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Spørsmål og svar til ansatte ifb. koronaviruset 
Norge befinner seg akkurat nå i en spesiell og vanskelig situasjon, og det er iverksatt 
omfattende tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. Mange av tiltakene får direkte 
eller indirekte konsekvenser for ansatte i Ringsaker kommune. Vi har derfor samlet en del 
spørsmål og svar som forhåpentligvis kan besvare noe av det du lurer på. 
 
 

Spørsmål ifb. sykefravær, karantene og syke barn 
 
Spørsmål: Skal arbeidstaker ha lønn dersom vedkommende må være hjemme med barn 
fordi barnehage eller skole stenges? 
 
Svar: Nav skriver på sine sider oppdatert 12. mars: «Du kan bruke omsorgspenger hvis 
barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Ved stenging av barnehage eller 
skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger 
avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du 
for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk 
syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager. 
 
Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har 
utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.» 
 
Kilde: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-
behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-5 
 
For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for 
omsorgspenger ikke være oppfylte. Dersom det foreligger et særskilt behov for at 
arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for 
fleksible løsninger. 
 
 
Spørsmål: Kan arbeidstaker nekte hjemmekontor når vedkommende er i karantene, men 
ikke mottar sykepenger? 
 
Svar: Hvis arbeidsgiver pålegger en ansatt å holde seg borte fra arbeidsplassen fordi 
arbeidsgiver mener vedkommende kan være smittet, vil dette i utgangspunktet ligge 
innenfor styringsretten ettersom det vil foreligge saklig grunn av hensyn til smittevern. 
Arbeidsgiver har imidlertid lønnsplikt i et slikt tilfelle. Arbeidsgiver kan i en slik situasjon 
pålegge hjemmekontor slik at arbeid så langt mulig utføres hjemmefra. 
 
 
Spørsmål: Har arbeidstaker rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden ved mistanke om 
koronasmitte? 
 
Svar: Arbeidstaker som er eller antas å være bærer av koronaviruset, kan ha rett til 
sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 første ledd. Regjeringen oppfordrer nå arbeidsgivere 
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til å akseptere egenmelding som dokumentasjon for fraværet for å avlaste fastlegene og 
legevaktslegene. Arbeidstaker vil således også ha rett til sykepenger dersom vedkommende 
ikke kan jobbe begrunnet mistanke om virus dersom de øvrige vilkår for sykepenger også er 
oppfylt. I og med at karanteneperioden er 14 dager vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger 
for alle dagene som faller i arbeidsgiverperioden. Det er ingen endring i reglene om 
arbeidsgiverperioder som følge av viruset. 
 
Spørsmål: Dersom arbeidstaker blir satt i karantene kan en bruke egenmelding da? 
 
Svar: Ansatte som er satt i karantene kan benytte egenmelding for hele karanteneperioden.  
 
Spørsmål: Har arbeidstaker som isolerer seg på eget initiativ rett på sykepenger og/eller 
benytte egenmelding? 
 
Svar: 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 benytte egenmelding. 
 
Spørsmål: Har arbeidstaker som etter oppfordring fra helsemyndighetene er hjemme med 
forkjølelsessymptomer, og som holder seg hjemme 2 dager symptomfri, rett til å benytte 
egenmelding eller sykemelding? 
 
Svar: Dersom symptomene ikke fører til arbeidsuførhet bør hjemmekontorløsning vurderes 
der det er mulig. Dersom arbeidstaker har et arbeid som ikke kan løses med hjemmekontor, 
skal den ansatte benytte egenmelding. 
 
Det gis anledning til å benytte egenmelding flere ganger i løpet av arbeidsgiverperioden. 
Utvidet bruk av egenmelding skal alltid avtales med leder. 
 
Spørsmål: Hva med arbeidstakere som ikke har egenmeldingsrett eller 
sykepengerettigheter, og som må være hjemme fra jobb etter helsemyndighetene sine 
anbefalinger? 
 
Svar: 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. 
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. 
 
Spørsmål: Har du rett til sykemelding fordi andre i husstanden er satt i karantene? 
 
Svar: Nei du har ikke rett til sykemelding, men du kan ha rett til å bruke omsorgsdager 
dersom barnepasser er syk. 
 
Flere opplysninger finner du på Nav.no: 
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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 

 
Spørsmål ved omdisponering av ansatte 
 
Spørsmål: Vil betalingsbestemmelsene etter HTA være gjeldende ved turnusendring på 
kort varsel? 
 
Svar: Ja, ekstraordinære hendelser vil ikke medføre at HTAs betalingsbestemmelser settes til 
side. 
 
 
Spørsmål: Skal arbeidstaker ha tillegg når arbeidsgiver beslutter å omdisponere 
arbeidstaker? 
 
Svar: Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker medfører 
ikke endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved faktiske merbelastninger i form 
av 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 det foretas ny beregning av fast tilleggslønn, jfr. HTA 
kap. 3 pkt. 3.7. 
 
 
Spørsmål: Kan permisjoner inndras under koronautbrudd? 
 
Svar: Dette må vurderes konkret ut fra grunnlaget for permisjonen og de hensyn som kan 
begrunne behovet for dette. 
 
Vi antar at det må være tale om fare for liv og helse for at permisjoner skal kunne inndras. 
Dette vil bero på en konkret vurdering. 
 
Det oppfordres til å ha dialog og finne frivillige løsninger. 
 
 
Spørsmål: Hvilke varslingsfrister vil være gjeldende ved omdisponering av ansatte grunnet 
personellmangel? 
 
Svar: I utgangspunktet skal arbeidsplan foreligge to uker før iverksettelse, jf. 
arbeidsmiljøloven § 10-3. HTA kap.1 § 6 pkt. 6.8 gir muligheter til å forskyve arbeidstiden 
med kortere varsel. Etter en konkret vurdering kan § 10-12 (3) gi grunnlag for å fravike 
varslingsfristen. 
 
Dersom det gjelder omdisponering av ansatte til andre oppgaver innenfor samme 
arbeidstidsordninger, gjelder ingen varslingsfrist. Omdisponeringer innenfor arbeidsgivers 
styringsrett kan skje umiddelbart, men det anbefales at ordinær saksbehandling følges der 
det er mulig. Nødrettsbetraktninger kan også tilsi omdisponering av ansatte utover det som 
ordinært ligger innenfor styringsretten. Det vil her dreie seg om midlertidige 
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omdisponeringer og saksbehandlingen herunder varslingsfrist, må tilpasses den situasjonen 
som foreligger. 
 
 
Spørsmål: Kan arbeidsgiver benytte arbeidstakere over 70 år som tilkallingsvikar på 
pensjonistvilkår grunnet karantenefravær? 
 
Svar: Ja. Kravet om konsekvent praktisering av 70 årsgrensen kan også lempes i den 
situasjonen som foreligger der kommunene ellers ikke får dekket sitt arbeidskraftbehov. 
 
 
Spørsmål: Kan arbeidsgiver pålegge overtid? 
 
Svar: Dersom det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov", kan arbeidsgiver i 
utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid 
(arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd). Eksempler på dette kan være fravær av andre 
arbeidstakere for eksempel på grunn av karantene og det ikke er mulig å få tak i en vikar 
eller stedfortreder. Koronasmitte/-karantene kan således medføre lovlig bruk av overtid, på 
lik linje med andre uforutsette hendelser. 
 

 

Spørsmål ifb. reise 
 
Spørsmål : Kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker å reise til utlandet? 
 
Svar: Arbeidsgiver bør oppfordre alle arbeidstakere til å unnlate å reise utenfor Norden. 
Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, forbys å 
reise utenlands. 
 
Kommunale arbeidsgivere kan i kraft av arbeidsgivers styringsrett nekte også andre ansatte, 
herunder helsepersonell som ikke arbeider med pasientbehandling, å reise utenfor Norden. 
Det saklige behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at 
det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet 
permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette 
reiser, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 
 
Spørsmål: Har helsepersonell rett på dekning av utgifter når de nå nektes å reise 
utenlands? 
 
Svar: Det er per i dag ikke noe entydig svar på hvem som skal dekke disse utgiftene. Pålegget 
kommer fra staten ved Helsedirektoratet, ikke kommunene, jfr. vedtak av 12. mars 2020. 
Helsedirektoratet har svart følgende: 
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må 
helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som 
ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter 



Oppdatert 17.3.2020 kl. 14.30 

som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette 
gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). 
 

Spørsmål ifb. Ferie 
Spørsmål: Kan ansatte kreve å få utsatt allerede avtalt ferie? 
 
Svar: 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. 
 
Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse 

tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å 

reise på den ferien som var planlagt el.. 

 

Spørsmål vedr. avlysning av ekstravakter 
 
Spørsmål: Kan arbeidsgiver avlyse ekstravakter? 
 
Svar: Dersom arbeidskraftbehovet er bortfalt etter at arbeidsgiver ha inngått avtale med en 
tilkallingsvikar eller med en deltidsansatt om arbeid utover arbeidsavtalen, bør arbeidsgiver 
tilby annet arbeid i det avtalte tidsrom. Arbeidstakeren vil i medhold av HTA kapittel 1 § 12 
punkt 12.3 tredje led ha plikt til å stille sin arbeidskraft til disposisjon. Dersom arbeidsgiver 
ved avtaleinngåelsen har satt som forutsetning at behovet for ekstraarbeidet fortsatt er 
tilstede når arbeidet skal utføres, må arbeidsgiver vurdere om forutsetningene ikke lenger er 
tilstede, slik at avtalen bortfaller. Har arbeidsgiver derimot ikke tatt slikt forbehold, består 
arbeidsgivers lønnsplikt, med mindre vilkårene for heving eller tilbakekall av avtalen er 
innfridd. Det er derfor viktig at arbeidsgiver sørger for at det skapes klarhet rundt hva som 
faktisk avtales. 
 
Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke 
lenger er tilstede, blir enige om at arbeidstaker ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, 
bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt. 
 
Har arbeidstaker imidlertid i henhold til avtalen møtt opp på arbeidsstedet eller påbegynt 
arbeidet før det er avklart at arbeidskraftsbehovet bortfaller, har vedkommende krav på 
lønn for henholdsvis to eller fire timers arbeid, jfr. HTA kapittel 1 § 12 punkt 12.3 tredje ledd. 
Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver og arbeidstaker deretter blir enige om at ikke 
annet arbeids skal utføres. 
 

 

Spørsmål ifb. arbeidstakere med flere arbeidsgivere 
 
Spørsmål: Kan arbeidsgiver beordre arbeidstakere med flere arbeidsgivere til å arbeide 
kun for seg? 
 
Svar: Dersom arbeidstaker også er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan 
vedkommende nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær 
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situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. En tilkallingsvikar har ikke 
plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. 
Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke stillingsandelen, men når 
hovedarbeidsgiver fyller opp denne delen, vil dette ikke lenger være et behov for 
arbeidstaker. 
 
Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos 
annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som 
hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med 
biarbeidsgiver om noe annet. 
 

 

Spørsmål knyttet til ansatte ved skole 
 
Spørsmål: Kan ansatte møte på skolen? 
 
Svar: For elevene gjelder i utgangspunktet kommunens og fylkeskommunens plikt til å 
oppfylle deres rett og plikt til opplæring. Dette innebærer at så langt råd er, må kommuner 
og fylkeskommuner må finne praktiske løsninger på gjennomføring av undervisning ut fra 
lokale forhold. Når det gjelder ansatte i skolene, kan det være nødvendig at de møter på 
skolen for å organisere og gjennomføre fjernundervisning slik at elevene får ivaretatt sin rett 
til opplæring. For øvrig er myndighetenes oppfordring at de som kan ha hjemmekontor, har 
det. Når det gjelder lærere, vil det i hovedsak være et spørsmål om lærerne kan undervise 
elever hjemmefra eller om det av tekniske eller andre årsaker ikke er mulig. Når det gjelder 
forhold som må tas i betraktning i forhold til å gjennomføre fjernundervisning, vises det til 
nettartikkelen om Råd om skole. https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-
omsorg/informasjon-om-koronaviruset/koronaviruset-rad-om-skole/   
Dersom det ikke er mulig for ansatte å utføre arbeidet hjemmefra, gjelder de vanlige 
oppfordringene om hilseregler, hygiene og å holde avstand. 
 
 
Spørsmål: Må lærere møte på skolen dersom den er stengt? 
 
Svar: Kommunen og fylkeskommunen har i utgangspunktet plikt til å oppfylle elevenes rett 
og plikt til opplæring. Dette innebærer at så langt råd er, må kommuner og fylkeskommuner 
finne praktiske løsninger på gjennomføring av undervisning ut fra lokale forhold. Når det 
gjelder ansatte i skolene, er myndighetenes oppfordring at de som kan ha hjemmekontor, 
har det. Når det gjelder lærere, vil det i hovedsak være et spørsmål om lærerne kan 
undervise elever hjemmefra eller om det av tekniske eller andre årsaker ikke er mulig. 
Dersom det er nødvendig at lærere er på skolen for at elevene skal få den undervisningen de 
har krav på, må lærerne møte på skolen. Det må gjøres særskilte vurderinger for ansatte 
som er i risikogruppene. Ansatte som er syke eller i karantene skal selvsagt ikke møte på 
skolene. 
Dersom lærerne må være på skolen, bør arbeidsgiver ha en viss organisering slik at bare 
noen få lærere er på skolen samtidig, sånn at lærerne kan ha den nødvendige avstanden 
mellom seg når de er på jobb. Oppfordringene om hilseregler og håndvask gjelder. Det bør 
oppfordres til at lærerne ikke tar kollektiv transport til og fra skolen hvis det er mulig.  Når 
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det gjelder forhold som må tas i betraktning for å gjennomføre fjernundervisning, vises det 
til nettartikkelen om Råd om skole. https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-
omsorg/informasjon-om-koronaviruset/koronaviruset-rad-om-skole/ 
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