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Ledelsen informerer om endrede rutiner 
 
Under følger informasjon fra ledelsen i Nærøysund kommune om endrede rutiner rundt 
egenmelding, omsorgspenger og sykepenger som følge av koronaepedemien: 
 
 

Til ansatte i Nærøysund kommune - Endrede rutiner vedrørende 
egenmelding, omsorgspenger og sykmelding 
 
Med bakgrunn i koronaepidemien er det gjort endringer nasjonalt når det gjelder retningslinjer på 
egenmelding, omsorgspenger og sykmelding 

 

1. Omsorgspenger  
 
Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, kalt «syke-barn-dager» 

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager 
over hele landet er stengt.  
Dette gjelder ut hele år 2020 og gjelder alt fravær med omsorg for sykt barn eller 
barnepasser, og ikke bare fravær knyttet til den pågående koronaepidemien 
Ansatte som er hjemme grunnet enten stengt barnehage/ skole eller syke 
barn/barnepasser, leverer egenmelding «syke-barn-dager» etterskuddsvis uke for 
uke til leder, dette elektronisk fra Nærøysund kommunes hjemmeside. Dette hvis 
fraværet gjelder en hel uke. Enkeltstående dager leveres når man er i stand til å 
utføre arbeidet igjen. 
 
Staten har definert samfunnskritiske funksjoner, og gjennom det er det definert hvem som 
får barnehageplass / skole hvis begge har samfunnskritiske funksjoner. Hvis en foresatt har 
samfunnskritisk funksjon, skal fortrinnsvis denne møte på arbeide.  
 

Fakta om ny midlertidig ordning for omsorgspenger 
Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020.  
Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 
2020.  



Informasjon til ansatte i Nærøysund kommune 
angående koronautbruddet 
Nr. 5 23. mars 2020 
 
    
Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. 
Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 
dagene. 
 

 
2. Egenmelding 

Alle ansatte kan gjennom denne uoversiktlige tiden med korona selv egenmelde seg inntil 16 
dager. Man trenger dermed ikke sykmelding de første 16 dagene i nåværende situasjon.  
 
Når egenmeldingsperioden går ut og det er behov for sykmelding må man ringe til fastlegen sin 
og avtale om det er nødvendig med konsultasjon for videre oppfølging og undersøkelse. Dette 
gjelder alle men er særlig viktig ved mistenkt smittsom sykdom. 
Ansatte kan gjerne kontakte fastlegen sin i egenmeldingsperioden hvis alvorligheten av egen 
sykdom tilsier det. 
Hvis egenmeldingen går ut en helg, og det er sannsynlig at man må sykmeldes videre, må man 
før helgen avklare dette med lege. 

 
 
Ansatte må være i dialog med leder, og i denne avklare om fravær er egen sykdom eller om det 
er «syke-barn-dager» Dette slik at leder har oversikt over de ulike dager.  
 

For de som arbeider hjemmefra i nåværende situasjonen, de som underviser eller andre 
oppgaver hjemmefra, vil det kunne være at man blir syk, eller at det blir behov for «syke-
barn-dager» Man leverer egenmelding når man er tilbake i jobb hvis det er enkeltdager, 
men varsler leder fortløpende iht. de rutiner man har på arbeidsstedet ved fravær.  
 

 

3. Til ledere i Nærøysund kommune 

Ledere må holde regnskap der man holder oversikt og skiller mellom «syke-barn-dager» og 
egenmelding grunnet egen sykdom. Refusjonskrav fra og med dag 4 sendes 
økonomiavdelingen når det gjelder egen sykdom.  
 
Arbeidsgiverperioden er satt ned til 3 dager (mot tidligere 16 dager) Dette betyr at arbeidsgiver får 
refundert fra dag 4.  

 
 

 

 
Jens Reidar Husby 
HR-leder 



Informasjon til ansatte i Nærøysund kommune 
angående koronautbruddet 
Nr. 5 23. mars 2020 
 
    
 

Status rundt koronasituasjonen i Nærøysund kommune 
 
Det er per 23. mars ikke noen endring i koronasituasjonen i Nærøysund kommune. Det er ingen 
bekreftede smittetilfeller. Vel femti personer er testet de siste dagene, hovedsakelig helsepersonell, 
men også noen personer i utsatte grupper. Alle testene har vært negative.  
Kriseledelsen i kommunen følger fortsatt situasjonen tett og gjør nødvendige tiltak for å begrense en 
eventuell smittesituasjon i Nærøysund.  
Kommunen har i dag opprettet en egen koronatelefon for barn og unge. Spre gjerne informasjonen 
til unge dere kjenner som kan trenge noen å prate med om dette temaet. 
 

 
 

Hold deg oppdatert på utviklingen 
 
Nærøysund kommune oppdaterer hjemmesiden vår jevnlig med informasjon om kampen mot 
koronaviruset til alle våre innbyggere. Her kan det også være nyttig informasjon for ansatte. For øvrig 
vil vi sende ut informasjonsbrev når det er behov om koronasituasjonen.  
Kommunens nettside finner du her: https://www.naroysund.kommune.no/ 
Annen nyttig informasjon om koronautbruddet kan du finne her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 
https://helsenorge.no/koronavirus 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/ 
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