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Vedrørende bierverv og privatreiser under Corona-epidemien
Forbundet har mottatt orientering fra direktoratet rundt utførelsen av bierverv og ansattes
privatreiser under den ekstreme situasjonen som har oppstått som følge av Coronaepidemien.
Inntil videre gjelder retningslinjene nedenfor.
Bierverv
Kriminalomsorgens ansatte er en del av en etat med en samfunnskritisk funksjon. For å
unngå smitte og beholde en sårt tiltrengt og viktig arbeidskraft i etaten har direktoratet med
virkning fra i dag, tirsdag 17. mars, nedlagt forbud mot utførelse av bierverv for alle ansatte
i Kriminalomsorgen.
De direkte konsekvensene av et slikt forbud må ansatte med godkjent bierverv diskutere
med lokal arbeidsgiver. I den grad ansatte blir skadelidende økonomisk som følge av denne
beslutningen er dette et spørsmål som trolig må få sin endelige avklaring noe senere. Det
viktige akkurat nå er at forbudet etterleves og iverksettes så snart det er praktisk mulig i
forhold til biarbeidsgiver.
Reiser
Med virkning fra i dag vil også personer som kommer over grensene fra henholdsvis
Sverige og Finland ilegges hjemmekarantene så fremt ikke grensepasseringen finner sted i
forbindelse med arbeid.
Kriminalomsorgens ansatte skal følge de alminnelige reiseråd og oppfylle sine
tjenesteplikter, bl.a. ved å møte presis til arbeid. Alle ansatte skal unngå å sette seg i
situasjoner der man havner i hjemmekarantene og ikke kan oppfylle sine tjenesteplikter.
Forbundet vil få presisere at dette er å anse som en ordre fra direktoratets side. Direktoratet
har videre presisert at dersom noen setter seg i en situasjon som nevnt ovenfor vil dette
kunne anses som brudd på tjenesteplikter og det vil kunne få konsekvenser i form av en
personalsak etter statsansatteloven.
Reiser til og fra arbeid for ansatte med fast bopel i utlandet
Helsedirektoratet har presisert at det foreligger et unntak fra karanteneplikten i § 2 i forskrift
om karantene etter reiser. De ansatte i Kriminalomsorgen som har fast bopel i Sverige eller
Finland er unntatt fra karantenebestemmelsene når de reiser til og fra arbeidet.
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