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Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i
forbindelse med koronautbruddet
I forbindelse med utbruddet av korona har forsyningskjeden innenfor mat samordnet seg slik
at vi jevnlig informerer hverandre om status og felles utfordringer. De samarbeidende
organisasjonene er NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og
Virke. For å sikre at vi unngår utfordringer i produksjonen og fremføringen av mat er
næringen avhengig av arbeidstakere med bosted utenfor Norge og også tilgang på ekspertise
for oppdrag.
Vi viser til henvendelse fra Sjømat Norge av 17. mars 2020 med tittelen «Forskrift 17. mars
2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til
folkehelsen».
I henhold til forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av
hensyn til folkehelsen kan utlending omfattet unntaket for karanteneplikten etter § 2 i
forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reiser utenfor Norden likevel tillates
innreise og opphold i Norge.
Det trengs en snarlig avklaring om de praktiske aspektene i forbindelse med
grensepasseringen. Jf. § 2 i forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reiser
utenfor Norden, er det virksomhetsledelsen som skal avgjøre behovet for karantene.
For å unngå at personer, som av en virksomhet anses som viktig nøkkelpersonell, avvises ved
grensen ønskes det en tydeliggjørelse på omfanget av dokumentasjon som personer må
medbringe ved grensepassering. Hvilke føringer har grensepersonell fått med tanke på å
godkjenne grensepasseringer for utlendinger? Skal arbeidsgiver f.eks. utstede en attest som
en utenlandsk arbeidstaker medbringer når vedkommende skal passere landegrensen,
herunder eventuelle kommunegrenser for de kommuner som har innført restriksjoner for
bevegelser?
Eksempler på behov kan være f.eks. teknisk personell til vaksinering av fisk eller til å utbedre
defekter på produksjonsutstyr, der kompetansen/sertifiseringen er hos utlendinger som ikke
er bosatt i Norge og utførelsen av arbeidet er nødvendig for opprettholdelse både av hensyn
til matforsyningen, lagerhold og av hensyn til dyrehelsen. Tilsvarende har hele verdikjeden
mange ansatte som er bosatt i utlandet og som trenger attester for å komme til Norge.
Sjømat Norge, NHO mat og drikke, DLF, NHO Service og Handel og Virke er kjent med at
Justisdepartementet arbeider med avklaringer rundt det praktiske aspektet med omfanget av
bestemmelser for bortvisning av utlendinger. Med dette skrivet understrekes behovet for en
snarlig avklaring.
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