Kjære PO-medlem. Kjære kollega!

19. mars 2020

Vi håper dere alle har det rimelig bra i disse merkelige dagene! Det er hyggelig og interessant å se all
kreativiteten som blomstrer i vår flotte kollegaflokk, kun en uke etter at regjeringen for alvor satte inn
tiltak og begrenset vår alminnelige aktivitet!
Samtidig opplever vi at det nå er mye usikkerhet rundt oss, også med tanke på menighetenes,
Ansgarskolens og Vegårtuns økonomi. Noen får inntektsgrunnlaget redusert på ulikt nivå, andre
bekymrer seg for gaveinntekter som konsekvens av menighetsmedlemmer som mister jobb i kortere
eller lengre tid.
Misjonskirken Norge sendte i går ut orientering til menighetene om hvordan de skal gå fram om de ser
behov for å permittere ansatte. Samtidig ba MKN menighetene vurdere dette opp mot behovet for
omsorgstjenester og «annerledes» arbeid.
Fra PO sendte vi følgende innspill i forkant av denne utsendelsen:
PO har forståelse for at arbeidsgiver kan komme i en krevende situasjon, og at virkemidler som
permittering må vurderes. Vi vil allikevel be arbeidsgiver tenke igjennom følgende momenter før
permittering iverksettes:
• Den permitterte SKAL ha rett på stillingen sin når «Corona-unntakstilstanden» er over og menighetene
skal starte sin ordinære aktivitet igjen
• Menighetenes behov for omsorgsoppgaver i alle aldre samt behovet for «annerledes arbeid» i denne
unntaksfasen bør vurderes og telle sterkt satt opp mot økonomi
• Begrunnelsen for permittering skal være bortfall av oppgaver. Andre kan ikke gå inn og gjøre
oppgaver for den permitterte
• Arbeidsgiver bes vurdere 50 % permittering fremfor full
• Dersom en medarbeider som skal permitteres har +timer eller overtidstimer til gode, utbetales disse nå
for å avhjelpe vedkommendes økonomi.
For de som ev. blir permittert vil PO være med og bidra i prosessen som ligger foran. Vi vil også minne
våre medlemmer om at dersom det er faglige vurderinger som bør tas, vil Krifa med sine jurister kunne
bistå og svare på spørsmål.
Vi håper få eller ingen ser seg nødt til å bruke permitteringsmuligheten. Men om det skjer, og du har
noen spørsmål i den forbindelse, så ikke nøl med å ta kontakt med oss eller Krifa!
Vi ber om velsignelse over oss alle, og ønsker dere alt godt!
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