
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 spørsmål som ikke er direkte regulert. 

Nedenfor vil vi svare på hvordan ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune skal forholde seg til 
områder som ikke er direkte regulert av lov og avtaleverk. 

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

Har arbeidstaker rett til sykepenger ved karantene?   

Svar: For å få sykepenger må man bruke egenmelding eller ha sykemelding fra lege.  

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

Dersom en ansatt isolerer seg av frykt for Korona uten at dette er vurdert nødvendig av lege, vil det 
ikke oppstå sykepengerettigheter.   

Alle situasjoner hvor man er pålagt karantene eller legen nedlegger forbud mot at arbeidstaker 
utfører arbeid på grunn av smittefare, vil gi rett på sykepenger med mindre arbeidstaker har 
mulighet for å jobbe hjemmefra. 

Troms og Finnmark fylkeskommune lar ansatte i karantene benytte egenmelding i 14 dager.  

Dersom arbeidstaker kan jobbe hjemmefra vil ikke egenmelding/sykemelding være nødvendig eller 
mulig å benytte. 

Har arbeidstaker rett til lønn eller sykepenger ved fravær som skyldes stengt skole og barnehage? 

Svar: Arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av 
Koronaviruset. 

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

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer som følge av koronavirus. Antall dager med 
omsorgspenger ble doblet som følge av stengte skoler og barnehager på grunn av Koronavirus.  

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. 

Omsorgspenger er noe arbeidstaker automatisk har krav på, og en trenger derfor ikke søke om 
omsorgspenger.  

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. 
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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 skal 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. 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å arbeide hjemmefra? 

Svar: Ansatte som har mulighet til det ut i fra arbeidsutførelsen skal som utgangspunkt jobbe 
hjemmefra.  

Det vil i utgangspunktet ikke være mulig for arbeidstaker å motsette seg en midlertidig ordning med 
arbeid hjemmefra, men det kan tenkes unntak. For at arbeid hjemmefra skal være forsvarlig må 
fasiliteter hjemme være tilfredsstillende.  

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 innenfor samfunnskritiske områder? 

Svar: Det kan komme reguleringer fra myndighetene når det gjelder spørsmålet.  

Troms og Finnmark fylkeskommune vil uavhengig av slike reguleringer innvilge permisjon dersom 
arbeidstaker i en periode ønsker å arbeide innenfor samfunnskritiske områder hos annen 
arbeidsgiver under utbruddet av Korona.  

Det kan være aktuelt med hel eller delvis permisjon fra stilling i fylkeskommunen i slike tilfeller. Det 
utbetales ikke lønn fra fylkeskommunen under slik permisjon. 

Arbeidstaker søker om slik permisjon til nærmeste leder. 

Har arbeidstaker mulighet til å ta annet arbeid samtidig som en opprettholder sin stilling i 
fylkeskommunen? 

Fylkeskommunen vil godkjenne at arbeidstaker tar bierverv 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. 

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? 

Svar: Det er besluttet at årets lønnsoppgjør også i kommunal sektor utsettes. 

 

 


