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Ministerier och ämbetsverk

Arbetsgivarens åtgärder under coronaläget
A Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet gav den 13 augusti
2020 en gemensam rekommendation om distansarbete som en del av Covid19-åtgärderna. Rekommendationen för distansarbete skiljer sig från regeringens
tidigare rekommendation om distansarbete under undantagsförhållanden. Den
aktuella rekommendationen är mer geografiskt inriktad och tillämpningen gör det
möjligt för arbetsplatser att beakta de lokala förhållandena. Syftet är inte att
hålla samhället stängt, och undantagsåtgärder upprätthålls endast av
nödvändiga skäl så att man beaktar det regionala epidemiläget. Onödiga
restriktioner utsträcks inte till områden där de inte har någon effekt eller där det
inte finns något behov. Enligt rekommendationen ansvarar arbetsgivarna i
samarbete med personalen för de åtgärder och beslut som behövs i arbetet och
på arbetsplatserna, så att myndighetsbesluten och rekommendationerna
beaktas som utgångspunkt för åtgärderna.
Finansministeriet sände 14.8.2020 ett brev till ämbetsverken om
verkställigheten av rekommendationen för distansarbete och
rekommendationen för munskydd inom statsförvaltningen.
Genom detta brev vill vi betona att de åtgärder som beror på den
epidemiologiska situationen och som hänför sig till arbetsgivarens skyldighet att
trygga säkerheten i arbetet utgör en helhet som baserar sig på regeringens
riktlinjer och som är i kraft för viss tid. Målet är i första hand att förhindra
spridningen av epidemin och samtidigt att minimera olägenheterna med
restriktionsåtgärderna och att säkerställa myndigheternas verksamhet och
kundservice.
I regeringsprogrammet ingår många helheter för utveckling av arbetslivet som
förnyar arbetet och arbetsmiljöerna inom statsförvaltningen. Dessa projekt
genomförs i gott samarbete med ämbetsverk och aktörer. Lärdomarna från
undantagstiden kommer att tas i beaktande i denna mer omfattande utveckling av
arbetslivet, men det är enligt finansministeriets uppfattning inte ändamålsenligt att
de direkt skulle göras till en integrerad del av Covid-19-åtgärderna.
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