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Svar på spørsmål om ugyldig fravær og trekk i introduksjonsstønaden
Vi viser til henvendelse på e-post 4. juli 2007 vedrørende trekk i introduksjonsstønaden ved
illegitimt fravær flere uker i strekk. Henvendelsen er en oppfølging av departementets
tolkningsuttalelse i svar til KS 16. desember 2004 vedrørende problemstillingen hvorvidt
deltakere i introduksjonsordningen med illegitimt fravær, som går over flere uker, skal trekkes
i introduksjonsstønaden kun for de ukedagene de skulle deltatt i kvalifiseringen, eller også for
helgedager. I departementets svar
16. desember 2004 tolkes introduksjonslovens bestemmelser til at deltaker ikke skal trekkes
for helgedager, og det henvises til sammenligningen med prinsippet i arbeidslivet ved for
eksempel permisjon uten lønn.
I henvendelsen 4. juli 2007 er KS ikke enig i at fravær fra introduksjonsordningen flere uker i
strekk kan sammenliknes med permisjon uten lønn, og det vises i den forbindelse bl.a. til Oslo
Kommunes tariffavtale (Dokument 25, 2006-2008) som i
§ 10.1.1 sier: ”Ulegitimert fravær dagen før eller dagen etter betalt fridag medfører tap av
lønnen for den forutgående eller den etterfølgende fridag. Ulegitimert fravær både dagen før
og dagen etter flere betalte fridager medfører tap av lønn for alle disse.”
KS ber på denne bakgrunn om at departementet vurderer problemstillingen om trekk i
introduksjonsstønaden ved illegitimt fravær flere uker i strekk på nytt.
Utgangspunktet for introduksjonsstønaden er at den ligger systemmessig nærmere
fastlønnsordningen enn de sosiale inntektsordningene som for eksempel økonomisk
sosialhjelp. Stønaden er lovfestet etter mønsteret fra hovedtariffavtalen i arbeidslivet, og det
sies uttrykkelig i lovens § 9 at stønaden per dag utgjør 1/30 av månedsstønaden.
§ 10 angir virkningene av illegitimt fravær, nemlig trekk i stønaden time for time, ev. dag for
dag. I rundskriv H-20/05 til loven, punkt 10 sies: ” summen av stønaden på månedsbasis
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deles på 30 for å finne satsen per dag”. Departementet opprettholder på denne bakgrunn
vurderingen om at en deltaker som har illegitimt fravær over flere uker, kun kan trekkes for de
ukedagene vedkommende skulle deltatt i kvalifisering og har vært fraværende, ikke for helger
og offentlige fridager. Departementet vurderer at det vil være i strid med prinsippene bak
loven å legge en særskilt tariffavtale til grunn når det gjelder spørsmålet om trekk ved fravær,
slik som for eksempel tariffavtalen for Oslo Kommune. I tillegg vurderer departementet at det
i eksempler som det KS viser til med illegitimt fravær flere uker i strekk, må gjøres en
vurdering av om lovens § 7 om stans kommer til anvendelse.
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