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Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner  

OED viser til Helsedirektoratets vedtak av 12. d.m. om stenging av blant annet barnehager 

og skoler for å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- 

og omsorgstjenester, jf.smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b,  

 

Helsedirektoratet skriver at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og 

omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i 

risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må 

derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren 

eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige 

omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

 

Deretter lister Helsedirektoratet opp de kritiske samfunnsfunksjonene i tråd med Direktoratet 

for samfunnssikkerhet- og beredskaps (DSBs) oversikt. For OEDs ansvarsområde gjelder 

det kraftforsyningen, samt overvåkning og varsling av flom- og skredfare.   

 

Det fremgår av Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet 

(samfunnssikkerhetsinstruksen) kapittel V at det er utpekt hovedansvarlige departementer 

som har et særlig ansvar for nødvendig koordinering og samordning innenfor enkelte kritiske 

samfunnsfunksjoner. Oversikt over hovedansvarlige departementer for de kritiske 

samfunnsfunksjonene fremgår av de årlige budsjettproposisjonene fra Justis- og 

beredskapsdepartementet. OED er hovedansvarlig departement for kraftforsyningen. I tillegg 

er OED ansvarlig for underfunksjonen overvåkning og varsling av flom og skredfare som er 

knyttet til den samfunnskritiske funksjonen natur og miljø der Klima- og miljødepartementet 

(KLD) er hovedansvarlig departement.  
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Side 2 
 

Med henvisning til samfunnssikkerhetsinstruksen legges det til grunn at det er det enkelte 

hovedansvarlige departement som beslutter hvem som faller innenfor gruppen «personell i 

kritiske samfunnsfunksjoner», jf. Helsedirektoratets vedtak. 

 

1. Personell i samfunnsfunksjonen kraftforsyning 

OED er hovedansvarlig departement for kraftforsyningen. Samfunnsfunksjonen 

kraftforsyning omfatter de systemer og leveranser som er nødvendig for å ivareta 

samfunnets behov for elektrisk energi til oppvarming, husholdning, produksjon, transport 

med mer, og fjernvarme der slike anlegg er utbygd.  

 

OED vil understreke at alt personell i virksomheter som inngår i kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon (KBO) anses å være ansatt i virksomheter innenfor den kritiske 

samfunnsfunksjonen "kraftforsyning". Likevel mener OED at "personell i kritiske 

samfunnsfunksjoner" må begrenses til driftskritisk personell i KBO-enhetene og 

nøkkelpersonell i NVEs krisehåndtering. Dette er for å bidra til at de omfattende tiltakene 

Helsedirektoratet har vedtatt for å hindre spredning av Covid-19 får en så god effekt som 

mulig gjennom å begrense antall barn som vil ha behov for tilbud i skole eller barnehage. 

  

Med driftskritisk personell i KBO-enhetene mener OED personell som er viktig for å 

opprettholde forsyningssikkerheten for strøm. Dette omfatter 

- personell på driftssentraler,  

- IT-personell,  

- reparasjonspersonell og  

- medlemmer av beredskapsorganisasjon og eventuell beredskapsstab  

- eventuelt et svært begrenset antall personer i støttefunksjoner som er nødvendige for 

å ivareta driften. 

 

I tillegg anser OED at nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering også inngår. 

  

Med utgangspunkt i samfunnssikkerhetsinstruksen ber OED om at NVE kommuniserer 

dette budskapet ut til KBO-enhetene snarest.  

 

2. Personell i samfunnsfunksjonen natur og miljø – varsling og overvåkning av flom og 

skred 

OED vil understreke at dette begrenses til personell som er kritisk for driften av NVEs 

overvåkning og varsling av flom og ulike typer skred, herunder også store fjellskred. Dette 

gjelder personell som har: 

- Ansvar for driften av NVEs generelle IT-systemer inkludert varsom.no 

- Ansvar for IT-systemer for datainnsamling, applikasjoner og modeller 

- Vakttjeneste for flomvarsling, jordskredvarsling og snøskredvarsling 

- Oppgaver knyttet til vannstandsvarsling (i en flomsituasjon) 

- Oppgaver knyttet til fjellskredovervåking- og varsling 

 

 



 

 

Side 3 
 

Dersom det blir behov for å disponere faglig personell hos NGU for å opprettholde 

overvåking og varsling av store fjellskred, og de blir underlagt NVEs ledelse, vil også 

disse være å anse som samfunnskritisk personell. I tillegg anser OED at nøkkelpersonell 

for NVEs krisehåndtering også inngår. 
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