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(03.03.21 av Justis- og beredskapsdepartementet) 

Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver, unntak fra 
innreiserestriksjoner for utenlandsk personell i kritisk 

samfunnsfunksjon 

Hvem kan få unntak fra innreisereglene?
Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan gis unntak fra innreiserestriksjoner hvis tilstedeværelse i 
riket er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta 
befolkningens grunnleggende behov». 

Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av 
behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, 
og begrenses til et minimum ut fra det som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. 

At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren 
er unntatt fra innreiserestriksjonene. 

Det understrekes at følgende to kriterier må være oppfylt: 

I. Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske
samfunnsfunksjonen, og

II. arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde
kontinuiteten i funksjonen.

Det presiseres at selv om utenlandsk personell er omfattet av unntakene i lov eller forskrift om innreiserestriksjoner, 
er det en forutsetning for innreise at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. 
Unntakene fra innreiserestriksjonene innebærer heller ikke unntak fra de til enhver tid gjeldende regler for 
smittevernstiltak som eksempelvis testing, registering, karantene og isolering.

Hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner må dokumentere ved innreise at oppdraget kvalifiserer til 
unntaksbestemmelsen. Dokumentasjonen må fremvises i grensekontrollen, hvor det utføres en vurdering av 
om vilkårene for innreise er innfridd. Ingen dokumentasjon kan, eller skal være gjenstand for en 
forhåndsgodkjenning.

Dette skjemaet er ment som et hjelpemiddel til virksomhetene for å oppfylle dokumentasjonskravet. Det presiseres 
at utfylt skjema ikke garanterer innreise; utlendingens tilstedeværelse i riket må ved innreise vurderes som «strengt 
nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens 
grunnleggende behov». 

Samtlige felt i dette skjemaet må være fylt ut. 

Du finner mer informasjon om innreiserestriksjonene på www.regjeringen.no, samt smittevernregler og 
anbefalinger hos www.helsenorge.no. 

http://www.regjeringen.no/
http://www.helsenorge.no/
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Opplysninger om utenlandsk personell i kritisk samfunnsfunksjon
Navn (Etternavn, Fornavn) Fødselsdato 

Stillingstittel 

Opplysninger om arbeids- eller oppdragsgiver 
Virksomhetens navn Organisasjonsnummer 

Kontaktperson Virksomhetens adresse 

E-post Telefonnummer til kontaktperson 

Virksomhetens samfunnsfunksjon 
Styring og 
kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg 

Redningstjeneste Digital sikkerhet i sivil 
sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet 

Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning 

Transport Satellittbaserte 
tjenester 

Elektronisk 
kommunikasjon 

Tilleggsopplysninger 
Arbeids- eller oppdragsgiver må sørge for dokumentasjon på at det er strengt nødvendig med innreise for den ansatte for å opprettholde 
kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen eller ivaretagelse av befolkningens grunnleggende behov. Dette innebærer en redegjørelse for 
hvorfor arbeidsoppgaver ikke kan utføres av andre eller utsettes. Bruk vedlegg om nødvendig.

Arbeids- eller oppdragsgivers underskrift 
På vegne av virksomheten bekrefter jeg med dette at den ansatte har en samfunnskritisk funksjon som gjør det strengt nødvendig å gi unntak for 
innreiserestriksjonene for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov. 

Arbeidsgiver har vurdert at det ikke er mulig å benytte 
arbeidskraft som allerede befinner seg i Norge 

Arbeidsgiver har vurdert at det ikke er mulig å utføre arbeidet 
uten fysisk tilstedeværelse 

Sted og dato Underskrift 
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