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Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner 

Det er under covid-19 pandemien innført en rekke tiltak for å sikre god gjennomføring av TISK – 
testing, isolering, smittesporing og karantene – i kommunene. Kommunene og kommunelegen 
har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunene og 
gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.   
  
Det er  presisert i covid-19-forskriften at  unntak fra karanteneplikten ved testing for  
arbeidsreisende i utgangspunktet skal finansieres av arbeids- og oppdragsgiver i Norge.  
 
Selv om covid-19 forskriften sier at arbeids- og oppdragsgivere er ansvarlig for organisering, 
gjennomføring og finansiering av testingen er det ikke forbud mot at testingen kan 
gjennomføres av kommunen. Regjeringen har i den forbindelse besluttet å oppfordre 
kommunene til å tilby tester for driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner i 
virksomheter som ikke har tilgang til et tilfredsstillende privat tilbud.  
 
Helsedirektoratet er kjent med at dette vil kunne føre til vesentlig merarbeid for 
kommunen/teststasjonen. Per i dag finnes det ingen gode digitale løsninger, slik at utenlandske 
arbeidere uten norsk personnummer eller d-nummer lett kan finne sine prøvesvar slik personer 
med norsk personnummer kan på Helsenorge.no. Prøvesvar til denne gruppen må derfor gis 
manuelt. 
 
Helsedirektoratet oppfordrer til fleksible løsninger, tilpasset lokale forhold hvor arbeidsgivere 
kan inngå avtale med kommunal teststasjon for å få løst den praktiske gjennomføringen ved 
testing og oppfølgende svar. Hvordan kommunen kan kreve refusjon for merarbeidet med 
testing av arbeidstakere, vil inngå som en naturlig del av disse avtalene. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har publisert en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. 
Listen er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud, og til 
virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Listen oppdateres fortløpende, og du 
finner den her.  
 
Dersom en virksomhet eller kommune er i tvil om vurderingen av hva som er nødvendig for å 
opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens 
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grunnleggende behov, bør virksomheten be om en vurdering fra det aktuelle 
sektordepartementet. Helsedirektoratet kan kun bistå virksomheter i helse- og 
omsorgstjenesten i vurderingen av  om en person innehar en kritisk samfunnsfunksjon. 
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