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Til Stortinget 

Bakgrunn 
Folketrygdloven § 4-10. Forlenget ventetid, første 

ledd bokstav a sier at det ytes dagpenger først etter en 
forlenget ventetid når medlemmet har sagt opp sin stil-
ling uten rimelig grunn. Forlenget ventetid løper fra det 
tidspunkt det er søkt om stønad, og fastsettes etter 
samme paragraf, andre ledd bokstav a, til tolv uker 
første gang forhold som nevnt i første ledd inntreffer. 

Verdens Gang hadde tirsdag 17. desember 2019 en 
reportasje om menneskehandel og manglende utbeta-
ling av lønn i flere uker til 35 personer, hvorav noen har 
måttet flytte på hemmelig adresse etter å ha stått fram 
med navn og bilde. Firmaet det gjelder, har til og med 
fått oppdrag for offentlig sektor. 

Ifølge Fair Play Bygg – Oslo og omegn er de persone-
ne dette gjelder, fanget i en felle som følge av bestem-
melsene i folketrygdloven. Dersom de selv tar initiativ 
til å bryte kontrakten, får de ikke dagpenger før etter 12 
uker, og så lenge de har arbeidskontrakt, får de ikke le-
dighetstrygd. 

Forslagsstillerne viser til bestemmelsen om at for-
lenget ventetid inntrer når vedkommende har sagt opp 
sin stilling uten rimelig grunn. Forslagsstillerne mener i 
utgangspunktet at det er en rimelig grunn til å si opp en 
«stilling» der man er offer for menneskehandel og mang-
lende utbetaling av lønn. Uttalelser fra leder av Fair Play 
Bygg – Oslo og omegn i nevnte artikkel kan tyde på at 
dette ikke er opplagt. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :  

Stortinget ber regjeringen omgående fremme for-
slag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om 
rett til dagpenger, § 4-10, eller i forskrift eller på annen 
måte tydeliggjøre at ofre for menneskehandel og 
arbeidslivskriminalitet er unntatt fra ventetidsbestem-
melsene i folketrygdens bestemmelser om rett til dag-
penger i § 4-10. 

18. desember 2019 

Rigmor Aasrud Arild Grande

Elise Bjørnebekk-Waagen Lise Christoffersen
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