
Arbeidstakere i fylkeskommunen som kan bistå innenfor samfunnskritiske 
områder under koronautbruddet 

Beredskapsledelsen i fylkeskommunen ber lederne om å kartlegge om de har arbeidstakere som kan 
stilles til disposisjon innenfor samfunnskritiske områder.  

Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å jobbe for annen arbeidsgiver men kan gå i dialog med 
aktuelle arbeidstakere og oppfordre på det sterkeste til å melde seg til disposisjon.  

Kommunene og sykehusene vil ha behov for mange ulike yrkesgrupper, ikke bare helsepersonell. 
Ifølge fylkesmannen er det relevant å kartlegge alt personell som kan tenkes frigjort, da situasjonen 
vil kreve mange andre grupper utenom helsepersonell. 

Arbeidstaker som ønsker å stille seg til disposisjon for annen arbeidsgiver må selv ta kontakt med 
kommunen, eventuelt sykehus eller andre som måtte ha behov for arbeidskraft. 

Arbeidstaker som ønsker permisjon for å arbeide hos annen arbeidsgiver innenfor 
samfunnskritiske områder 
 
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. 

Arbeidstaker som ønsker å 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. 

Endringer 

Det kan komme endringer i ovenstående ved reguleringer og tiltak fra nasjonale myndigheter. 

 


