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Presisering - ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner 

Olje- og energidepartementet (OED) viser til brev av 13. d.m. der OED beskrev hva som 

anses som ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor OEDs ansvarsområde. Dette 

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

 

Hensikten var å avklare hvem som kan få tilbud om barnehage/skoleplass i den pågående 

situasjonen med Covid-19.  

 

OED vil komme med noen presiseringer til dette brevet.  

 

KBO-enhetene skal ha rutiner for å bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle 

foresatte kvalifiserer for et omsorgstilbud. NVE bes om å formidle dette til KBO-enhetene.  

 

I tillegg vil OED fremheve at terskelen for å få tilbud om barnehage / skoleplass ligger høyt 

av hensyn til smittevern. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner 

som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som 

mulig. Følgende presiseres: 

- det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og 

ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske. 

- det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av 

barnepass mellom foreldrene. 

- bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre 

og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes. 

- barna skal være under 12 år, og barn som bor med to foresatte må ha begge 

foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstuen 

0301 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/519-7 

Dato 

15. mars 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Denne informasjonen bes formidlet til KBO-enhetene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Håkon Høisveen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Aspevik Bosheim 

seniorrådgiver 
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