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Tilby tester til alle arbeidsreisende der det ikke finnes et tilfredsstillende privat tilbud
Regjeringen oppfordrer nå kommunene til å tilby tester til arbeids- og oppdragsgiver i Norge for
alle arbeidsreisende, og ikke kun personell i kritiske samfunnsfunksjoner, i tilfeller der det ikke
finnes et tilfredsstillende privat tilbud.
Grunnlag
Hovedregelen for personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt er at disse
skal være i karantene i 10 døgn. Arbeidsreisende kan i visse tilfeller unntas innreisekarantene.
Dette er hjemlet i §§ 6b og 6c i Covid-19-forskriften, og innebærer blant annet jevnlig testing.
Det er i Covid-19-forskriften presisert at arbeidsgivere har ansvar for organisering,
gjennomføring og finansiering av testingen.
Selv om arbeidsgivere har ansvar for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen
er det ikke forbud mot at denne kan gjennomføres av kommunen. Regjeringen oppfordret
15.09 kommunene til å tilby tester for driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner i
virksomheter som ikke har tilgang til et tilfredsstillende privat tilbud. ¨
Finn fleksible løsninger
Helsedirektoratet oppfordrer kommuner og arbeidsgivere til å finne fleksible løsninger tilpasset
lokale forhold hvor arbeidsgivere kan inngå avtale med kommunene om organisering og
gjennomføring av testingen. Hvordan kommunen skal kompenseres økonomisk for arbeidet vil
være en naturlig del av disse avtalene.
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Informasjon
Oppdatert informasjon om karanteneregler og unntak fra disse, finnes i koronaveilederen på
helsedirektoratet.no
herhttps://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiserreiseliv-og-kollektivtransport/personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-medkaranteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skalvaere-i-karantene-i-10-dogn - null-begrunnelse. For informasjon om egnet karantenested, se
FHI sine sider om avstand, karantene og isolering her.
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