Viktig informasjon fra KompetanseBanken AS

Fravær
For å unngå misforståelser vedrørende lønn ved fravær, vil vi gjerne orientere våre ansatte om
rettigheter og plikter ved sykdom og annet fravær. Vi tar forbehold om endringer i lovverket.

1. Arbeidstaker (du) MÅ første fraværsdag melde fra til arbeidsgiver (KompetanseBanken) pr
telefon så tidlig som mulig (da vi i enkelte tilfeller må erstatte ditt fravær med en ny vikar)
om at fraværet skyldes sykdom. Dette gjelder uansett om du bruker egenmelding eller blir
sykmeldt av lege.
2. Hvis du IKKE melder fra første dag, plikter KompetanseBanken å betale sykepenger først fra
den dag meldingen blir gitt. Hvis det er spesielle grunner til at det ikke er gitt melding
(sykehus) , og det er på det rene at du har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt, kan det
gjøres unntak fra denne regelen.
3. Sykmelding – hvis du har vært ansatt i 4 uker, og har sykmelding fra lege, vil sykepenger bli
utbetalt fra første hele fraværsdag. Dette er på betingelse av at melding om sykefravær er gitt
KompetanseBanken første fraværsdag, og lege kontaktet samme dag.
4. Egenmelding – du må ha vært i arbeid for oss i minst 2 måneder før egenmelding kan
benyttes. Hvis du har et opphold i arbeidsforholdet på over 14 dager – må nye 2 måneder
opparbeides.
5. Antall egenmeldinger – du har krav på 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode.
Egenmelding som etterfølges av en sykmelding, regnes ikke med blant disse fire
(sykmeldingen erstatter egenmeldingen). En egenmelding kan brukes i en til tre
sammenhengende kalenderdager. Dvs at hvis du blir syk på fredag, og skriver egenmelding,
vil du måtte sykmelde deg hvis du fortsatt er syk på mandag. De arbeidsfrie dagene, lørdag og
søndag tas med når antall kalenderdager beregnes.
6. Når du har brukt opp en egenmelding må du jobbe 16 sammenhengende kalenderdager før
du kan bruke egenmelding igjen.
7. 4 sykefravær i løpet av 12 måneders periode – Dersom du har hatt minst 4 sykefravær i en
12 måneders periode UTEN å legge frem legeerklæring kan KompetanseBanken bestemme at
du for framtiden ikke kan bruke egenmelding. Hvis KompetanseBanken har rimelig grunn til
å tro at fraværet ikke skyldes sykdom, kan du miste retten til å bruke egenmelding før du har
brukt opp de 4 du har. I slike tilfeller skal retten til å bruke egenmelding vurderes på nytt etter
6 måneder. Før du mister retten til egenmelding, skal du ha anledning til å gjøre rede for
grunnen til fraværene.
8. Lege og tannlege – når du har jobbet over 700 timer de siste 12 månedene, har du krav på
7,50 time betalt lege og tannlegetime pr. kalenderår. De samme reglene gjelder for bevegelige
helligdager. Du har derimot krav på betalt 1. og 17. mai hvis du jobber sammenhengende 1
måned i forbindelse med disse dagene, uansett tidligere opparbeidede timer.
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