sier det er svært
vanskelig.

•

Andelen som oppgir at det er
svært vanskelig/vanskelig, er
høyest blant medlemmene i
hotell, restaurant, catering.

•

Alder gir lite utslag på hvor
vanskelig respondentene mener
sin økonomiske situasjon er.

Hva tror du om framtidsutsiktene for din bedrift og jobben du er
permittert fra? Prosent (N=2 670)
• Medlemmene i flybransjen er mest
pessimistiske; over en tredjedel tror det er svært
usikkert om de kommer tilbake i jobben, mens
37 prosent tror de vil være tilbake i løpet av
2020 (men etter 1. september).
• Totalt sett oppgir 18 prosent at de allerede er
tilbake i jobb, mens 20 prosent tror de vil være
tilbake innen 1. juli, og 24 prosent at de vil være
tilbake innen 1. september. 17 prosent er usikre
på om de kommer tilbake i jobben.

Oppsummering
✓

Det store flertallet av permitterte medlemmer i Fellesforbundet har ikke fått dagpengene de
har krav på

✓

7 av 10 sier det er svært vanskelig/vanskelig å få endene til å møtes med inntekten de så
langt har hatt som permittert

✓

18 prosent er allerede tilbake på jobb, mens 18 prosent tror de vil være tilbake innen 1. juli

✓

17 prosent er usikre på om de vil komme tilbake i jobben. Usikkerheten er størst blant
permitterte i flybransjen.

«Det er slitsomt i lengden å gå
permittert. Det har nok noe
med usikkerheten i
jobbsituasjonen å gjøre. Håper
vi snart er tilbake til
normalen.»

"Når kommer
utbetalingene for de 20
første dagene?"

"Fikk oppsigelsen for
to uker siden. Det er
blytungt å få høre at du
ikke kan gå på jobb
lenger når det er det
du ønsker og vil
sammen med
kollegaer men 2019 og
2020 har vært tøffe år
får mange får stå på
videre og prøve å
være positiv finne seg
en jobb igjen selv om
jeg tror det ikke blir
lett."

«Eg får ikkje dagpenger,
og veit også med ganske
god sikkerheit at eg ikkje
får jobbe der eg har jobba
igjen.»

Hele 1 056 respondenter skrev inn kommentarer i åpent
felt i spørreskjemaet. Her er et lite utvalg:

"Det ville vært hyggelig
om folk fikk penger
istedenfor ord om
hvordan man skal
utbetale de."

" Jeg har ikke mottatt noe
utbetaling fra NAV enda,
venter fremdeles."
"Felles dugnad. Årets
mest misbrukte ord."

"Gjenværende folk på jobb fikk
beskjed å "gire opp 300%"
grunnet arbeidsmengden, men
var visstnok svært vanskelig å
få oss permitterte tilbake på
jobb. Jeg måtte leve av
sparekontoen for å dekke
utgifter, siden utbetalinger fra
NAV har vært fraværende. For
å ikke gå for mye i minus, har
jeg sett meg nødt til å spise
hos familie i hele perioden."

"Bekymret over fremtiden i
vår bransje, mtp hvordan
det blir med
ansettelsesforhold og
arbeidstider,
stillingsprosent osv.
Regner med kraftig
nedbemanning fremover."

"Har vært permittert
siden 16.03 og enda
ikke fått svar på
vedtak. Fortvilende å
miste opptjening av
feriepenger i tiden jeg
er permittert.
Sommeren 2020 og
2021 kommer til å bli
tragisk for min familie.
Håper dette blir
kompensert igjen."

"Jeg håper LO kan
overbevise regjeringen
om at alle i reiseliv,
flybransjen kan få lov til
å være permittert i 52
uker sånn at man
unngår oppsigelser."

"Vanskelig å få
informasjon fra jobben.
Sitter å venter i mørket
føles det ut som. Føler
meg glemt."
"Jeg har ikke fått
lønnskompensasjon
og NAV trekker en
tredjedel av
dagpenger for å
tilbakebetale
forskuddet jeg har
mottatt i april."

«Håper alt blir bra»

"Alle ansatte er delvis
permittert, noe som fører til
enormt arbeidspress de få
timene på jobb samtidig som
det produseres mindre.
Lønnstilskudd til bedriftene for
å holde folk i arbeid ville i
mange tilfeller vært mye
bedre for både ansatt og
bedrift."

"NAV går meg på
nervan løs."

"Det har vært e svært
vanskelig tid
angående penger
osv. Og jeg har ikke
blitt fulgt opp av
arbeidsgiver/arbeidsplass siden jeg har
vært permittert, noe
jeg synes er veldig
trist. Ingen info eller
noenting."

«Har ikke fått ei
krone fra NAV»
«Føler meg dårlig
behandlet av staten,
NAV, og
arbeidsgiver. Som
ber oss søke
sosialhjelp.»

"Lønnskompensasjon,
hva faan!!!!!"

For mer informasjon, kontakt:
Line Eldring, leder samfunnspolitisk avdeling
line.eldring@fellesforbundet.no
Tel: 97 60 75 12

