
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekreftelse på arbeid i kritisk 

samfunnsfunksjon 

 
 

 
 

 

(Virksomhetens navn/Organisasjonsnummer) 
 

 
og 

 

 
 

(Arbeidstaker)  (Ansatt nr.) 
 

 
 

Med dette bekrefter vi at nevnte arbeidstaker er ansatt som sjåfør hos oss.  

Vi visert til brev fra Helsedirektoratet, datert 16.03.2020 Ref.: 20/8355-1 
FOR-2020-03-13-287 § 2, annet ledd. Siste punktum. 
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Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i 
forbindelse med Covid-19 

 
Infrastrukturen på samferdselsområdet må opprettholdes på en slik måte at kritiske 

samfunnsfunksjoner som varetransport, forsyningssikkerhet og tiltak for å holde veinettet 

åpent ikke hindres. Dette gjelder varetransport på vei, til vanns og i luft. 

 
Dette gjelder i første rekke funksjoner som berører varetransport og nødvendig drift av veinett. 

Det gjelder for eksempel fergepersonell (både de som jobber på fergene og på fergekaiene), 

brøyte-/driftspersonell og de som jobber på vegtrafikksentralene.  

Det gjelder også funksjoner som toaletter langs veiene, som bør holdes åpne med forsterket og 

hyppigere renhold. 

 

Bakgrunn: 

Av smittevernhensyn er det 13.03.20 gitt forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor 

Norden og 15.03.20 forskrift om endring i forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor 

Norden.  

Vi ser at flere kommuner har satt i verk tiltak som begrenser transport. Helsedirektoratet 

presiserer unntak fra karanteneplikt i § 2 i forskriftene: 

§ 2. Unntak fra karanteneplikt 

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser 

grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som 

gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og 

fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 
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Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå 

nærkontakt med andre personer.  

 

Transport og forsyningssikkerhet er definert som kritiske samfunnsfunksjoner av Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap. Lokale bestemmelser rundt samferdsel må ikke være til 

hinder for at personer som etter §2 er unntatt fra karanteneplikt kan utføre samfunnskritiske 

funksjoner.  

Alle departementer har ansvar for å selv avklare nærmere hvilke funksjoner som er 

samfunnskritiske i egen sektor.   

 

 

Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

Kristin Helene Skullerud 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
FYLKESMANNEN I 
AGDER 

           Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

FYLKESMANNEN I 
MØRE OG ROMSDAL 

           Postboks 2520 6404 MOLDE 

FYLKESMANNEN I 
NORDLAND 

           Postboks 1405 8002 BODØ 

FYLKESMANNEN I 
OSLO OG VIKEN 

           Postboks 325 1502 MOSS 

FYLKESMANNEN I 
ROGALAND 

           Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER 

FYLKESMANNEN I 
TROMS OG 
FINNMARK 

           Statens hus 
Damsveien 1 

9800 VADSØ 

FYLKESMANNEN I 
TRØNDELAG 

           Postboks 2600 7734 STEINKJER 

FYLKESMANNEN I 
VESTFOLD OG 
TELEMARK 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

FYLKESMANNEN I 
VESTLAND 

           Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Landets kommuner                                  
STATENS VEGVESEN            Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
Statens vegvesen - 
Vegdirektoratet 

           Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

           Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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