
NORSKO – situace s ohledem na COVID-19 
Nová krize změří vliv odborů 
 
Všechny politické strany v parlamentu se dohodly na lepší regulaci dočasného propouštění. 
Pracovníci, kteří jsou v rámci příslušného systému veřejné podpory („povolování“), pobírají 
dávky v nezaměstnanosti, ale udržují si spojení se svými společnostmi. Toto schéma 
se vztahuje pouze na společnosti v krizi z důvodu sníženého prodeje a aktivit. 
 
Přijatá vylepšení zajistí, aby si zaměstnanci udrželi plnou mzdu po dobu prvních 20 dnů. Jejich 
zaměstnavatelé budou muset platit pouze první dva dny jejich platů, zatímco stát uhradí 
zbytek za dalších 18 dní. Všichni zaměstnanci obdrží za první čtyři týdny propuštění plné 
odměny s horní hranicí 600 000 NOK ročně (60 000 EUR běžným směnným kurzem). 
 
Později, pokud Covid-19 neskončí a uzavírání bude pokračovat, dostanou propuštění 
pracovníci 80% své mzdy až do výše 300 000 NOK ročně a 62,4% zbývající částky do 600 000 
NOK. Tato opatření uspokojila požadavky levicových opozičních stran, požadujících lepší 
„sociální přístup“, než navrhovala konzervativní vláda. Zajistí, aby pro pracovníky s nízkými 
příjmy nebyly důsledky nejtěžší. 
 
Výdělek nad 600 000 NOK ročně nebude kompenzován, ale stát pokryje větší procento 
nemocenské. Zaměstnavatelé budou muset pokrýt pouze první tři dny, zbytek převezme stát. 
 
Minimální příjem, který je nutný pro získání nároku na zaměstnanecké dávky, se za posledních 
dvanáct měsíců snížil o polovinu na 75 000 NOK. Učňům, kteří ztratili zaměstnání kvůli Covid-
19, bude zajištěna jejich odměna. 
 
Jedině majitelé a pracovníci na volné noze, z nichž mnozí viděli, že jejich příjem přes noc zmizel, 
budou nyní mít nárok na nemocenské placené státem financované po čtvrtém dni, nikoli po 
šestnáctém dni, a mohou požádat o ekvivalent dávek v nezaměstnanosti ve výši 80 procent 
jejich průměrného výdělku za poslední tři roky, tzn. až 600 000 NOK. 
 
Norská vláda vyčlení nejméně 100 miliard NOK v oblasti úvěrových záruk, úvěrových řadách 
a dalších možnostech podpory pro zasažená odvětví. 
 
Největší odborová konfederace (LO) a její členské organizace ve výrobním sektoru vyjádřily 
spokojenost se zlepšením. Většina jejich členů nemá možnost přejít na práci z domova. V této 
mimořádné situaci je nezbytné vyhnout se dopadům na nejchudší pracovníky. 
 
Dne 10. března 2020 zahájil Fellesforbundet, největší odborový svaz soukromého sektoru a 
jeho zaměstnavatelský protějšek, Norský průmysl, kolektivní vyjednávání v kovosektoru na 
základě zavedeného modelu. Po třech dnech rozhovorů se strany dohodly na zastavení 
vyjednávání kvůli propuknutí Covid-19. Všechny stávající kolektivní smlouvy byly prodlouženy 
do 21. srpna 2020. Vyjednávání v rámci daného mandátu bude pokračovat dne 3. srpna 2020, 
pokud nebude přijato jiné rozhodnutí. 


