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Til fylkesmennene i Nordland og i Troms- og Finnmark 

Sendt som epost tidligere i dag 

 

Helsedirektoratet ber fylkesmennene i Nordland og i Troms- og Finnmark om 

å følge opp kommunenes smittevernberedskap for vinterfisket 

 

Bakgrunn; 

I forbindelse med vinterfisket er det ventet et høyt antall utenlandske gjestearbeidere til Nordland og 

Troms og Finnmark. I normale sesonger ankommer det om lag 3 – 4 000 arbeidere til vinterfisket. 

Covid-19-smitten er nå svært utbredt i Europa, og det er nylig oppdaget utbrudd av mutert virus. 

Gjestearbeiderne representerer pga. dette en risiko for importsmitte og større smitteutbrudd.  

Situasjonen krever at kommunene i Nordland og Troms og Finnmark har beredskapsplaner med 

tilstrekkelige kapasiteter for testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene (TISK). Kommunene 

må videre planlegge for sikker tilgang til kommunelege, tilstrekkelig ytelse av helsehjelp og ressurs- 

samarbeide med nærliggende kommuner, frivillige organisasjoner og Helse Nord HF.  

Justisdepartementet (JD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), fiskerinæring representanter, 

Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl., besluttet i møte 8. desember 

2020 å etablere en tiltaksplan for håndtering av smitteutfordringene ved vinterfisket. Planen 

beskriver i 25 punkter berørte aktørers ansvar for tiltak og beredskapsroller, se vedlegget.  

Helsedirektoratet fikk 16.12.20 i oppdrag fra HOD å følge opp at helsetiltakene i planen blir iverksatt i 

kommunene. Dette dreier seg om grunnleggende beredskapstiltak som alle kommuner skal ha på 

plass, og som har vært påpekt overfor kommunene i fylkesmennenes samvirkemøter om vinterfisket. 

Vi oppsummer i dette brevet hvilke beredskapstiltak dette gjelder, og ber fylkesmennene følge opp 

at kommunene har etablert forventede beredskap for vinterfisket.   

 

Fiskerikommunene må ha beredskap for smitteutbrudd og for samarbeide om felles ressurser   

Helsedirektoratet er ved dialog og rapportering fra fylkesmennene, kjent med at flere fiskeri-

kommuner har knappe helsepersonell- og TISK ressurser, samt sårbar tilgang til kommunelege. Flere 

kommuner sliter også med å rekruttere helsepersonell, og har nok med å håndtere dagens smitte.   

Smittetallene i Europa har lengevært 3-10 ganger høyere enn i Norge. Det er derfor sannsynlig at 

flere gjestearbeidere som kommer til Lofotfisket, er smittet. Konsekvensene av smitte kan bli 

alvorlige dersom kommunene ikke har kommunelege og tilstrekkelige kapasiteter til raskt å 

iverksette testing, isolering, smitteoppsporing og karantene (TISK). Helsedirektoratet vurderer derfor 

at vinterfisket utgjør en risiko for den nordlige landsdel.  

Helsedirektoratet er kjent med at fylkesmenn, næringen og kommunene har iverksatt flere 

risikoreduserende tiltak. Helsedirektoratet finner det likevel nødvendig å minne om kommunenes 

plikt til å ha beredskapsplaner for kriseledelse, kommunelege- og helsepersonell kapasiteter, TISK- 
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kapasiteter og for å samhandle med helseforetak, nabokommuner og frivillige organisasjoner om 

tilgjengelige og felles ressurser, og ber fylkesmennene følge opp at kommunene ivaretar sitt ansvar.  

 

Helsedirektoratets oppdrag til fylkesmennene i Nordland og i Troms- og Finnmark; 

Helsedirektoratet ber fylkesmennene følge opp at kommunene har etablert beredskap for 

vinterfisket som omtalt i HOD og JD tiltaksplan punkter 9, 14, 15 og 16;  

Forventet kommunal beredskap for vinterfisket i HOD og JD tiltaksplan;     

Pkt.9; Kommunene skal ha oversikt i egen kommune over aktivitet i fiskerinæringen, antall 

arbeidsreisende som er forventet, om arbeidsgivers botilbud til arbeidsreisende er forsvarlige, og ha 

en risikobasert  beredskapsplan for å håndtere smitteutbrudd.  

Pkt. 14; Kommunene må forberede seg på utfordringer som kan oppstå ved smitteutbrudd og ved 

økt kapasitet behov for testing, isolering, smitteoppsporing og karantene (TISK). Kommunene må 

videre sette seg godt inn i HOD "Rundskriv om kommunale smitteverntiltak av 5.11.2020", og kunne 

fatte kommunale forskrifter for å håndtere smitteutbrudd. Det forventes at kommunene 

samarbeider med kommunelegene om forberedelsene.   

Pkt.15; Kommunene må gå gjennom sine helsepersonell og TISK-kapasiteter og planer for 

kapasitetsøkning, og vurdere muligheten for interkommunalt samarbeide om ressurser og utbrudd 

håndtering.     

Helsedirektoratets oppsummering av kravene til forventede beredskap i kommunene;  

Helsedirektoratets vurdering er at kommunene som følge av sin beredskapsplikt, allerede skal ha på 

plass forventet beredskap. Kommunene oppfordres til dialog med næringen for oversikt over antall 

ansatte i næringen, og arbeidsgivers botilbud til gjestearbeidere. For innreisekarantene hos 

arbeidsgiver, kreves at alle gjestearbeidere kan tilbys enerom med TV og internett, eget toalett og 

eget kjøkken/mat servering til rommet. Dersom arbeidsgivers botilbud ikke tilfredsstiller disse krav, 

bes kommunen opplyse arbeidsgiver om å henvise gjestearbeidere til karantene i karantenehotell.  

Kommunens beredskapsplan for vinterfisket bør;     

 Bygge på overordnet ROS-analyse og helseberedskap ROS-analyser av hendelser som kan 

inntre i kommunen og innen kommunens helseområder. Covid-19 smitteutbrudd bør være 

gjenstand for ROS-analyse mht. behov for helseressurser, TISK-kapasiteter (testing, isolering, 

smitteoppsporing, karantene), kommunelegeressurs tilgang og interkommunal ressurs 

samarbeide ved større smitteutbrudd 

 Omtale forberedte tiltak for "ROS-analyse hendelser" som gir høy risiko for liv og helse som 

smitteutbrudd under vinterfisket. Tiltak for (TISK) testing, isolering, smitteoppsporing, 

karantene organisering, kompetanse og kapasiteter, og tilgang til kommunelege, må være 

tydelige. Det må også være en plan for økte TISK- og helsekapasiteter ved større utbrudd og 

for raskt å kunne fatte kommunale smittevernvedtak   

 Inneholde ressursoversikter og varslingslister over kommunelege, helsepersonell, TISK-

ressurser og reservepersonell som raskt kan aktiveres ved smitteutbrudd. Ressursoversikten 

bør også ha oversikt over nabokommuners ressurser og samarbeidsparter 

 Plan for kriseledelse organisering med stedfortredere for fungering over tid 

 Plan for kriseledelse med forberedte tiltak for; 
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- informasjonstilgang til kriseledelsen fra kommunelege m.fl. for situasjonsoversikt 

- iverksettelse av tiltak med støtte i smittevern- og beredskapsplaner 

- ressurs samarbeide med nabokommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner 

- plan for informasjon til media og befolkningen 

- rapportering til og dialog med fylkesmannen 

Helsedirektoratet ber fylkesmennene følge opp at kommunene har beredskap som omtalt overfor i 

tiltaksplan angitte punkter og i omtale av kommunens beredskapsplan. Vi ber fylkesmennene spesielt 

følge opp at kommunene har tilstrekkelig helsepersonell, og planer for samarbeide om felles 

ressurser. Smitteoppsporing og utbruddshåndtering er ressurskrevende, og kommunen bør planlegge 

for ekstra personell til testing, smitteoppsporing og for samarbeide om kommunelegeressursen.  

Ved personellmangel i kommunene, ber vi fylkesmennene følge opp om kommunene har 

samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner (kan bidra til testing under  medhjelper 

bestemmelsen), og har kontakt med markedskoordinatorer på lokale NAV-kontor for oversikt over 

personell. Dersom dette ikke fører frem, ber vi kommunene sende anmodning om bistand til 

innsatspersonell etter rutinen for dette (se vedlagte brev).       

Kommunene bør også kjenne til HODs "Rundskriv om kommunale smitteverntiltak av 5.11.2020", og 

ha forberedt å kunne fatte kommunale smittevernvedtak.        

 

Beredskapsstøtte fra myndighetene til kommunene   

Helsedirektoratet ber fylkesmennene informere kommunene om følgende nasjonale tiltak; 

Fylkesmannen; Fylkesmannen samordner smittevernet i fylket, og kommunene bes kontakte 

fylkesmannen ved behov for råd, ressursbistand, flere hurtigtester mm. 

 
FHI støtte til smitteoppsporing og utbruddshåndtering; FHI bistår med råd og personell ved 

smitteutbrudd, se www.fhi.no informasjon, vakttelefoner og "kommunelegehåndbok" mm. 

Helsepersonell støtte til TISK- arbeide; Kan rekvireres på beredskap.care@randstad Send en kopi av 

anmodningen til fylkesmannen. Kommunene har lønns-, reise- og evt. boutgifter ansvar for 

personellet. Det utredes nå mulig etablering av innsatsteam til sykehjem og hjemmetjenester. Se 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kommuner-med-akutt-bemanningsbehov-kan-fa-hjelp-

til-testing-og-smittesporing  

E-læringskurs i smitteoppsporing og TISK-webinarer; Kurs er tilgjengelig for kommunene på 

www.kompetansebroen.no  TISK-webinarer ligger på Helsedirektoratets nettsider www.helsedir.no 

 
Helsedirektorat, FHI og Helsenorge Koronaveiledere; Se veiledere på Hdir, FHI og Helsenorge 

nettsider www.helsenorge.no , for råd om beredskapsplanlegging, TISK, smitteoppsporing, 

krisekommunikasjon mm. På Helsenorge-sidene finnes informasjon på de fleste utenlandske språk   

 

Behov for karantenehotell; Kontakt Fylkesmannen i Nordland. Det er i dag karantenehoteller i Bodø, 

Narvik og Rana, og beredskapskapasitet i Bodø, Narvik, Leknes, Stokmarknes og Svolvær   

 

http://www.fhi.no/
mailto:beredskap.care@randstad
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kommuner-med-akutt-bemanningsbehov-kan-fa-hjelp-til-testing-og-smittesporing
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kommuner-med-akutt-bemanningsbehov-kan-fa-hjelp-til-testing-og-smittesporing
http://www.kompetansebroen.no/
http://www.helsedir.no/
http://www.helsenorge.no/
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SMS-informasjon til alle som ankommer Norge fra utland; Helsedirektoratet har etablert SMS varsling 

med koronainformasjon til alle utenlandske mobiltelefoner som krysser grensene til Norge   

Tilgang til tolk; Se www.tolkeregisteret.no og informasjonsbrev av7.12.20 på www.helsedir.no      

 
Sluttord til fylkesmennene 

Fylkesmennene bes gi Helsedirektoratet tilbakemelding på status for kommunens beredskap for 

vinterfisket innen tirsdag 12. januar 2021. Ta gjerne kontakt med Ø. Hveding ved behov for dialog.       

  

 

   

    

  

 

   

http://www.tolkeregisteret.no/
http://www.helsedir.no/
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Covid-19: Tiltaksplan for bedre smittevern under vinterfisket 
Koordinert mellom JD, HOD, NFD og ASD. 

Versjon: 0.41 

Oppdatert dato: 14.12.20 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med vinterfisket er det ventet et høyt antall utenlandske gjestearbeidere til Nordland og Troms og Finnmark. I normale sesonger ankommer 

det om lag 3 – 4 000 arbeidere til vinterfisket. Som følge av den pågående koronapandemien vil disse utenlandske gjestearbeiderne representere en risiko 

for importsmitte. Både Nordland, og Troms og Finnmark vil derfor bli utfordret på karantenekapasitet, helseressurser og håndtering av eventuelle utbrudd. I 

et møte mellom JD, HOD, NFD, Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark og utvalgte underliggende virksomheter 8. desember ble det blant annet 

beskrevet et behov for en overordnet tiltaksplan for å håndtere utfordringene.     

Kontaktpersoner / aktørkart:  

Departement Kontaktperson Aktører/virksomheter i sektoren 

JD – Politiavdelingen martin.todnem@jd.dep.no POD, Nordland politidistrikt, Øst politidistrikt 

JD – Samfunnssikkerhetsavdelingen martin.kjellsen@jd.dep.no 
simon.kiil@jd.dep.no 

DSB, Fylkesmenn, kommuner 

JD – Kommunikasjon jdinfo@jd.dep.no Kommunikasjon 

HOD tone.wroldsen@hod.dep.no Hdir, FHI, kommunale helse- og omsorgstjenester, regionale 
helseforetak/HF/sykehus, Helsetilsynet 

NFD rune.dragset@nfd.dep.no 
samantha.tahir-hafting@nfd.dep.no 

Næringsorganisasjoner som Sjømat Norge, Fiskarlaget, Norges 
kystfiskarlag mv. 

ASD sjur.ve@asd.dep.no Arbeidstilsynet 

LMD, HOD, NFD Via NFD Mattilsynet 

UD kjetil.gammelsrud.aasland@mfa.no Utestasjoner 

FIN swn@fin.dep.no Tolletaten 

SD tomm-alexander.ovre@sd.dep.no Avinor, flyselskapene 

mailto:martin.todnem@jd.dep.no
mailto:martin.kjellsen@jd.dep.no
mailto:simon.kiil@jd.dep.no
mailto:jdinfo@jd.dep.no
mailto:tone.wroldsen@hod.dep.no
mailto:rune.dragset@nfd.dep.no
mailto:samantha.tahir-hafting@nfd.dep.no
mailto:sjur.ve@asd.dep.no
mailto:kjetil.gammelsrud.aasland@mfa.no
mailto:swn@fin.dep.no
mailto:tomm-alexander.ovre@sd.dep.no


 
 

2 
 

 

Tiltak Sektor 
(dep) 

Tema Beskrivelse Tiltak Tidsfrist Status 

1.  JD Grensekontroll 
Nordland politidistrikt 
(NPD) 

POD og NPD arbeider med å gradvis styrke grensekontrollen på 
de fire største grenseovergangstedene i distriktet. 
Grensekontrollen får bistand fra Utrykningspolitiet, Tolletaten og 
Heimevernet. Grensekontrollen varsler vertskommuner om 
reisende som skal på karantenehotell. Fra mandag 4. januar 2021 
vil de fire grenseovergangsstedene være bemannet 24/7. 
Hovedhensikten med grensekontrollen er å undersøke om de 
reisende fyller innreisevilkårene og gi informasjon/veiledning om 
innreisekarantene. Grensekontrollen undersøker 
arbeidskontrakter mtp. vilkår for innreisekarantene og tar 
kontakt med aktuell bedrift hvis uklarheter.  

-POD og NPD har styrket grensekontroll pr. 
09.12.20. Følges opp av NPD. POD 
rapporterer ukentlig status til JD.  
 
-Det abeides med en gradvis styrking av 
kontrollen frem til døgnbemanning på de 
fire største grensestedere i NPD fra 
04.01.21. Følges opp av NPD. POD 
rapporterer ukentlig status til JD.   

04.01.21  

2.  JD Grensekontroll i hele 
landet 

POD monitorerer grensekontrollen i alle berørte politidistrikter 
og vurderer tiltak fortløpende. 
 
-Forsterket grensekontroll i Nordland kan påvirke trafikkmønstre 
-Involvering av berørte politidistrikter, ref. sesongarbeidere som 
flyr inn via andre flyplasser enn OSL, til eksempel via Torp. 
-Sjøgrense, ferjetrafikk mv.   

-POD monitorerer og vurderer justeringer 
av grensekontrollen via berørte 
politidistrikter i hele landet.  

Løpende  

3.  JD Grensekontroll på Oslo 
lufthavn Gardermoen 
(OSL) 

POD, Øst politidistrikt (ØPD) og Ullensaker kommune 
samarbeider for å bedre kommunikasjonen mellom 
grensekontrollen på OSL og karantenehotellene i hele landet. 
Flere reisende er i transitt på OSL og gjennomfører 
innreisekarantenen på andre steder i Norge.  

- Politiet samarbeider med Ullensaker 
kommune 
-DSB samarbeider med Ullensaker 
kommune 

13.12.20  

4.  JD Straffeforfølging av 
brudd på karentene-
bestemmelsene i 
Nordland politidistrikt 
(NPD) 

NPD prioriterer etterforskning og straffeforfølgning av 
straffesanksjonerte brudd på covid-forskriften, i tråd med 
føringene fra Riksadvokaten og POD. Ønsket effekt er bedre 
etterlevelse av karantenereglene.  

- NPD prioriterer straffeforfølgning i tråd 
med føringene fra Riksadvokaten og POD. 
POD rapporterer til JD. 

10.12.20  

5.  JD, 
HOD, 
UD 

Innføring av digitalt 
innreiseregistrerings-
system 

Regjeringen har besluttet å innføre et digitalt 
reiseregistreringssystem, der hovedregelen er at alle skal 
registrere seg før de passerer grensen. Hensikten er smittevern, 

-UD har ansvaret for å levere den tekniske 
løsningen 

Tentativt 
januar 
2021 
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ved å få bedre oversikt over de som er i innreisekarantene og 
hvor de gjennomfører denne karantenen. Registreringen skal 
være obligatorisk og nettstedet hvor registrering skal skje, vil 
foreligge på mange forskjellige språk. Utviklingen skjer gjennom 
et tverrdepartementalt samarbeid mellom UD, HOD og JD. 

-HOD og JD har ansvaret for regelverk og 
hjemmelsgrunnlag 
-Kommunikasjon må gjøres kjent før de 
reisende kommer til grensa. (Hdir kan bidra 
med erfaring) 
 
 

6.  JD Egenerklæringsskjema 
for personer som skal i 
innreisekarantene og 
bekreftelse på egnet 
oppholdssted for 
gjennomføring av 
karantene 

Skjema med informasjon om karanteneregler, oppholdssted. 
Egenerklæring, bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som 
sørger for egnet oppholdssted i karanteneperioden, bekreftelse 
på egnet oppholdssted for gjennomføring av innreisekarantene – 
fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, og 
kontaktinformasjon. 

Tiltaket er iverksatt og gjelder nasjonalt. 
Tiltaket må vurderes fortløpende. 

13.12.20  

7.  JD Tilstrekkelig  kapasitet 
på karantenehotellene 
i Nordland 

Fylkesmannen i Nordland (FMN) beskriver at kapasiteten på 
karantenehotellene i fylket vil utfordres av sesongarbeiderne. 
DSB følger opp dette i samarbeid med fylkesmannen.  
 

- Ansvarlig for karantenehotellene i 
Nordland er FMN.  
- DSB støtter FMN i det videre arbeidet. 

04.01.21  

8.  JD Samvirkekonferanser DSB arrangerer samvirkekonferanser med berørte aktører på 
direktoratsnivå og regionalt nivå for å følge opp tiltakslisten, 
diskutere problemstillinger og eventuelt nye tiltak. Nye tiltak 
spilles opp til departementsnivå i sektor av den virksomheten 
som har ansvar for tiltaket. 

Aktuelle deltakere i konferansene er 
fylkesmennene i Nordland og Troms og 
Finnmark, politidistriktene (NPD og ØPD), 
Toll, Avinor, POD, Arbeidstilsynet, 
Mattilsynet. Listen er ikke uttømmende. 
DSB vurderer deltakelse i konferansene på 
bakgrunn av tiltakslisten og i dialog med 
berørte aktører.  

Starter i 
2020 

 

9.  JD Oppfølging av berørte 
kommuner 

Sørge for at berørte kommuner kartlegger aktivitet i næringen og 
skaffer oversikt over antall sesongarbeidere, boforhold, planer 
for innreisekarantene, beredskapsplanverk for smitteutbrudd 
mv.  

-Kommunene er ansvarlig for kartlegging og 
planverk. 
-Følges opp av FMN 
- Hdir kan bistå med utvidet 
kommunepakke/ny materiellkatalog på 
hdir.no (oversettelser mv.) 

Løpende  

10.  JD Kommunikasjon om 
håndteringen av 
situasjonen 

JD KOM koordinerer kommunikasjonstiltak mellom berørte 
departementer 

-JD KOM oppretter dialog med KOM i de 
andre departementene 
 

Løpende  
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11.  JD, 
HOD 

Sjekkliste Etablering av kronologisk sjekkliste til bruk for grensekontroll, 
arbeidsgivere og arbeidstakere 

-Se punkter under matrisen   

12.  JD, 
HOD, 
NFD, 
ASD 

Møte mellom berørte 
statsråder, ordførere i 
mest berørte 
kommuner, FM og 
ledere for relevante 
nærings-organisasjoner 

Møte før jul for bevisstgjøring av risiko og felles 
situasjonsforståelse mellom statsråder i JD, HOD, NFD og ASD, 
ordførere og rådmann/kommunaldirektør i mest berørte 
kommuner og ledere i relevante næringsorganisasjoner, 
herunder Norsk sjømatråd. 
 
Tidligere møter: 
- 30. november: NFD, FM Nordland, FM Troms og Finnmark, 
statssekretær Hiim JD mv.  
- 2. desember: NFD, FM Nordland, FM Troms og Finnmark, 
næringsorganisasjoner mv.  
-8. desember: NFD, HOD, JD, POD, Hdir, DSB, FHI, Nordland 
politidistrikt, Helse Nord, FM Nordland, FM Troms og Finnmark 
mv. 
 

JD berammer digitalt møte 15., 16. eller 17. 
desember 

Senest 
17.12 

 

13.  HOD SMS til utenlandske 
mobiler i Norge med 
informasjon fra helse 

Målrettet kommunikasjon fra helsemyndighetene til utenlandske 
mobiltelefoner i Norge. Helsedirektoratets kommunikasjonstiltak 
om karanteneregler og øvrige smitteverntiltak forsterkes i tiden 
framover. Målgruppene er alle innreisende til Norge, herunder 
utenlandske arbeidstakere og utenlandske besøkende til Norge. I 
forbindelse med Lofotfisket fra tidlig januar organiseres det et 
bredt samarbeid for å sikre god dialog med næringen, kommuner 
og andre aktører i Nordland, Troms og Finnmark. Her vil vi også 
intensivere kommunikasjonstiltakene rettet direkte mot 
utenlandske arbeidstakere 
 
Er det mulig/hensiktsmessig å spisse informasjonen til disse 
mottakerne/denne delen av landet? 
 
HOD:  vi kan sende daglige meldinger på Facebook til de som har 
Polsk, litauisk mv og samtidig befinner seg i Nordland (eller 
snevrere – ned på postnr/kommune). Det samme gelder SMS – 
hyppighet begge tiltak styres av hva som er hensiktsmessig. 
Dette kan gjøres daglig fra 1. januar el før – både før under og 

Hovedtiltakene er SMS-løsninger, 
målrettede kampanjer, 
karanteneinformasjon på mange språk 
distribuert i mange kanaler, inkludert kort 
med QR-kode og informasjon på 
ankomststeder. Som en del av dette blir det 
sendt sms før jul til alle utenlandske mobiler 
med opplysninger på eget språk om 
karanteneregler og en sms til alle norske 
mobiler som befinner seg i utlandet i julen. 
 
Egnet og  billig kommunikasjonsform og kan 
gjentas hyppig. Her er det også mulig å 
skreddersy informasjonen slik at vi inviterer 
til å spille på lag, evt påpeke muligheten for 
bøter. 

04.01.21  
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etter evt utbrudd lokalt. Eksempel: "Vi har nå et stort 
smitteutbrudd der du befinner deg. Følg lokale regler og gå i 
karantene til arbeidsgiver gir annen beskjed" 

14.  HOD Oppfølging av berørte 
kommuner i forhold til 
smitteverntiltak 

Kommunene må være forberedt på de smittevernmessige 
utfordringene som kan oppstå knyttet til økt behov for testing, 
karantinering, isolering og smitteoppsporing. I tillegg må de 
vurdere om det kan bli behov for kommunale forskrifter. 
Kommunelegene vil være sentrale aktører for å forbedrede 
innrykket av sesongarbeidere. 

Helsedirektoratet og FHI fungerer som 
sentrale støttespillere. Fylkesmennene er 
både støttespillere og pådrivere. 
Hdir og FHI kan lage webinar om 
kommunikasjon lokalt. 

04.01.21  

15.  HOD Oppfølging av 
helsesektorens 
kapasitet 
 

Kommunene må gå gjennom sin kapasitet og planer for 
kapasitetsøkning, samt vurdere muligheten for interkommunalt 
samarbeid. Dette er arbeid kommunene allerede skal ha gjort. 

Fylkesmennene må følge opp berørte 
kommunere 

Løpende  

16.  HOD Vurdering av økt 
testkapasitet, 
hurtigtester mv. 

Hdir bes om å gjøre konkret vurdering av behov for økt tilgang av 
hurtigtester i mest berørte kommuner. 

Oppdrag fra HOD til Hdir. 04.01.21  

17.  NFD Dialog med 
bransjeorganisasjonen
e og næringen 

Ansvarliggjøre næringen på deres ansvar for innreisekarantene 
for egne arbeidere. Oppfordre til dialog med kommunen og 
lokale helseressurser. Kommunikasjon fra bedriftene til 
arbeiderne om karanteneregler mv. før de reiser til Norge.   
 

Kommuniseres av Fsmin til næringa i hans 
«koronautvalg» mandag 14.12.20. 
 
Hdir tilbyr ressurser/materiell på egnet 
språk 

Løpende  

18.  NFD Næringen kartlegger 
eget behov for 
sesongarbeidere 
 

Oppfordre næringen til å kartlegge og dele informasjon om egne 
sesongarbeidere med kommunen. Antall, hvilket land de 
kommer fra, tidspunkter, bosted, ivaretakelse av 
karantenebestemmelser, beredskapsplaner for smitteutbrudd i 
egen virksomhet mv. Kunnskapen om sesongarbeiderne vil gi 
involverte aktører bedre forutsetninger for planlegging og 
dimensjonering av de ulike tiltakene.  
 
Det vil også være behov for aggregerte tall/estimater til FHI, 
direktoratene og departementene. 

Kommuniseres av Fsmin til næringa i hans 
«koronautvalg» mandag 14.12.20. 

16.12.20  

19.  NFD Næringen vurderer å 
kun ansette 
sesongarbeidere med 
kontrakt før innreise 

Oppfordre næringen til å kun ansette sesongarbeidere som har 
kontrakt før innreise til Norge. Hensikten er å redusere antallet 
arbeidere som reiser til Norge uten arbeidskontrakt. 
 

-Kommuniseres av Fsmin til næringa i hans 
«koronautvalg» mandag 14.12.20. 
-Kommunisere til fiskeripressen 

Løpende, 
må ut 
info før 
jul 
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Sjømat Norge argumenterte for at alle sesongarbeidere burde ha 
kontrakt før innreise i møtet som ble avholdt 2. desember.   

20.  NFD Rekruttering av norske 
arbeidsledige til 
vinterfisket  

Kommunikasjonstiltak for å oppfordre næringen til å rekruttere 
og norske arbeidsledige om å søke sesongarbeid i vinterfiske.  

-Kommuniseres av Fsmin til næringa 
-Kommunikasjonstiltak 
-NAV 

Løpende  

21.  ASD Involvering av 
Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet gjennomfører målrettede kommunikasjonstiltak 
mot utenlandske arbeidstakere i dag. Vil samordne lokale tilsyn 
med Mattilsynet, kommuner og evt politi.  Arbeidstilsynet har 
dialog/svartjeneste i sosiale medier på polsk, litauisk osv.  
 

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn rettet mot 
fiskeindustrien i hele vinterfiskesesongen 
hvor bl.a arbeidsgivers ivaretakelse av 
smittevern vil være tema.  
 
For å ha god treffsikkerhet ift hvilke 
virksomheter der det er risiko for 
manglende smittevern, vil Arbeidstilsynet i 
tillegg til egne erfaringer, trenge bla. tips 
om slike forhold. Bl.a. vil det digitale 
reiseregistreringssystemet som er under 
planlegging, kunne gi nyttig informasjon og 
samvirke / dialog med andre myndigheter 
vil også kunne gi informasjon som bidrar til 
økt treffsikkerhet i de tilsyn Arbeidtilsynet 
planlegger. 
 
Arbeidstilsynet samarbeider videre med 
andre myndigheter om informasjontiltak 
(bla. Hdir) rettet mot både andre 
myndigheter, næringen og relevante 
arbeidstakere. 

Løpende  

22.  LMD, 
HOD, 
NFD 

Involvering av 
Mattilsynet 

Lokal samordning av tilsyn for å sikre koordinering og høy 
frekvens. Tilsyn i kombinasjon med informasjon og veiledning. 
 

-NFD som en av tre «eierdepartement» 
holder kontakt med LMD som adm. 
ansvarlig for MT. 
-Involveres i samvirkekonferansene  

Løpende  

23.  UD Kommunikasjonstiltak 
gjennom 
utestasjonene i 
aktuelle land 

Informasjon om innreiserestriksjoner, krav til negativ test og 
karantenebestemmelser, oppfordre til å inngå arbeidskontrakt 
før avreise mv. til arbeidstakerne via utestasjonene i Polen, 
Romania, Estland og Litauen (flere land?) 

Gjennomføres med bistand fra Hdir Januar 
2021 
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24.  SD Involvering av Avinor  Hvilken rolle kan Avinor ha, sørge for at de er informert om 
situasjonen, tiltak som iverksettes av andre aktører, gjøre egne 
vurderinger mv.  
 
Estimert ca. 80 flyvninger fra aktuelle land til OSL og Torp i 
januar. Det antas at sesongarbeidere til vinterfisket vil utgjøre en 
andel av denne trafikken.  

-Avinor informeres 
-Dialog med politiet og lokal vertskommune 
på OSL og Torp 
-Dialog med flybransjen 

Løpende  

25.  FIN Involvering av 
Tolletaten 

Tolletaten bistår politiet med personkontroll på grensene -JD informerer FIN 
-POD, berørte politidistrikter informerer og 
involverer Tolletaten 

Løpende  

26.        

27.        

 

Momenter til sjekkliste fra Hdir for innreise til Norge til grensekontroll, arbeidsgivere/oppdragsgivere og arbeidstakere.  

Før avreise: 

 Arbeidskontrakt/avtale med arbeidsgiver/oppdragsgiver 

 Dokumentasjon på negativ test nyere enn 72 timer 

 Attest/dokumentasjon på godkjent oppholdssted i karantenetiden på 10 døgn 

 Eller: nødvendige artikler til 10 døgn på karantenehotell 

Fra grensen til arbeids- og bosted i Norge: 

 Ha munnbind tilgjengelig 

 Kart/kjøreanvisning 

 Ha med forsyninger for i begrense behovet for stopp underveis 

 Begrens kontakt med andre – holde minst en meter avstand 

Under oppholdet i Norge: 

 Overhold karantenetiden på 10 døgn 

 Begrens kontakt med andre enn de du arbeider sammen med 

 Følg avstandsregler og arbeidsgivers retningslinjer på arbeidsplassen 
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Generelle smittevernråd for alle: 

- Hold minst 1 meter avstand til andre 

- Vask hendene ofte 

- Gi beskjed til arbeidsgiver, hvis du blir syk og be om å bli testet 


