
 

  

Fagforbundet Nittedal oppfordrer våre medlemmer til å følge rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet: 

https://www.fhi.no/, Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/ , NAV: 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-

nav og Nittedal kommune: https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-coronavirus/ .  

Hvis du bor i en annen kommune enn Nittedal, ber vi deg oppsøke nettsiden til kommunen du bor i for å få 

informasjon om sitasjonen i din kommune.  

Ved å regelmessig følge med på disse sidene vil dere få informasjon som er oppdatert.  

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker i situasjonen knyttet til koronaviruset?  

Slik som situasjonen er nå, finnes det ikke et svar med 2 streker under. Årsaken til det er at regjeringen har 
varslet om at dette er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak, som betyr at lover og 

regler som har vært gjeldende frem til nå kan bli endret på grunn av situasjonen Norge nå står i.    

Vi anbefaler både medlemmer og tillitsvalgte om å følge med på denne siden: 

https://www.fagforbundet.no/koronainformasjon/ . Her vil Fagforbundet oppdaterte fortløpende med 

informasjon som er relevant for medlemmer og tillitsvalgte.   

Fra Fagforbundets informasjonsside kan du følge linken videre der LO-advokatene har svart ut spørsmål 

knyttet til sykepenger, omsorgspenger, ferie, permittering, med videre.    

NAV sine hjemmesider gir også svar på spørsmål om hva du har rett på når det gjelder sykepenger, 

omsorgspenger og dagpenger. 

HUSK! Det er viktig å følge med på informasjonen som kommer fra din arbeidsgiver, da det kan være ulikt 

hva forskjellige arbeidsgivere velger å gjøre. Har du ikke fått noen informasjon fra din arbeidsgiver så er det 
lurt å etterspørre det.  

Vi i Fagforbundet Nittedal forstår godt at denne situasjonen kan oppleves uoversiktlig for våre medlemmer. 

Fagforeningskontoret vårt er stengt, da vi ta rådene som har kommet på alvor.  

Vi er tilgjengelige på telefon og e-post dersom det er noen spørsmål og hvis dere trenger hjelp.  

Leder og hovedtillitsvalgt - Lynette Frøyhov, telefon: 476 46 618  

e-post: lynette.froyhov@nittedal.kommune.no 

Nestleder – Lisbeth Bye Karlsen, telefon: 940 56263 

e-post: lisbethbye@hotmail.com  

Hovedtillitsvalgt – Janne Olsen, telefon: 918 78 951 

e-post: janne.olsen@nittedal.kommune.no      

Hovedverneombud i Nittedal kommune – Trond Bergli, telefon: 481 50 708 
e-post: trond.bergli@nittedal.kommune.no  
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