
Arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med Koronavirus  

Situasjonen med koronavirus reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. Noen er regulert i lov og 
avtaleverk, men den nye situasjonen som er oppstått reiser også spørsmål som ikke er direkte 
regulert. 

Nedenfor vil vi svare på ofte stilte spørsmål og hvordan ansatte og ledere i Troms og Finnmark 
fylkeskommune skal forholde seg til områder som ikke er direkte regulert. 

Det vil fortsatt komme endringer som følge av at myndighetene endrer sine råd til befolkningen og 
tilpasninger av lovverk. 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på nedenfor kan du sjekke KS sin «Ofte stilte spørsmål og 
svar» her: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/  

Sykepenger ved koronarelatert fravær 

Har arbeidstaker rett til sykepenger ved karantene?   

Svar: Arbeidstaker har rett til sykepenger ved karantene hvor det er pålagt av helsemyndighetene 
eller lege, med mindre arbeidstaker har mulighet for å jobbe hjemmefra. 

Troms og Finnmark fylkeskommune utbetaler også sykepenger ved karantene som skyldes 
kommunens lokale regler selv om slik karantene ikke gir rett til sykepenger etter folketrygdloven. 

Arbeidstakere kan nektes sykepenger ved karantene ved hjemkomst til Norge dersom de bryter 
nasjonale myndigheters reiseråd.  

Troms og Finnmark fylkeskommune lar ansatte benytte egenmelding ved karantene i inntil 16 dager.  

Ved registrering av fraværet må arbeidstaker benytte fraværskode «egenmelding koronarelatert» da 
dette har betydning for arbeidsgiverperioden.  

Totalt antall dager arbeidstaker kan benytte egenmelding i løpet av ett år er fortsatt 24 dager.  

Informasjon fra NAV i forbindelse med Koronaviruset: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-
person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav 

Hvor lenge kan arbeidstaker benytte egenmelding ved sykdom som skyldes koronavirus eller 
mistanke om koronavirus? 

Svar: Troms og Finnmark fylkeskommune lar arbeidstaker benytte egenmelding i 16 dager ved 
koronarelatert sykdom eller mistanke om korona. Totalt antall dager arbeidstaker kan benytte 
egenmelding i løpet av ett år er fortsatt 24 dager.  

Hvordan skal fravær på grunn av korona eller mistanke om korona registreres? 

Svar: Ved egenmelding som skyldes korona eller mistanke om korona skal det benyttes egen 
fraværskode med tittelen «egenmelding koronarelatert». Denne fraværskoden er nå opprettet både i 
Visma og i SATS. 

Grunnen til at det skilles mellom koronarelatert fravær og annet sykefravær er at 
arbeidsgiverperioden for koronarelatert sykefravær er 3 dager, mens den ved annet fravær er 16 
dager. 
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Har arbeidstaker rett til sykepenger ved smittefrykt, og hva dersom arbeidstaker er i 
risikogruppen? 

Svar: I utgangspunktet gir ikke smittefrykt rett til sykepenger. Dersom arbeidstaker er i risikogruppen 
skal arbeidsgiver forsøke å tilrettelegge for at arbeidstaker kan jobbe hjemmefra eller settes til andre 
oppgaver. Arbeidstaker i risikogruppen (se nedenfor) må fremlegge legeerklæring til nærmeste leder.  

NAV skriver på sine nettsider at en frisk arbeidstaker i risikogruppen ikke automatisk har rett til 
sykepenger for å unngå smitte. 

Link til Folkehelseinstituttet oversikt over hvem som er i 
risikogrupper:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ 

Omsorg for barn 

Har arbeidstaker rett på lønn ved fravær som skyldes stengt skole og barnehage? 

Svar: Arbeidstaker kan få omsorgspenger/sykt barn for dager hvor barnehagen eller skolen er stengt 
på grunn av Korona. Arbeidstaker må levere «egenmelding sykt barn» ved fravær som skyldes stengt 
skole eller barnehage. 

Informasjon fra NAV i forbindelse med Koronaviruset: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-
person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav 

20. mars vedtok Stortinget flere regelendringer som følge av koronavirus. Antall dager med 
omsorgspenger ble doblet som følge av stengte skoler og barnehager på grunn av Korona. I tillegg er 
det nå mulig for arbeidstaker å overføre dager med omsorgspenger til en annen omsorgsperson. De 
nye reglene gjelder ut kalenderåret 2020. 

Hvor lenge arbeidstaker totalt kan få omsorgspenger avhenger av hvilken rett arbeidstaker har til 
ytelsen etter folketrygdloven. Omsorgspenger tilsvarer full lønn som utbetales fra arbeidsgiver. 

Retten til omsorgspenger gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger er redusert til 3 dager per kalenderår som følge av 
koronasituasjonen. Dette innebærer at arbeidsgiver får refusjon fra NAV fra dag 4. 

Hva skjer dersom arbeidstaker kan jobbe hjemmefra samtidig som en har omsorg for barn? 

Svar: Arbeidstaker som kan jobbe hjemmefra trenger ikke benytte omsorgspenger men mottar 
ordinær lønn. 

Skal arbeidstaker ha omsorgspenger eller lønn dersom vedkommende jobber delvis hjemmefra 
samtidig som vedkommende har omsorg for barn? 

Svar: Arbeidstaker som kan jobbe halv dag hjemmefra registrerer en dag med omsorgspenger når 
vedkommende har hatt to halve dager hjemmefra. 

Har arbeidstaker rett til omsorgspenger/sykt barn dersom barn holdes hjemme på grunn av 
smittefrykt selv om barnehage og skole er åpen? 

Svar: Arbeidstaker har ikke rett til omsorgspenger/sykt barn dager dersom barnet er friskt og 
barnehage/skole er åpen.  
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Foreldre til barn med visse sykdommer eller tilstander kan likevel ha rett til omsorgspenger. Dersom 
barnet skal holdes hjemme fordi det har en tilstand som oppfyller slike vilkår kreves det at det 
fremlegges legeerklæring.  

Her kan du lese mer om hvilke sykdommer/tilstander hos barn som gir rett til omsorgspenger når 
barnehage/skole åpner:https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-
barnehager/er-det-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/barn-med-kroniske-
sykdommer?malgruppe=undefined  

Dersom barnet må holdes hjemme på grunn symptomer på luftveisinfeksjon vil arbeidstaker ha rett 
til å benytte omsorgspenger/sykt barn dager.  

Har arbeidstaker rett til omsorgspenger dersom barnehagen har redusert åpningstid? 

Svar: Arbeidstaker som ikke kan jobbe full dag fordi barnehagen har redusert åpningstid kan få 
omsorgspenger.  

Siden det ikke er mulig å registrere timefravær med omsorgspenger må arbeidstaker registrere en 
dag med omsorgspenger/sykt barn når timefraværet samlet tilsvarer en arbeidsdag.  

Når det gjelder antall dager arbeidstaker kan få omsorgspenger for vises det til punktet ovenfor om 
lønn ved fravær som skyldes ved stengt skole og barnehage. 

Yrkesskadeerstatning ved smitte på jobb 

Har arbeidstaker som blir smittet av koronavirus på jobb rett til yrkesskadeerstatning? 

Svar: Fra og med 1.mars 2020 gjelder nye regler for yrkesskadeerstatning. Koronasykdom med 
alvorlige komplikasjoner er tatt med i lovteksten, men er begrenset til noen yrkesgrupper. 

Det er noe uklart hvilke yrkesgrupper som omfattes per i dag. Det bør sjekkes nærmere ut hvilke 
kriterier som kreves for å havne i de brede gruppene uten spesifikke yrkesbenevnelser. Det vil 
forhåpentligvis komme en mer utfyllende liste over yrkesgrupper fra nasjonalt nivå. 

Det er laget en veileder for yrkesskadeerstatning dersom arbeidstaker blir smittet av koronavirus i 
jobben. 

https://tffk.hmshb.no/101318/veileder-vedrorende-yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte-for-
ansatte-i-troms-og-finnmark-fylkeskommune  

Ferier og reiser 

Kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker å reise på fritiden? 

Svar: Arbeidsgiver har i utgangspunktet liten mulighet til å sette begrensninger over hva arbeidstaker 
gjør på sin fritid. 

Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling forbys å reise 
utenlands. 

Avgjørende for om arbeidsgiver kan nekte også andre ansatte å reise utenlands eller innenlands vil 
være om en karantene i etterkant vil innebære at arbeidstaker ikke kan utføre sin jobb. Arbeidstaker 
som kan jobbe hjemmefra ved en karantene i etterkant av en fritidsreise skal ikke nektes slik reise. 
 
For noen arbeidstakere kan det være aktuelt å avtale avspasering eller ferie under slik karantene. 
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Leder avgjør om det er grunnlag for å nekte fritidsreise ut i fra momentene ovenfor. 
 
Kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger under karantene dersom arbeidstaker velger å reise til 
et sted som innebærer etterfølgende karantene? 
 
Svar: Arbeidstakere kan nektes sykepenger ved karantene ved hjemkomst dersom de bryter 
nasjonale myndigheters eller kommunens reiseråd.  
 
Har arbeidstaker rett å endre tidspunkt for ferie?  

Svar: Det er mange som har bestilt ferier og som nå ikke kan reise på grunn av reiseforbudet eller 
oppfordringen om å unngå fritidsreiser.  

Ferieloven gir ikke rett til flytting av planlagt ferie, men fylkeskommunen bør strekke seg langt for at 
arbeidstaker kan få utsette planlagt ferie til senere i ferieåret. Leder kan kun nekte utsettelse av feire 
dersom det foreligger saklig grunn. Slike forhold vil for eksempel være tilfeller hvor det er inngått 
avtale med vikar. 

Endring av avtalt ferie skal avtales med nærmeste leder. 

Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferie for ansatte? 

Svar: Arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf 
ferieloven § 6. Dette kan typisk være aktuelt hvis mange blir syke som følge av Korona.  

I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke eventuelle merkostnader den ansatte får på grunn av endring 
av ferie. 

Arbeid hjemmefra 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å arbeide hjemmefra? 

Svar: Ja, som et midlertidig tiltak kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å arbeide hjemmefra. 

I henhold til smittevernloven kan arbeidsgiver, dersom det er nødvendig for å forebygge en 
allmenfarlig smittsom sykdom blant annet stenge virksomheter som samler flere mennesker. 

Fylkeskommunen plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har derfor for å beskytte 
allmenheten og sine arbeidstakere bestemt at flest mulig skal arbeide hjemmefra i de tilfellene der 
det er mulig. Arbeid hjemmefra er også i samsvar med folkehelseinstituttets anbefalinger i den tiden 
vi er inne i nå.  

Dersom arbeidstaker har behov for å hente utstyr eller andre tilpasninger, skal dette avtales med 
nærmeste leder. 

Rett til permisjon for arbeid for annen arbeidsgiver innenfor samfunnskritiske områder 

Har arbeidstaker rett til permisjon ved deltakelse i beredskapstjeneste i forbindelse med Korona? 

Svar: I henhold til permisjonsreglementet for Troms og Finnmark fylkeskommune gis det permisjon 
med lønn ved uttrykning til redningsaksjoner, for å hjelpe nødstilte og berging av samfunnsverdier.  

Dersom arbeidstaker er i lønnet beredskapsstilling skal godtgjøringen trekkes i fra lønnen for aktuelle 
tidsrommet.  



Har arbeidstaker rett til permisjon for å arbeide hos annen arbeidsgiver innenfor samfunnskritiske 
områder? 

Svar: Troms og Finnmark fylkeskommune vil innvilge hel eller delvis permisjon uten lønn for 
arbeidstaker som ønsker å arbeide innenfor samfunnskritiske områder hos annen arbeidsgiver under 
utbruddet av Korona.  
Permisjon kan kun nektes dersom fylkeskommunen er avhengig av arbeidstaker for å løse sine 
oppgaver/tjenesteyting. Arbeidstaker søker om slik permisjon til nærmeste leder. 

Dersom fastlønn/grunnlønn hos annen arbeidsgiver er lavere enn lønnen arbeidstaker har i 
fylkeskommunen dekkes differansen i lønn av fylkeskommunen. Eventuell overtidsbetaling eller 
tillegg for ubekvem arbeidstid regnes ikke med i beregning av grunnlønn. 

Helsepersonell som ønsker å melde seg til disposisjon kan registrere seg på helsedirektoratet sin 
nettside. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/okt-behov-for-
helsepersonell-under-koronavirusutbruddet 

Annet personell som ønsker å bidra innenfor samfunnskritiske områder må ta kontakt med aktuell 
arbeidsgiver. 

Kan arbeidstaker ta arbeid hos annen arbeidsgiver innenfor samfunnskritiske områder i 
kombinasjon med stilling i fylkeskommunen? 

Fylkeskommunen vil godkjenne at arbeidstaker tar bistilling innenfor samfunnskritiske områder som 
er mulig å kombinere med stilling i fylkeskommunen ut i fra kapasitetshensyn. Dersom arbeidstaker 
har 100% stilling i fylkeskommunen vil vedkommende for eksempel kunne ta helgestilling eller ta 
ekstravakter hos annen arbeidsgiver.  

I slike tilfeller skal arbeidstaker søke om godkjenning av bierverv til nærmeste leder. 

Helsepersonell som ønsker å melde seg til disposisjon kan registrere seg på helsedirektoratet sin 
nettside nedenfor. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/okt-behov-for-
helsepersonell-under-koronavirusutbruddet 

Annet personell som ønsker å bidra innenfor samfunnskritiske områder må ta kontakt med aktuell 
arbeidsgiver. 

Andre spørsmål 

Kan det bli aktuelt for fylkeskommunen å permittere ansatte? 

Svar: Det er ikke aktuelt for Troms og Finnmark fylkeskommune å permittere ansatte på nåværende 
tidspunkt. 

De som ikke kan jobbe hjemmefra kan fritas for arbeidsplikt inntil videre dersom det ikke er mulighet 
for andre arbeidsoppgaver. Dersom arbeidstaker blir fritatt fra arbeidsplikt utbetales ordinær lønn. 

Det er arbeidsgiver som definerer hvilke ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra og hvem 
som skal fritas for arbeidsplikt. 

Hva skjer med årets lønnsoppgjør? 
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Svar: Det er besluttet at årets lønnsoppgjør utsettes til høsten 2020. 

 

 


