Kompensatsioon välismaa pendeldajatele
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Valitsus kehtestab uue kompensatsiooni võõrtöötajatele, kes ei saa Norras
töötada rangete sisenemispiirangute tõttu. Ettepanek tähendab, et mõjutatud
töötajatele makstakse hüvitist pärast 29. jaanuari.
-Olukord on väga raske paljude välismaalaste jaoks, kes töötavad Norras ja elavad teistes
riikides. Alates piiri sulgemisest 29. jaanuaril ei ole neil olnud võimalust tööle tulla ja paljud
ei ole palka saanud. Nüüd teeme ettepaneku uue kompensatsiooni kohta, mis põhineb
haigushüvitise põhimõtetel, kuna see võimaldab skeemi suhteliselt kiiresti kehtestada," ütleb
peaminister Erna Solberg.
Peaministril oli teisipäeva hommikul telefonikõne Rootsi peaministri Stefan Löfveniga selle
kava kohta.
"Mul on hea meel, et oleme leidnud lahenduse, mis leevendab olukorda paljude Norras
töötavate rootslaste jaoks," ütleb Solberg.
EMÜ töötajad võivad saada hüvitist alates 29. jaanuarist
Uut hüvituskava kohaldatakse suletud piiridest mõjutatud EMÜs elavate pendeldajatele.
Kompensatsiooni kohaldatakse alates 29. jaanuarist, kui kehtestati sisenemiskeeld, ja see
kestab seni, kuni kohaldatakse töötajate sisenemiskeeldu.
- Paljud pendeldajad on välja teeninud endale Norras sots.süsteemis õigused. Kuna Norras
suureneb nakkuste arv, peame pikema aja jooksul arvestama rangete sisenemispiirangutega.
Seetõttu on oluline välja töötada kava, mis tagab elamiseks vajaliku sissetuleku, kui palka ei
saa." ütleb töö- ja sotsiaalminister Torbjørn Røe Isaksen.
Norras töötavatele ja Rootsi ja Soome piirialadel elavatele päevatöölistele anti võimalus
naasta tööle alates 1. märtsist range testimis- ja kontrollikorra alusel. Need nn
päevapendeldajad saavad hüvitist saamata jäänud palgatulu eest veebruaris.
Hüvitis katab 70 protsenti haigushüvitise arvestuse alusest
Valitsus teeb ettepaneku, et mõjutatud töötajad saaksid hüvitist 70 protsenti haigushüvitise
arvestusest alusest kuni 6G- ni. See tagab umbes sama hüvitise, mida töötajad saaksid
sundpuhkuse korral. Tööandja maksab hüvitise välja ja saab selle siis tagasi Navi kaudu.
Tööandjad, kes on otsustanud maksta välja töötasu enne kava kehtestamist, saavad samuti
toetust samas summas. Puhkusele läinud töötajad võivad saada hüvitist, kui nad on tööandjaga
kokku leppinud puhkuse tühistamises.
Valitsus saadab ettepaneku lähiajal parlamenti kinnitamiseks.
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