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Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve coronatest af medarbejderne
Folketinget har vedtaget en hastelov den 19. november 2020, som sikrer arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte at blive testet
for coronavirus, ligesom ansatte, efter at være testet, er forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om testresultatet.
Loven gælder frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves.
Baggrund for loven
Lovforslaget blev vedtaget for at begrænse smittespredningen i en tid, hvor der er et stabilt men højt smittetryk, og hvor
virksomhederne skal holdes i gang. Derfor er der etableret ekstraordinær adgang til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive
testet. Eksempelvis efter indrejse til Danmark. Forslaget havde opbakning fra arbejdsmarkedets parter.
Betingelser for arbejdsgiverens pålæg om test
Arbejdsgivere kan kun stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med
coronavirus, herunder af hensyn til at sikre arbejdsmiljøet eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger på den pågældende
virksomhed.
Tidspunktet for testning
Testen skal så vidt muligt foretages i den ansattes sædvanlige arbejdstid, og hvis det ikke er muligt, vil den ansatte blive økonomisk
kompenseret for den tid, der bruges på at blive testet.
Testen skal gennemføres på betryggende vis og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for test.
Det betyder, at arbejdsgivere fx ikke kan pålægge ansatte at blive testet af en kollega, som ikke har forudsætningerne for at udføre
testen.

Nye krav til opbevaring af regnskaber og andre selskabsoplysninger
Folketinget har vedtaget en såkaldte ”kontrolpakke”, som har til formål at styrke kontrollen med, at de regnskabs- og
selskabsoplysninger, der registreres hos Erhvervsstyrelsen, er korrekte og fyldestgørende.
”Kontrolpakken” betyder, at selskabet/Brugsforeningens direktion/uddeler skal sikre, at virksomhedsdokumenter, der udarbejdes efter
den 1. januar 2021 eller senere, opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som dokumenterne vedrører.

Virksomhedsdokumenter er fx vedtægter, ejerbog, forretningsorden, dokumentation for ejerforhold,
generalforsamlingsreferater, bestyrelsesprotokollater, regnskaber m.v.
Ved opbevaring af virksomhedsdokumenter på ”betryggende vis” menes der, at de skal opbevares på en måde, så de
er beskyttet mod tyveri, brand og anden forsætlig eller uforsætlig ødelæggelse eller bortskaffelse. Opbevares
virksomhedsdokumenterne elektronisk, skal der løbende tages backup af materialet. Dokumenterne skal også i hele perioden
opbevares op en måde, så de let kan gøres tilgængelige for fx Skat eller Erhvervsstyrelsen.
Ved manglende eller mangelfuld opbevaring af virksomhedsdokumenter, kan Erhvervsstyrelsen udstede en bøde til virksomheden
og i yderste konsekvens tvangsopløse virksomheden. Erhvervsstyrelsen kan tillige straffe de ansvarlige personer i virksomheden
med bøde, forudsat at de forsætligt eller uagtsomt har medvirket til lovovertrædelsen, og at overtrædelsen ikke er af underordnet
karakter.
Hvis Brugsforeningen ikke allerede anvender BAs bestyrelsesintra, kan foreningen med fordel benytte dette til den pligtmæssige
opbevaring. Hvis foreningen ikke allerede er i gang, kan Lisbeth Bonke Thøgersen kontakte på tlf. 33248135 for yderligere
oplysninger.

PLANLÆG ALLEREDE NU for 2021 !!!
Førstehjælpskursus for dine medarbejdere…… begrænset antal kurser tilbage som dækkes af kompetencefonden.
BA har, sammen med Røde Kors, haft 21 butikker igennem førstehjælpskurset.
BA og Kompetencefonden har nu igen mulighed for at klæde uddeler og personale på til en af hverdagens måske sværeste
udfordringer. Det er allerede nu muligt at planlægge et førstehjælpskursus i 2021, så book et kursus på 4 timer og lær førstehjælp af
en professionel underviser.
NYHED: Det anbefales at opdatere førstehjælpsviden hvert andet år, så hvis der er butikker, som kunne tænke sig et
opdateringskursus, så kan et sådant afholdes på 3 timer.
Du bestemmer selv dato og tidspunkt for afholdelse, og kurserne er gratis for deltagerne, ligesom der vil være løndækning fra
Kompetencefonden.
Såfremt du har lyst til at give dine medarbejdere denne kompetence, så kontakt Lisbeth Bonke Thøgersen på 33248135 eller på mail
lbt@ba.dk

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte BAs kontor på 33248135

© 2016 Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19 - 1652 København V, Tlf. 33248135, ba@ba.dk
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du er registreret som uddeler eller bestyrelsesmedlem i en af BA's butikker.
Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra BA, kan du logge ind på BA intranet og fravælge nyhedspreve under "Min Profil".
Hvis du mener du har modtager brevet ved en fejl, så kontakt BA på email eller telefon ovenfor.

