
 
 
 

 

Informasjon til ansatte i Nesodden kommune i 
forbindelse med koronaepidemien  

Råd og retningslinjer kan endre seg fort, og det er derfor viktig at alle ansatte holder seg 

oppdatert på kommunens hjemmesider, intranettet og Folkehelseinstituttets sider. Det er her 

samlet relevant informasjon for ansatte i forbindelse med covid-19 situasjonen, informasjonen 

er sist oppdatert 28.08.2020.  

Smittereduserende tiltak for ansatte  

 

Ansatte som tilhører risikogruppen  
Ansatte som ikke kan utføre sine ordinære arbeidsoppgaver som følge av særlig helserisiko 

ved eventuell koronasmitte har krav på tilrettelagt arbeid. Det kreves legeerklæring for å 

dokumentere slikt tilretteleggingsbehov.  
 

Det er utarbeidet et skjema som skal benyttes i forbindelse med tilretteleggingsarbeidet, og 

det er nærmeste leder som har ansvaret for å sende dette til aktuelle ansatte. 

Ombemanningsutvalget har fått oppgaven med å finne passende arbeidsoppgaver for den 

enkelte arbeidstaker, der det ikke finnes annet passende arbeid på arbeidstakers vanlige 

arbeidssted. Siktemålet er å sørge for alternativt arbeid for aktuelle ansatte i den perioden det 

er nødvendig.  

 

Transport 
For å redusere presset på kollektivtransporten anbefales det at offentlig transport til og fra 

jobb begrenses så mye som mulig.  

Parkeringsavgifter refunderes etter regning for de som fysisk må møte på arbeidsstedet, ut 

september måned. Tiltaket vurderes fortløpende.  

Ansatte oppfordres til å levere kvitteringer samlet for å redusere belastningen på lønn og 

regnskap. Attestasjons- og anvisningsskjema med kvitteringer leveres for å få refundert utlegg 

til parkering. Skjema merkes med «prosjekt 9155 – Korona».  

 

 

 

Munnbind 



Det oppfordres til bruk av munnbind i tråd med de til enhver tid gjeldende offentlige 

anbefalinger. Utgangspunktet er at den enkelte selv anskaffer det utstyret myndighetene 

anbefaler eller pålegger. Nesodden kommune har etter drøftinger med de tilsattes 

representanter likevel valgt å anskaffe flerbruksmunnbind til ansatte som må benytte 

kollektivtransport til eller i forbindelse med jobb. De ansatte dette er aktuelt for kan kontakte 

sin leder. Munnbind blir tilgjengelige i løpet av uke 37. Nærmere informasjon kommer.  

 

Influensavaksine  
Kommunen oppfordrer alle ansatte til å ta influensavaksine. Dette har sammenheng med 

behov for å sikre et lavest mulig sykefravær for å opprettholde samfunnskritiske tjenester. 

Influensavaksinen vil bli dekket av arbeidsgiver for samfunnskritisk personell.  

 

Hjemmearbeid 
Utgangspunktet er fortsatt bruk av hjemmearbeid som smittereduserende tiltak for de 

stillingsgruppene der det er hensiktsmessig.   

Å arbeide hjemmefra som smittevernstiltak er imidlertid kun et utgangspunkt, og fordi 

utstrakt bruk av hjemmekontor også innebærer en rekke utfordringer er det ønskelig å 

fortsette forberedelsen av en gradvis tilbakekomst til arbeidsstedet. Det kan for eksempel 

være krevende å sikre god kommunikasjon mellom leder og medarbeider, og mellom 

kolleger, når alle jobber hjemmefra. Enkelte kan oppleve utrygghet i sin nye arbeidshverdag, 

og situasjonen kan påvirke evnen til å sikre gode leveranser til riktig tid. Viktigheten av 

jobbhverdagens sosiale aspekt må heller ikke undervurderes. Det er sentralt at alle fremdeles 

er en del av et arbeidsmiljø, både av hensyn til den enkelte, men også for å sikre faglig 

diskusjon. Det anbefales derfor at alle som arbeider hjemmefra tilstreber minimum en dag på 

kontoret per uke. Dette avtales nærmere med leder.  

Det bemerkes videre at arbeid hjemmefra kun bør benyttes der virksomheten kan 

opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I tjenester som 

omfatter blant annet psykisk helse, sårbare brukere, barn og unge og fremmedspråklige er 

relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet. Dette kan ofte ikke sikres kun 

gjennom bruk av digitale tjenester.  

Det må vurderes konkret om tjenestekvaliteten vil være likeverdig ved bruk av digitale 

løsninger, og hvorvidt tjenesten vil være like tilgjengelig for alle og oppleves like god. Videre 

er det også viktig å vurdere om arbeidsoppgaven egner seg for hjemmearbeid med tanke på 

arbeidets art og krav til taushetsplikt (telefoner og dokumenter). Det må gjennomføres en 

konkret risikovurdering, fordi det er stor forskjell i kommunens tjenesteområder, noe som 

nødvendigvis innebærer ulike avveininger.  

Retningslinjer for hjemmearbeid 
Hjemmearbeid forutsetter medarbeider og leder inngår avtale om dette. Avtalemal ligger 

tilgjengelig på intranettet.  

 

Ansatte som arbeider hjemmefra skal være tilgjengelig for kollegaer i arbeidstiden.  

Det skal tilrettelegges for at alle som ikke jobber direkte med tjenesteyting rullerer mellom 

hjemmearbeid og tilstedeværelse på arbeidsstedet. Det anbefales at de samme personene 



arbeider sammen. Dersom det er ønskelig å gjøre endring i opprettede grupper, bør 

sammensetningen endres ukentlig etter en helg. 

Leder med personalansvar sørger for at det ikke er for mange ansatte til stede på samme tid. 

Dette kan eksempelvis gjøres ved å utarbeide «vaktplaner» eller ukeplaner i teams.  

Som alternativ eller supplement til hjemmearbeid er det mulig å forskyve arbeidstiden, det er 

for eksempel mulig å fordele seg i sen- og tidligvakt.  

Fravær 

Symptomer på covid-19 på jobb 
Ansatte som får symptomer på covid-19 mens de er på jobb, må gå hjem så snart det er mulig 

og helst ikke ta offentlig transport. Hold to meters avstand til andre personer og/eller ta på 

munnbind.  

Ansatte må snarest ta kontakt med sin hjemkommune for å bli testet. 

Hvis en ansatt får påvist covid-19, skal de som har vært i nærkontakt (under to meter i mer 

enn femten minutter) med den smittede være i hjemmekarantene i ti dager. Hvis en i 

husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra 

helsemyndighetene.  

På NAV sine hjemmesider kan du lese mer om sykemelding i forbindelse med 

koronainfeksjon: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-

behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2 

 

Egenmelding  
Ordinære regler for bruk av egenmelding ble gjeninnført 1. juli. Egenmelding kan altså 

benyttes for inntil 8 dager. Retten til å dokumentere eget med egenmelding er begrenset til 24 

kalenderdager i løpet av en individuell 12 måneders periode.  

På nåværende tidspunkt anses det ikke nødvendig å gjeninnføre utvidet rett til egenmelding. 

Dette har sammenheng med god kapasitet hos fastlegene, og nye retningslinjer for 

koronatesting som innebærer at det ikke lenger er behov for rekvisisjon fra fastlege.  

Du kan lese mer om egenmelding i personalhåndboka. 

Ved korona-relatert fravær vil kommunen som arbeidsgiver fremdeles ha krav på refusjon fra 

NAV fra dag fire. 

Karantene eller isolasjon 
Arbeidstaker som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb.  

 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-2
https://nesoddenkommune.phb.no/SecureLogin.itas?LIS=sqSB7BBNX8W_SZnPCun2K_UZr18NtBNchtQN4AZWZQgt0UUZcsbO5Uf9-xwuxi6vhFWDMbVVnLOyDMfUCX2yVy7EVo-gaNp8KSgbMg18AerVjn5CeEax0wgYUdcl__04&returl=https://nesoddenkommune.phb.no/100099/egenmelding


Dersom man er i karantene og dermed ikke kan møte på jobb, kan man inngå avtale om å 

jobbe hjemmefra. Dersom hjemmearbeid ikke er mulig grunnet arbeidets art eller forholdene 

hjemme, kan man ha rett på sykepenger.  

 

Karantene etter reise 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.  

 

Dersom nasjonale myndigheters reiseråd brytes på utreisetidspunktet, med påfølgende 

karanteneplikt ved tilbakekomst, kan man miste retten til sykepenger.  

 

Ved reise til «gult» land, kan man ha rett til sykepenger i karantenetiden, dersom landet skulle 

bli «rødt» mens du er der. Forutsetningen er at det ikke kan legges til rette for arbeid 

hjemmefra.  

Ansatte i pasientnært arbeid må følge Nesodden kommunes retningslinjer. Disse ligger 

tilgjengelig på intranettet.  

Øvrige ansatte må til enhver tid følge Folkehelseinstituttets smittevernråd for reise og 

innreisekarantene ved ankomst til Norge: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-

coronavirus/ 

Omsorgsdager  
Kvoten med omsorgsdager («sykt barn-dager») ble nullstilt fra og med første juli, og alle fikk 

da tilkjent en ny helårskvote som kan brukes ut 2020.  
 

• Du har en kvote på ti dager dersom du har ett til to barn.  
• Du har en kvote på 15 dager dersom du har tre eller flere barn.  
• Er du alene om omsorgen får du doblet antall dager. Det innebærer 20 dager for 

ett til to barn og 30 dager for tre barn eller flere. 
• Dersom du har barn med kronisk sykdom, tilkjennes du ti ekstra dager per barn med 

kronisk sykdom. Utvidet rett til omsorgsdager krever legeerklæring.  

• Du har rett på ubegrenset antall omsorgsdager dersom du må ha barn hjemme fra skole 

og/eller barnehage som følge av særskilte smittevernhensyn. Utvidet rett til 

omsorgsdager krever legeerklæring.  

• Samværsforelder kan fremdeles bruke omsorgsdager. 

• Har du overført omsorgsdager til ny samboer eller til samværsforelder, så vil disse 

vedtakene fortsatt gjelde. Sjekk i vedtaket du har fått om det er snakk om vanlig 

overføring eller koronaoverføring. 

 

Nye fraværskoder i GAT i forbindelse med koronarelatert 

fravær 
Det er utarbeidet nye fraværskoder som skal benyttes ved koronarelatert fravær (sykdom, 

karantene, isolasjon, pass av barn grunnet stengt barnehage/skole). De nye kodene skal blant 

annet gi oversikt over andelen fraværstilfeller som skyldes koronaepidemien. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


Eget fravær 

Ved eget fravær som ikke er relatert til koronaepidemien skal de vanlige fraværskodene for 

egenmelding og sykmelding benyttes.  

Ved koronarelatert fravær (sykdom, karantene, isolasjon) skal følgende koder benyttes: 

Egenmelding i forbindelse med korona - Egenmelding kan benyttes i inntil åtte 

kalenderdager i en arbeidsgiverperiode. Gjelder koronarelatert fravær (sykdom, karantene, 

isolasjon). 

 

Sykemelding i forbindelse med korona – Alle sykmeldinger registreres av lønn. Det er leder 

med personalansvar som registrerer arbeidstakers fravær i GAT. Denne koden gjelder 

koronarelatert fravær (sykdom, karantene, isolasjon). 

  

Fravær grunnet sykt barn/barnepassers sykdom (omsorgsdager) 

For omsorgsdager ved sykt barn/barnepassers sykdom skal det fra 1. juli og ut året 2020 

benyttes egne fraværskoder, uavhengig av om fraværet er relatert til korona.  

Følgende fraværskoder skal benyttes fra 1. juli 2020: 

2013 – 01.07. Sykt barn egenmelding. Benyttes ved pass av sykt barn, hvor sykdom ikke er 

relatert til korona. Gjelder for arbeidstaker som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre. 

2014 – 01.07. Sykt barn utvidet/aleneforsørger egenmelding. Benyttes ved sykt barn, hvor 

sykdom ikke er relatert til korona. Gjelder for arbeidstaker som har tre barn eller flere som er 

12 år og yngre, eller dersom man er aleneforsørger. 

2015 – 01.07. Omsorgsdager 10 til barnepass i forbindelse med korona. Benyttes ved pass av 

barn som følge av stengte barnehager og skoler, eller om man har barn som er i karantene 

eller isolasjon som følge av korona. Gjelder for arbeidstaker som har ett eller to barn som er 

12 år eller yngre. 

2016 – 01.07. Omsorgsdager 15 til barnepass i forbindelse med korona. Benyttes ved pass av 

barn som følge av stengte barnehager og skoler, eller om man har barn som er i karantene 

eller isolasjon som følge av korona. Gjelder for arbeidstaker som har tre barn eller flere som er 12 
år og yngre eller er aleneforsørger. 

Korona og personvern på arbeidsplassen 

Opplysninger om smitte er å regne som en helseopplysning og er underlagt taushetsplikt.  

 

Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt risikoområde er ikke å regne som en 

helseopplysning.  

 

Opplysninger om at arbeidstaker er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om 

årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.  

 

Annet  

 



Forsikring 
Regjeringen har fastsatt at reglene for yrkesskade endres fra 01.03.2020 slik at helsepersonell 

og andre med arbeid som innebærer særskilt sykdoms- eller smittefare kan få 

yrkesskadeerstatning ved koronasmitte påført i jobbsammenheng. Koronasmitte og Covid-19 

er nå inntatt i listen over yrkessykdommer i yrkessykdomsforskriften.  

 

Regjeringen har klargjort at generell yrkesskadeforsikring også dekker hjemmearbeid. En 

eventuell skade vil vurderes tilsvarende alle andre yrkesskader, og kan gi rett på 

yrkesskadedekning etter folketrygdloven. Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor vanlig 

arbeidstid, i det rommet du arbeider hjemmefra.  

 

Spørsmål og svar om personalforsikringene våre finner du her:  

 

https://info.soderbergpartners.no/sporsmal-og-svar/ 

 

Klesgodtgjørelse for ansatte i barnehage 
Doblet sats for klesgodtgjøring for ansatte i barnehage forlenges ut året. Dersom det inngås 

sentral avtale om klesgodtgjørelse, vil avtalen om midlertidig dobling av sats justeres etter 

sentrale føringer.  

 

Support- og støttetjenester 
Vi oppfordrer til at henvendelser skjer via telefon, e-post, videomøte eller fjernhjelp. Ved 

behov for fysisk oppmøte er det viktig at smittevernreglene overholdes.  
 


