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Q&A – Nedlukning af Nordjylland 
 

Version 2.0 

 16. november 2020 

Sundheds- og ældreministeriet udsendte om aftenen den 5. november 2020 en række tiltag til at begrænse 

smittespredningen i Nordjylland. Myndighederne har beskrevet tiltagene nærmere her. 

Mandag den 16. november 2020 er restriktionerne blevet lempet. Lempelserne er beskrevet nærmere her. 

FA opfordrer til, at medlemsvirksomhederne følger disse retningslinjer. Nedenfor finder I svar på en række 

af de spørgsmål, som tiltagene giver anledning til. 

Du kan klikke på de enkelte emner i indholdsfortegnelsen herunder og komme direkte til emnet. 
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Hvem gælder reglerne for? 
Tiltagene gælder virksomheder (herunder filialer), der ligger i og/eller har medarbejdere bosat i følgende 

kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. 

Hvad betyder tiltagene? 
Arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager 

kritiske funktioner. 

Arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de 

pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. 

FA forstår udmeldingen sådan, at virksomhederne skal hjemsende medarbejdere, uanset om de kan 

arbejde hjemmefra, medmindre de varetager kritiske funktioner.  

Hjemsendelsen betyder, at medarbejderne fortsat skal stille deres arbejdskraft til rådighed i videst muligt 

omfang, og at virksomhederne som udgangspunkt skal betale løn.  

Hvem har kritiske funktioner? 
Kritiske funktioner inkluderer den finansielle infrastruktur. Finans Danmark beskriver her 

kerneinfrastrukturen som bl.a. clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital 

Tinglysning, e-engagement samt NemID.  

Der kan være yderligere kritiske funktioner, herunder på forsikrings-/pensionsområdet.  

Virksomhederne bør straks identificere de medarbejdere, som har kritiske funktioner. 

Hvad med kollektiv transport?  
Der vil igen være mulighed for at anvende kollektiv transport på tværs af de berørte kommuner.  

Der er fortsat lukket for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af området, som de 

berørte kommuner dækker, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende. 

Læs mere om kollektiv trafik i Nordjylland her. 

Hvis medarbejdere med kritiske funktioner er afhængige af offentlig transport for at komme på arbejde, må 

arbejdsgiverne gå i dialog med dem om, hvordan denne udfordring kan afhjælpes.  

Kan arbejdsgiverne varsle ferie over for de berørte medarbejdere? 
Efter FA’s opfattelse kan der formentlig ud fra en individuel, konkret vurdering varsles ferie med kort varsel 

efter den nye ferielovs § 8, stk. 2 på samme måde som i foråret, da der foreligger ”særlige 

omstændigheder”. 

Det samme gælder 6. ferieuge efter Standardoverenskomsten.  

Det vil navnlig være relevant for de medarbejdere, som ikke eller kun i stærkt begrænset omfang kan 

arbejde hjemmefra. Eftersom restriktionerne gælder til og med den 3. december, anbefaler FA, at et sådant 

eventuelt varsel sker snarest muligt. 

Kontakt FA’s juridiske team på tlf. 33 91 47 00 eller fa@fanet.dk  

Skal medarbejderne testes? 
Alle med bopæl i de berørte kommuner opfordres til at lade sig teste i den periode, som tiltagene gælder. 

https://finansdanmark.dk/toerre-tal/institutter-filialer-ansatte/betalinger/finansiel-infrastruktur/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona/restriktioner-16-11-3-12-2020
mailto:fa@fanet.dk
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Da der er tale om en opfordring, bør virksomhederne kunne kræve, at eventuel test så vidt muligt sker 

uden for arbejdstiden eller til mindst mulig gene for arbejdet.  

Hvis personer fra de berørte kommuner har tvingende grunde til at rejse ud af landet, opfordres de 

pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse. Virksomhederne opfordres til at understøtte 

dette.  

FA vurderer, at virksomhederne kan vælge at kræve negativ test af de medarbejdere, som indfinder sig på 

arbejdspladsen, fx fordi de har kritiske funktioner.  

Gælder FA’s aftaler med forbundene i denne situation? 
FA’s aftaler med hhv. Finansforbundet og Forsikringsforbundet gælder fortsat.  

https://www.fanet.dk/content/aftaler-med-finansforbundet-4470
https://www.fanet.dk/content/aftaler-med-forsikringsforbundet-4703

