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Innledning 

 

Ringsakersamfunnet og resten av verden befinner seg akkurat nå i en spesiell og 

vanskelig situasjon, og det er iverksatt svært omfattende tiltak for å begrense smitten 

av koronaviruset. Mange av tiltakene får direkte eller indirekte konsekvenser for de 

ansatte i Ringsaker kommune. Noen av dere opplever at arbeidsplassen er stengt, mens 

andre opplever et arbeidspress som krever at de er på jobben det meste av døgnet. 

 

Selv om hverdagen er snudd på hodet for de fleste av oss, så skal kommunen fortsatt 

levere tjenester til befolkningen. Og det gjøres! 

 

Vi er imponert over og takknemlige for den innsatsviljen og omstillingsevnen vi så lang 

har opplevd blant våre ansatte og ledere. Situasjonen vi står i er ekstraordinær, noe 

som også vil kreve tiltak og omstillingsevne utover hva vi har opplevd tidligere. 

Sammen med tillitsvalgte søker vi å komme frem til gode løsninger for våre ansatte. 

 

Dette notatet inneholder informasjon om hvordan situasjonen vi står i vil påvirke din 

arbeidshverdag.

 
1.0 Generelle føringer

 

Føringene i dette dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av den kunnskap vi har pr nå. 

Det vil kunne komme endringer på kort varsel. 

 

Våre ansatte oppfordres til å holde seg oppdaterte på kommunens nettside og på 

hjemmesidene til fhi.no (Folkehelseinstituttet) og helsenorge.no 

 
1.1 Karantene 

 

Ringsaker kommune ber om at ansatte forholder seg til statlige regler om karantene 

og isolasjon. Dersom arbeidets karakter gjør det mulig skal du jobbe hjemmefra. 

Dette avtales med nærmeste leder. 

 
1.2 Sykemeldinger og egenmeldinger 

 
I utgangspunktet gjelder samme bestemmelser i Folketrygdloven og Hovedavtalen når 

det gjelder rett til sykepenger og bruk av egenmelding. Unntaket nå i denne perioden 

er at myndighetene oppfordrer til bruk av egenmeldinger i hele arbeidsgiverperioden 

(16 dager), ved for eksempel karantene. Det oppfordres til god dialog mellom 



 

 

arbeidstaker og arbeidsgiver, og fleksibilitet i bruk av egenmeldinger utover 8 

sammenhengende dager der det er nødvendig. Maksimalt 24 egenmeldingsdager pr 

kalenderår er fortsatt gjeldende ramme. 

 

Egenmelding kan benyttes dersom arbeidstaker som etter oppfordring fra 

helsemyndighetene er hjemme med forkjølelsessymptomer, og som holder seg 

hjemme 2 dager etter symptomfrihet. Unntaket er dersom symptomene ikke fører til 

arbeidsuførhet og arbeidsgiver kan tilrettelegge for hjemmekontorløsning. 

 

Arbeidstakere som på eget initiativ velger å holde seg hjemme, og som ikke selv er 

smittet eller antas å være smittet av koronaviruset etter vurdering fra lege, har ikke rett 

til sykepenger eller rett til å benytte egenmelding. 

 

Dersom arbeidstaker ikke har egenmeldingsrett kan fastlege kontaktes for 

sykemelding. 

 

Dersom arbeidstaker ikke har sykepengerettigheter, men har vært tilbake i sin hele 

sin opprinnelige stilling i 16 dager, har vedkommende egenmeldingsrett i 

arbeidsgiverperioden. 

 

Dersom arbeidstaker ikke har sykepengerettigheter eller egenmeldingsrettigheter må 

det i dialog med arbeidsgiver gis mulighet for avspasering, avvikling av ferie, bruk av 

velferdspermisjon eller permisjon uten lønn. 

 

Arbeidstaker har ikke rett til sykemelding fordi andre i husstanden er satt i karantene, 

men du kan ha rett til å bruke omsorgsdager dersom barnepasser er syk. 

 

Flere opplysninger om tema: 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-

og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon 

 
1.3 Restriksjoner for reise, transport og nærkontakt med andre 

 

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling, 

forbys å reise til utlandet (tjenestereiser og privatreiser).  

 

Vi anbefaler helsepersonell å begrense reiser med tog, buss og fly til det strengt 

nødvendige. 

 

Følgende gjelder for alle ansatte, også de som ikke er helsepersonell: 

 Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt 

nødvendig.  

 Unngå reiser innenlands som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig 

transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, 

unngå nærkontakt med andre. 

 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon


 

 

Ringsaker kommune henstiller på det sterkeste de ansatte om å følge anbefalingene 

knyttet til reise. Oppdaterte anbefalinger knyttet til reise finner du her: 

https://helsenorge.no/koronavirus/reise 

 

Ansatte som ikke følger henstillingen og som må i karantene som følge av dette, og som 

ikke tilfredsstiller vilkårene for å motta sykepenger, må ta høyde for å bruke ferie-, 

fleksitid eller ulønnet permisjon i karantenetiden. 

 
1.4 Møter

 

Som hovedregel skal vi gjennomføre møter via videooverføring, telefonmøter eller 

andre digitale løsninger, når det er mulig. Antall fysiske møter og antall møtedeltakere 

begrenses til det nødvendige. 

 
1.5 Hjemmekontor 

 
Ringsaker kommune vil legge til rette for å redusere smitte ved bruk av hjemmekontor, 

når arbeidets karakter gjør det mulig. Dette skal avtales med nærmeste leder.  

 

For ansatte som må få installert hjemmekontorløsning på sin PC eller trenger låne-PC, 

for å kunne jobbe hjemmefra, så vil det bli gjort en prioritering. 

 
1.6 Ansatte i virksomheter som er stengt

 

Ansatte uten mulighet for hjemmekontor og uten konkrete oppdrag på arbeidsplassen, 

skal forholde seg til de beskjeder som er gitt av leder. Den ansatte må være forberedt 

på kort varsel å kunne få andre oppdrag i egen eller i andre virksomheter. 

 

For ansatte som møter på jobb så må den enkelte ansatte i samarbeid med leder 

organisere arbeidet slik at hensynet til smittevern blir ivaretatt.  

 

Arbeidsgiver kan, som en følge av den ekstraordinære situasjonen, pålegge endrede 

arbeidsoppgaver. Nærmere informasjon kommer etter drøfting med tillitsvalgte. 

 
1.7 Ansatte som har barn i barnehage og skole 

 

At myndighetene stenger barnehage og skole gir ikke fritak fra arbeidsplikt, og de 

ansatte må møte på jobb som vanlig. 

 

Ansatte som får utfordringer på grunn av små barn i barnehage og i småskoletrinnet, 

har rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager) for å være hjemme med barn når skoler 

https://helsenorge.no/koronavirus/reise


 

 

og barnehager stenger. Den ansatte kan også benytte seg av fleksitid og/eller ferie, og 

søke om velferdspermisjon. 

 

En utvidelse av antall dager foreldre kan være hjemme er til vurdering. Oppdatert 

informasjon kommer på nav.no 

 

Ansatte som har mulighet til å utføre arbeidsoppgaver hjemmefra, kan gjøre avtale om 

hjemmekontor. 

 

For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, kan arbeidsgiver 

likevel vurdere å tilrettelegge for fleksible løsninger, herunder muligheten for 

hjemmekontor og velferdspermisjon. 

 
1.8 Ansatte som er avgjørende for beredskapen

 

Kommunen plikter å sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og 

omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette 

skal være ivaretatt med virkning fra mandag 15.3.2020. 

 

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når 

barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

 

Dette gjelder ikke for alle som jobber innenfor disse områdene. Det er et vilkår at du 

ikke kan ordne barnepass på annen måte. Du må også kontakte egen leder for å få 

bekreftet at du innehar har en særlig samfunnskritisk funksjon for kommunen. 

 
1.9 Pålagt overtid og forskjøvet arbeidstid

 

Når arbeidsgiver endrer arbeidstid, får arbeidstaker betalt for forskjøvet arbeidstid. 

 

Ved omdisponering for kortere tid enn 6 uker kan ikke arbeidsgiver gjøre endringer i 

utbetaling av tillegg til ansatte som arbeider i turnus. Ved flere kvelds- og nattevakter 

og lørdags- og søndagsvakter i avviksperioden, utbetales differansen i forhold til det 

beregnede faste tillegget. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 

6 uker, skal fast tilleggslønn beregnes på nytt. 

 

Endringer i turnus er krevende, og kommunen vil forsøke å unngå dette, men i stedet 

benytte seg av virkemidler som er beskrevet under. 

 

Pålegg/beordring om overtid 

Dersom det foreligger "særlig og tidsavgrenset behov", kan arbeidsgiver pålegge 

arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid. Eksempler kan være 

fravær av andre arbeidstakere på grunn av karantene, hvor det ikke er mulig å få tak i 



 

 

vikar eller stedfortreder. Fravær på grunn av koronasmitte/-karantene medfører lovlig 

bruk av overtid, på lik linje med andre uforutsette hendelser. 

 

Antall timer den ansatte kan jobbe overtid 

Ansatte i Ringsaker kommune har ulik arbeidstid. Eksempelvis kan en ansatt ha 

arbeidstid på 37,5 timer pr. uke, og vil få utbetalt overtid når 37,5 timer passeres. I 

henhold til loven begynner en ikke å telle overtidstimer den ansatte lovlig kan jobbe 

pr. uke, før du passerer 40 timer i uka. 

 

Avtale om dispensasjon fra hovedregel i arbeidsmiljøloven 

I henhold til arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig avtale 

overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid 

ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke 

overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Dette er drøftet og avtale med de 

tillitsvalgte 17.3.2020. 

 

Det er videre avtalt med tillitsvalgt at samlet arbeidstid kan være inntil 16 timer og at 

både ukentlig og daglig hviletid kan reduseres. 

 
1.10 Omdisponering av arbeidstakere

 

Arbeidsgivers styringsrett betyr at Ringsaker kommune har anledning til å ta 

beslutninger vedrørende blant annet: 

 utføring, prioritering og fordeling av arbeidsoppgaver 

 endringer i arbeidssted og oppmøtested 

 

Dette gjelder når det ikke bryter veldig med arbeidsoppgavene i din opprinnelige 

stilling. Dersom vi må gjøre omdisponeringer som innebærer svært endrede 

arbeidsoppgaver, vil vi i første omgang prøve å løse dette gjennom frivillig avtale med 

den enkelte leder. 

 

Helsepersonell kan bli omdisponert for å håndtere koronapandemien på en 

forsvarlig måte. 

 
1.11 Pålegg om uttak av ferie og avspasering

 

Arbeidsgiver vil i kraft av styringsretten og i den spesielle situasjonen vi står overfor, 

kunne pålegge den ansatte å ta ut opparbeidet fleksitid og ferietid som ikke knytter seg 

til hovedferien. 

 

Ferie som er avtalt før 12.3.2020 avvikles som planlagt, med mindre arbeidsgiver 

inndrar ferien. Ev. inndragning av ferie vil i første omgang kun gjelde helsepersonell. 

 

 



 

 

 
1.12 Permittering

 

Det pr dags dato uklart om og eventuelt i hvilket omfang det kan bli aktuelt med 

permitteringer. Kommunen vil så langt det er mulig, og sammen med tillitsvalgte, 

jobbe aktivt med å finne løsninger som reduserer behov for å gå til dette skrittet, 

herunder utføring av andre arbeidsoppgaver, uttak av ferie, avspasering mv. 

 

 


